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Ata da 33ª Sessão Não Deliberativa, 
em 7 de abril de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos, 
Augusto Botelho e Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 10 horas)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, avisos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 176, de 2004, de 2 do corrente, do Ministro 
dos Transportes, encaminhando as informações em 
resposta ao Requerimento nº 858, de 2003, do Sena-
dor João Alberto Souza;

Nº 180, de 2004, de 1º do corrente, do Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando 
as informações em resposta ao Requerimento nº 145, 
de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

Nº 181, de 2004, de 2 do corrente, do Ministro 
dos Transportes, encaminhando as informações em 
resposta ao Requerimento nº 906, de 2003, do Sena-
dor Arthur Virgílio, e 

Nº 275-A, de 2004, de 24 de março passado, do 
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
encaminhando as informações em resposta ao Requeri-
mento nº 1.116, de 2003, do Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– As informações foram encaminhadas em cópia aos 
requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2004

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos do Art. 40, § 1º, I do Re-

gimento Interno do Senado Federal, autorização para 
que seja considerada “desempenho de Missão no 
exterior, minha ausência dos trabalhos da Casa, no 
período compreendido entre 11-4 e 23-4-2004, para 

comparecer aos compromissos relacionados abaixo, 
cujos convites faço anexar, e que não representarão 
quaisquer ônus para o Senado Federal, quais sejam:

Comunico, ainda, a Vossa Excelência, para fins 
do disposto no art. 39,I do Regimento Interno, que es-
tarei ausente do País nesse mesmo período.

Sala das Sessões, 7 de abril de 2004. – Cristo-
vam Buarque, PT-DF.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– De acordo com o requerimento que acaba de ser lido, 
a Presidência designa o nobre Senador Cristovam Bu-
arque para representar o Senado nos eventos citados.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 328, DE 2004

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Ofício “S” nº 30, de 2003, (nº 
128/2003, na origem), solicitando autorização 
do Senado Federal para contratar operação 
de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de US$20.000.000,00 (vinte milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América).

Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator ad doc: Senador Pedro Simon
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I – Relatório

É submetido à apreciação do Senado Federal 
pleito do Estado São Paulo, por intermédio do Oficio 
“s” nº 30, de 2003, solicitando autorização para que 
possa contratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União.

As operações de crédito interno e externo dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios estão su-
jeitas à observância e ao cumprimento das condições 
e exigências estipuladas pelas Resoluções nºs 40 e 43, 
de 2001, do Senado Federal. A primeira trata do limite 
global para a dívida consolidada dos estados, dos mu-
nicípios e do Distrito Federal, tendo passado a viger a 
partir de 21-12-2001, data de sua publicação.

Já a Resolução nº 43, de 21-12-2001, que trata 
das operações de crédito interno e externo dos es-
tados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive 
concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências, tem sua vigên-
cia a partir de 26-12-2001, data em que foi publicada 
no DOU.

Os recursos dessa operação de crédito desti-
nam-se ao financiamento parcial do Programa Cultu-
ra e Cidadania para a Inclusão Social – Fábricas de 
Cultura.

Segundo informações contidas em parecer da Se-
cretaria do Tesouro Nacional, o custo total do programa 
está estimado em US$30,0 milhões, sendo que, além 
dos recursos decorrentes desse empréstimo pretendi-
do, serão aportados, como contrapartida nacional, até 
US$10,0 milhões pelo Tesouro do Estado de São Paulo. 
O Projeto deverá ser executado em seis anos.

A operação de crédito externo pretendida será 
realizada nas seguintes condições:

credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID);
garantidor: República Federativa do Brasil, tendo como 
contragarantias, como definido no texto da Lei Estadu-
al nº 11.353, de 17 de março de 2003, autorizativa do 
empréstimo pretendido, as cotas ou parcelas da parti-
cipação do estado na arrecadação da União, comple-
mentadas pelas receitas próprias do estado;
valor: US$20.000.000,00 (vinte milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América);
prazo de desembolso: até seis anos, não podendo ser 
inferior a três anos;
amortização: será efetuada em parcelas semestrais, 
consecutivas e, na medida do possível, iguais, ven-
cendo-se a primeira no mês de fevereiro ou agosto 
imediatamente após seis anos, contados a partir da 
assinatura do contrato, e a última em vinte e cinco anos, 
contados a partir da assinatura do contrato;

juros: exigidos semestralmente, calculados sobre o sal-
do devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual 
para cada trimestre composta pela (i) taxa de juros Libor 
trimestral para dólar americano, (ii) mais (ou menos) 
uma margem de custo relacionada aos empréstimos 
que financiam os empréstimos modalidade Libor, (iii) 
mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações Libor e (iv) mais 
a margem para empréstimos do capital ordinário;
comissão de crédito: 0,75% ao ano, pagos semestral-
mente sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, 
nas mesmas datas de pagamentos dos juros, entrando 
em vigor 60 dias após assinatura do contrato, inspeção 
e supervisão gerais: limitadas a US$200.000,00 (1% 
sobre o montante total do empréstimo), desembolsa-
dos em prestações trimestrais, tanto quanto possível 
iguais.

II – Análise

A operação de crédito pretendida pelo Estado de 
São Paulo alcança o valor de US$20.000.000,00 (vinte 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), 
e destina-se ao financiamento parcial do Programa 
Cultura e Cidadania para a Inclusão Social – Fábricas 
de Cultura. Esse empréstimo contará, também, com 
recursos do Tesouro do Estado de São Paulo, como 
contrapartida nacional, e deverá ser contratado com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu parece-
res favoráveis ao pleito e à concessão de garantia da 
União nessa operação de crédito externo.

Com efeito, a esse ofício, foi juntada a Mensa-
gem nº 31, de 2004, na qual o Presidente da República 
propõe seja autorizada a contratação da referida ope-
ração de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil.

Nos pareceres são fornecidas e disponibilizadas 
informações acerca da situação do Estado de São Paulo 
no que diz respeito ao cumprimento das exigências e 
condições, de natureza financeira e processual, estipu-
ladas nas referidas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, 
do Senado Federal, bem como relativas às disposições 
constantes da Resolução nº  96, de 1989, que trata das 
premissas a serem observadas para que possa a União 
conceder garantias em operações de crédito.

Assim é que, nos termos dos arts. 1º, 2º e 3º 
da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a 
concessão de quaisquer garantias por parte da União 
corresponde a operação de crédito que onera os seus 
limites de endividamento, sujeitando a prévia autori-
zação do Senado Federal, tão-somente, as opera-
ções financeiras externas, ou internas que extrapolem 
aqueles limites.
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Essas operações financeiras estão, portanto, 
numa primeira instância, sujeitas ao cumprimento 
das condições e exigências estabelecidas nas referi-
das resoluções que, além da observância quanto aos 
aspectos de natureza estritamente financeira, exige 
que a União observe as seguintes condições prévias 
à prestação de garantias:

1) oferecimento de contragarantias su-
ficientes para o pagamento de qualquer de-
sembolso que a União possa vir a fazer se 
chamada a honrar a garantia;

2) adimplência do tomador do empréstimo 
para com a União e com as entidades contro-
ladas pelo Poder Público Federal.

Depreende-se do parecer da Secretaria do Tesou-
ro Nacional que o garantido, Estado de São Paulo, tem 
condições de cumprir com as obrigações financeiras a 
serem garantidas pela União. Isso porque:

a) há previsão do oferecimento de garan-
tias da parte do Estado de São Paulo, com-
provando a sua capacidade de honrar os com-
promissos assumidos. Para tanto, é prevista 
a formalização de contrato entre o estado e o 
Tesouro Nacional para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das 
cotas de repartição constitucional das receitas 
tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159, 
complementadas por recursos próprios, nos 
termos do art. 167, inciso 4º, todos da Cons-
tituição Federal;

b) assim sendo, poderá o Governo Fe-
deral requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizado-
ras da arrecadação do Estado. De acordo com 
estudo elaborado pela COREM/STN, o estado 
tem cumprido regularmente os compromissos 
e metas contratuais assumidos com a União.

Por outro lado, de acordo com informações con-
tidas no Parecer STN/COREF/GFRFI nº 416, de 19 de 
dezembro de 2003, Consulta realizada por meio ele-
trônico, na presente data, não indicou a existência de 
débitos em nome do Estado de São Paulo. No entanto, 
foi localizado registro em nome de unidade da adminis-
tração indireta, em processo de regularização.

Em decorrência, poderia ocorrer inobservância 
do inciso II do § 9º do art. 3º da referida Resolução nº 

96, de 1989, e do § 2º do art. 40 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000 – a denominada Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

Dessa forma, seus débitos para com a União 
necessitariam ser equacionados preliminarmente à 
contratação da referida operação de crédito.

Entendemos, entretanto, como também é reco-
nhecido pela própria STN, ser possível atender a esse 
pleito de garantia, pois (i) não apenas são conside-
radas suficientes e adequadas as contragarantias a 
serem prestadas, como (ii) de acordo com a STN, o 
Estado de São Paulo conta com recursos suficientes, 
devidamente demonstrados, para o atendimento das 
contrapartidas a seu cargo, não impondo, portanto, 
restrições a atual situação fiscal do estado, nem atri-
buindo ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles 
normalmente assumidos em operações já contratadas 
com agências oficiais de crédito.

Ademais, não há registro de pendências no âmbito 
do Siafi em relação à prestação de contas de recursos 
recebidos da União, assim como não há registro de dé-
bito em nome do Estado de São Paulo em operações 
de crédito já garantidas, de acordo com informação 
prestada pela STN.

Dessa forma, entendemos, S.M.J., estariam sendo 
satisfatoriamente observadas as exigências definidas 
no § 9º do art. 3º da Resolução nº 96, de 1989.

Relativamente aos aspectos de natureza finan-
ceira, nos termos das condições e exigências definidas 
na Constituição Federal e nas Resoluções nºs 96, de 
1989, 40 e 43, de 2001, do Senado Federal, aplicá-
veis ao financiamento pretendido, cabem os seguintes 
esclarecimentos:

a) os limites de endividamento da União, 
estipulados nos arts. 2º, 3º e 4º da referida reso-
lução nº 96, de 1989, são atendidos, conforme 
é informado no Parecer STN/COREF/GERFI 
nº 416, de 19 de dezembro de 2003;

b) o Parecer da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, PGN/COF/Nº 2.251/2003, 
encaminhado ao Senado Federal, no exame 
das cláusulas da minuta contratual, conclui 
que elas são admissíveis e estão de acordo 
com a legislação brasileira aplicável à espécie, 
tendo sido observado o disposto no art. 5º da 
Resolução nº 96, de 1989, que veda disposição 
contratual de natureza política ou atentatória à 
soberania nacional e à ordem pública;

c) relativamente à exigência constitucio-
nal de que programas ou projetos constem do 
Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, 
é informado que os investimentos previstos no 
programa mencionado constam do Projeto de 
Lei nº 734, relativo ao Plano Plurianual do Esta-
do de São Paulo para o período 2004-2007.
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Ainda, de acordo com a Secretaria do Tesouro 
Nacional, o Projeto de Lei nº 990, de 2003, que estima 
a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para 
o corrente exercício financeiro, contempla dotações su-
ficientes para a execução do projeto no ano de 2004.

Todavia, entende a STN que o Estado de São 
Paulo, previamente à formalização dos instrumentos 
contratuais, deverá comprovar que as ações para a exe-
cução do programa estão contemplados no PPA 2004-
2007 em valores compatíveis, e que as dotações na Lei 
Orçamentária de 2004 são suficientes para permitir a 
plena execução do Programa, ou seja, o ingresso de 
recursos externos, a contrapartida nacional, bem como 
os demais encargos decorrentes da operação.

d) o Parecer STN/COPEM nº 191, de 3 
de julho de 2003, anexo à mensagem enca-
minhada ao Senado Federal, ressalta que a 
operação de crédito pretendida pelo Estado de 
São Paulo atende os limites estipulados nas 
Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado 
Federal, a exceção dos definidos nos incisos 
II e III do art. 7º, que tratam, respectivamen-
te, do limite máximo de comprometimento da 
receita corrente líquida com amortizações, ju-
ros e demais encargos financeiros da dívida 
consolidada, e do montante consolidado da 
dívida do estado relativamente a sua receita 
corrente líquida.

Todavia, como enfatizado no referido parecer, a 
operação de crédito em exame acha-se explicitamente 
inserida no Programa de Reestruturação e Ajuste Fis-
cal do Estado de São Paulo, estabelecido nos termos 
da Lei n0 9.496, de 1997, o que assegura ao estado a 
não obrigatoriedade de cumprimento dos menciona-
dos limites, conforme excepcionalização contida no § 
8º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, e no art. 5º 
da Resolução nº 40, de 2001, ambas do Senado Fede-
ral. Mais ainda, como já enfatizado, é informado que o 
estado tem cumprido regularmente os compromissos 
pactuados e atingido as metas acordadas contratual-
mente com a União.

Quanto a esse aspecto, é de se ressaltar que o 
referido projeto constava no Programa de Ajuste Fis-
cal do Estado de São Paulo com valor do empréstimo 
junto ao BJD equivalente a US$ 10 milhões. Por soli-
citação do Governo de São Paulo, procedeu-se a uma 
redistribuição das operações de crédito em relação à 
definição contida no anexo IV daquele programa de 
ajuste fiscal, elevando, em conseqüência, seu valor 
para os atuais pleiteados US$ 20 milhões.

Conforme manifestação da Coordenação-Geral 
das Relações e Análise Financeira dos Estados e Mu-

nicípios (COR.EM/STN), o remanejamento concedido 
não implica quaisquer alterações dos valores em dó-
lares americanos das operações de crédito acertadas 
no Programa de Ajuste Fiscal do Estado de São Paulo, 
não caracterizando, portanto, violação dos acordos de 
refinanciamento firmados com a União.

e) ademais, o Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo atesta o cumprimento, pelo 
estado, do disposto na denominada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, enfatizando, entre 
outros aspectos, os explicitamente exigidos nos 
termos do inciso IV do art. 21 da Resolução n0 

43, de 2001, do Senado Federal;

Não é demais enfatizar que essa operação de 
crédito foi credenciada pelo Banco Central do Brasil, 
consoante a carta de credenciamento Decec/Dio-
pe/Sucre — 2003/387, de 16 de dezembro de 2003, 
evidenciando, portanto, que ela atende à política de 
captação de recursos externos do País.

Ressalte-se ainda que, de acordo com cálcu-
los estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá 
implicar um custo efetivo equivalente a 2,96% a.a., 
flutuante conforme a variação da LIBOR, sendo, por-
tanto, indicativo de condições financeiras aceitáveis 
pela referida secretana.

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções n0s 96, de 1989, 40 e 43, de 2001, 
do Senado Federal, são atendidas pelo Estado de São 
Paulo, conforme evidenciado pelos documentos que 
acompanham a mensagem em questao.

III _ Voto

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado 
de São Paulo encontra-se de acordo com o que pre-
ceituam as Resoluções n0s 96, de 1989, 40 e 43, de 
2001, do Senado Federal, devendo ser concedida a 
autorização para a contratação da operação de crédito 
externo pretendida, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10,   DE 2004

Autoriza o Estado de São Paulo a con-
tratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, com o Banco Interamerica-
no de  Desenvolvimento (BID), no valor de 
USS 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimen-
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to (BID), no valor de US$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se ao 
financiamento parcial do Programa Cultura e Cidadania 
para a Inclusão Social — Fábricas de Cultura.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID);

II – garantidor: República Federativa do Rrasil, 
tendo como contragarantias, como definido no texto 
da Lei Estadual n0 11.353, de.17 de março de 2003, 
autorizativa do empréstimo pretendido, as cotas ou 
parcelas da participação do estado na arrecadação 
da União, complementadas pelas receitas próprias 
do estado;

III – valor: US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América);

IV – prazo de desembolso: até seis anos, não 
podendo ser inferior a três anos;

V – amortização: será efetuada em parcelas 
semestrais, consecutivas e, na medida do possivel, 
iguais, vencendo-se a primeira no mês de fevereiro 
ou agosto imediatamente após seis anos, contados 
a partir da assinatura do contrato, e a última em vin-
te e cinco anos, contados a partir da assinatura do 
contrato;

VI – juros: exigidos semestralmente, calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual pata cada trimestre composta pela (i) taxa 
de juros LIBOR trimestral para dólar americano, (ii) 
mais (ou menos) uma margem de custo relacionada 
aos empréstimos que financiam os empréstimos mo-
dalidade LIBOR, (iii) mais o valor líquido de qualquer 
custo/lucro gerado por operações para mitigar as flutu-
ações LIBOR e (iv) mais a margem para empréstimos 
do capital ordinário;

VII – comissão de crédito: (0,75%) setenta e cinco 
centésimos por cento ao ano, pagos semestralmente 
sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, nas 
mesmas datas de pagamentos dos juros, entrando em 
vigor 60 dias após assinatura do contrato;

VIII – inspeção e supervisão gerais: limitadas a 
US$ 200.000,00 (duzentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América), desembolsados em prestações 
trimestrais, tanto quanto possível iguais.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do prin-
cipal e dos encargos financeiros poderão ser alteradas 
em função da data de assinatura do contrato.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder ga-
rantia ao Estado de São Paulo na operação de crédito 
externo referida no art. 1º desta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica 
condicionada a que o Estado de São Paulo vincule, como 
contragarantias à União, as transferências constitucionais 
de receitas tributárias a que faz jus, complementadas 
por suas receitas próprias, mediante formalização de 
contrato de contragarantia, podendo o Governo Federal 
reter importâncias necessárias diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, – Ramez Tebet, Presidente 
– Pedro Simon, Relator – Aloizio Mercadante – Ana 
Júlia – Geraldo Mesquita Júnior – Mão Santa – Gari-
baldi Alves Filho – Pedro Simon – Valdir Raupp – Ney 
Suassuna – César Borges – Efraim Morais – Jonas 
Pinheiro – Paulo Octávio – Rodolpho Tourinho – An-
tonio Carlos Magalhães – Demóstens Torres – Tasso 
Jereissati – Patrícia Saboia Gomes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção VI 
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito 
Federal:

I – O produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, inci-
dente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem;

II – vinte por cento do produto da arrecadação 
do imposto que a União instituir no exercício da com-
petência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.
....................................................................................

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:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
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Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao 
semi-árido do Nordeste à metade dos recursos desti-
nados à Região, na forma que a lei estabelecer;

II – do produto da arrecadação do imposto sobre 
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e 
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das res-
pectivas exportações de produtos industrializados.

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).

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetu-
ada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-é 
a parcela da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do 
disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º Nenhuma unidade federada poderá ser des-
tinada parcela superior a vinte por cento do montante 
a que se refere o inciso II, devendo o eventual exce-
dente ser distribuído entre os demais participantes, 
mantido, em relação a esses, o critério de partilha 
nele estabelecido.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O parecer lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto 
de Resolução nº 10, de 2004 (OFS nº 30, de 2003), 
que autoriza o Estado de São Paulo a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de vinte milhões de dólares dos Estados Uni-
dos da América, cujo parecer foi lido anteriormente, 
ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, f, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB Nº 113/04

Brasília, 6 de abril 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 178, de 31-3-2004, qúe 
“autoriza, em caráter excepcional, a antecipação da 
transferência de recursos prevista no art. 1º-A da Lei 
nº 10.336, de 19 de dezembro, nas condições em que 
especifica”, ficando a mesma assim constituída:

 Titulares              Suplentes
Gilberto Mestrinho              Valmir Amaral
 Hélio Costa                   José Maranhão
 Paulo Elifas                     Maguito Vilela

 Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideração e apreço. – Renan Calheiros, 
Líder do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 114/04

Brasília, 6 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação dos membros do PMDB, em subs-
tituição aos anteriormente indicados, que integrarão 
a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir 
parecer à Medida Provisória nº 179, de 1-4-2004, que 
“altera os arts. 8º e 16 da Lei nº 9.311, de 24 de ou-
tubro de 1996, que institui a Contribuição Provisória 
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira — CPMF, 
e dá outras providências”, ficando a mesma assim 
constituída:

Titulares                Suplentes
Maguito Vilela       João Alberto Souza
Pedro Simon           Hélio Costa
Sérgio Cabral         Paulo Elifas

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideração e apreço. – Renan Calheiros, 
Líder do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 115/2004

Brasília,  6 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicaçao do Senador Paulo Elites, como 
membro suplente, em vaga anteriormente ocupado 
pelo Senador Papaléo Paes na Comissão Parlamen-
tar de Inquérito, destinado o apurar responsabilidades 
relativas ao contrabando de sementes transgênicos de 
soja, bem como o seu plantio ilegal realizado em todo 
o território nacional.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideraçao e apreço. – Renan Calheiros, 
Líder do PMDB.
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OF. GLPMDB Nº 116/2004

Brasília, 6 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Paulo Elites, como 
membro suplente, em vaga anteriormente ocupada 
pelo Senador Papoléo Paes, na Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito com a finalidade de investigar as 
situações de violência e redes de exploração sexual 
de crianças e adolescentes no Brasil.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideraçao e apreço.  – Renan Calheiros, 
Líder do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 117/2004

Brasília, 6 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Ney Suassuna, como 
membro titular, em vaga anteriormente ocupada pelo 
Senador Papaléo Paes, na Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito, destinada a apurar irregularidades 
cometidas por empresas de seguros, revendedores de 
automóveis, recuperadoras de veículos e oficinas de 
desmanche de automóveis, em relação aos veículos 
“salvados”, conforme denúncia do programa Fantásti-
co, da Rede Globo de Televisão.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro-
testos de consideraçao e apreço. – Renan Calheiros, 
Líder do PMBB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício do Sr. Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

PS-GSE nº 372

Brasília, 7 de abril de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprova-

do nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.852, de 2003, do 
Senado Federal (PLS nº 534/03), o qual “Convalida a 
Resolução nº 7, de 2002, do Senado Federal, que uni-
fica as tabelas de vencimentos básicos e os demais 
componentes da estrutura remuneratória aplicável aos 
cargos de provimento efetivo integrantes do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal e de seus órgãos super-
visionados, nos termos do art. 17 da Resolução nº 9, 
de 1997, do Senado Federal.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretário .

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica ao Plenário que foi autua-
do, por solicitação do Presidente da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o 
seguinte Aviso:

AVISO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 8, de 2004-CN (nº 516-SGS-TCU/2004, na 
origem), que encaminha ao Congresso Nacional có-
pia do Acórdão nº 343, de 2004 – TCU (Plenário), bem 
como do Acórdão nº 1.844, de 2003 –TCU – Plenário, 
dos respectivos relatório e Voto que os fundamentam, 
referente ao levantamento de auditoria nas obras de 
restauração da BR-259/ES, subtrecho Colatina – Divi-
sa ES/MG, segmento Km 59,0 – Km 108,6, a cargo do 
Consórcio Contek – Ápia – Programa de Trabalho nº 
26.782.0220.2834.0032 – (TC nº 012.016/2003-8).

O expediente lido vai à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Há oradores inscritos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, conforme possibilita o 
Regimento, solicito minha inscrição para uma comu-
nicação inadiável.

Quando cheguei ao plenário, havia um microfone 
levantado, imagino que o de V. Exª. Inscrevo-me em 
segundo lugar, caso V. Exª esteja inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 
– Senadora Heloísa Helena, será assegurada a V. Exª 
a inscrição em primeiro lugar. Em segundo lugar, fica 
inscrito para uma comunicação inadiável o Senador 
Ney Suassuna; em terceiro, este Senador.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos à lista de oradores inscritos.

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Sena-
dor Ramez Tebet.

S. Exª dispõe de até vinte minutos. Em seguida, 
falará a Senadora Heloísa Helena para uma comuni-
cação inadiável.
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Paulo Paim, que preside os nossos trabalhos, Srªs e 
Srs. Senadores, inaugurando esta sessão, vim à tribu-
na, nesta manhã, para repisar um assunto referente a 
medidas provisórias. 

Foram editadas pelo atual Governo 76 medidas 
provisórias, o que, em 15 meses de governo, dá uma 
média de três por mês. O assunto da maioria delas, 
indiscutivelmente, não constituiu – nem constitui, já que 
algumas estão em andamento – objeto de medida pro-
visória e poderia ter sido tratado por lei ordinária.

O Texto Constitucional tem sido batido, rebatido e 
repisado, mas não obedecido. Tanto o Poder Executivo 
quanto nós temos ratificado as medidas provisórias 
sem que tenham o caráter de urgência e relevância, 
requisitos exigidos pela Constituição Federal. Portanto, 
se cabe culpa ao Executivo pelo excesso de medidas 
provisórias, também nós, do Congresso Nacional, seja 
na Câmara ou no Senado, temos a nossa responsa-
bilidade, porque as estamos aceitando sem a análise 
desses requisitos indispensáveis.

Qual a conseqüência disso? O Legislativo perde 
sua força e até mesmo – eu diria – sua razão de ser. 
Por quê? Porque as medidas provisórias trancam a 
pauta do Senado, já que têm preferência sobre qual-
quer projeto de lei em tramitação, por mais importante 
que seja. Ora, isso implica, primeiro, a ineficiência do 
Poder Legislativo; segundo, a perda de suas prerro-
gativas, de sua principal função, que é legislar, e, con-
seqüentemente, da sua independência. Nós estamos 
inteiramente na dependência do Poder Executivo, o 
que é intolerável, porque enfraquece a nossa institui-
ção. E o enfraquecimento do Poder Legislativo implica 
o enfraquecimento do próprio regime democrático, o 
que demonstra a gravidade da situação.

O assunto mais se assalta ao meu espírito quando 
vejo que estamos em um ano eleitoral. Isso significa, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que os nossos 
trabalhos legislativos só acontecerão até o mês de 
junho, no máximo, porque, a partir daí, cada um de 
nós, por uma questão de sobrevivência democrática 
– muitos não entendem que a prática eleitoral é o pri-
meiro passo para a efetivação da democracia –, estará 
envolvido num pleito eleitoral de importância, porque 
se trata de eleger Prefeitos e Vereadores em mais de 
cinco mil Municípios brasileiros.

Senador Paulo Paim, temos assuntos importan-
tes a serem tratados nesta Casa, por isso vim pedir a 
colaboração do Executivo e a atenção do Senado da 
República. Ao primeiro, faço um apelo para que dimi-
nua a média de medidas provisórias enviadas a esta 
Casa; ao segundo, para que apreciemos efetivamente 

os requisitos constitucionais de cada medida provisória, 
sob pena de sermos acusados de ineficiência.

A partir da próxima semana, projetos importantes 
tramitarão nesta Casa. A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania aprovou, ontem, a reforma do Po-
der Judiciário, que vem ao Plenário para debate, e não 
é algo simples. Trata-se de melhorar o Poder Judiciá-
rio, de dar-lhe eficiência. Trata-se de discutir questões 
importantes, como, por exemplo, a súmula vinculante, 
que, se aprovada, sem dúvida, reduzirá o número de 
recursos intermináveis e colocará um basta na prepo-
tência do Poder Executivo, que é o responsável pela 
grande quantidade de recursos analisados pelo tribu-
nais superiores. É o Executivo que recorre de todas as 
decisões e entope os tribunais superiores com seus 
recursos. Essa matéria é controvertida, assim como o 
controle do Poder Judiciário.

Alguns aceitam o controle do Poder Judiciário; 
outros, não, sob o seguinte argumento: quem o contro-
lará? Se o Poder Judiciário ficar sujeito a um controle 
externo, a moda poderá pegar. Não estou discutindo 
o mérito, porque o objetivo do meu discurso hoje não 
é esse. Mas, positivamente, já se fala em controle ex-
terno do Ministério Público e do Congresso Nacional. 
Onde vamos parar? Controle externo do Congresso 
Nacional? Este Congresso Nacional é controlado pela 
cidadania e pelo voto. Mas a moda pode pegar, se não 
tomamos cuidado.

Em suma, a reforma do Poder Judiciário estará 
em pauta. Mas, se a pauta estiver trancada por medi-
da provisória, teremos condições de votar a reforma 
do Poder Judiciário?

Darei outro exemplo: a Lei de Falências – que 
haverá de mudar de nome, se Deus quiser, para Lei de 
Recuperação Judicial – é uma tentativa de se compa-
tibilizar o capital e o trabalho, de se fazer com que as 
empresas passem a ter um conteúdo – como já o têm, 
mas assim não são entendidas – não só econômico, 
mas social. Sem o capital, não há emprego; e, sem o 
trabalho digno e honrado das nossas famílias, não há 
como se falar em capital.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Lei de 
Recuperação das Empresas está sendo apontada 
como a lei do sistema financeiro ou do capital. Podem 
estar certos de que, no meu relatório, não haverá isso, 
porque o direito do trabalhador brasileiro, daquele que 
vive do seu salário e dele depende o sustento de sua 
família, será respeitado no relatório que haveremos de 
apresentar na próxima semana. 

Pois bem, essa lei vai parar aqui se continuarem 
chegando medidas provisórias ao Senado da Repúbli-
ca e à Câmara dos Deputados. Não votaremos essas 
matérias importantíssimas às quais me referi, porque, 
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a torto e a direito, vão-se editando medidas provisórias. 
É esse o alerta que desejava fazer.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ramez Tebet, peço que me conceda um aparte no 
momento que considerar adequado, sem interromper 
a sua brilhante oratória.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador 
Paulo Paim, acredito sinceramente que os apartes dos 
meus colegas sempre vêm ajudar, ainda mais o de V. 
Exª, que tanto luta pela classe trabalhadora deste País. 
Por gentileza, ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ramez Tebet, eu presidia os trabalhos, mas convidei 
o Senador com quem divido a alegria de ser Vice-Pre-
sidente desta Casa para assumir a Presidência a fim 
de aparteá-lo com o intuito de tratar dos dois temas 
que V. Exa aborda. Começo pela Lei de Falências. De 
público, agradeço a V. Exª por ter ido duas vezes ao 
Rio Grande do Sul em duas semanas. Um dos motivos 
de sua visita foi debater com cerca de 1.000 sindicalis-
tas do Estado a Lei de Falências. A atitude de V. Exa 
foi despojada, pois deixou de ficar no seu Estado em 
um ano eleitoral para ir ao Rio Grande do Sul a con-
vite dos três Senadores, Paulo Paim, Senador Sérgio 
Zambiasi e Senador Pedro Simon, para tratar com os 
trabalhadores. E o depoimento que V. Exª dá, nesta 
tribuna, neste momento, é exatamente o eixo da sua 
palestra no Estado, onde foi aplaudido de pé pelos lí-
deres dos trabalhadores por essa posição muito firme 
de dizer que, no seu relatório, estará contemplado, em 
primeiro lugar, no caso de falência – e vamos torcer 
para que, efetivamente, não aconteça a falência –, 
o direito dos trabalhadores. Trago este depoimento, 
cumprimentando V. Exª e agradecendo em nome do 
Rio Grande do Sul a sua brilhante palestra concedida 
àqueles líderes, que ficaram impressionados – quero 
dizê-lo de público – por seu linguajar fácil. V. Exª, que 
é um jurista respeitado em todo o País, conversou 
com os trabalhadores, muitos deles humildes, e todos 
entenderam a sua palestra, que se estendeu por toda 
manhã. Quero também rapidamente referir a questão 
das medidas provisórias. Casualmente, com a Ordem 
do Dia na minha frente, percebo que 86 projetos de 
iniciativa do Congresso estão parados, não podem ser 
votados. Isso porque todas as semanas temos medi-
das provisórias que acabam criando obstáculos para 
que a pauta da Casa seja efetivamente encaminhada 
e votada. Por isso, quero concordar com V. Exª e fa-
zer um apelo ao Executivo, de forma muito respeitosa 
– V. Exª sabe que eu sou um Parlamentar da base do 
Governo –, no sentido de resolvermos essa questão. 
Inclusive acredito que teremos que mudar o rito das 
medidas provisórias, conforme alteração feita pelo 

próprio Congresso. E V. Exª dá o caminho, começa 
na discussão da urgência e da relevância. Fui Cons-
tituinte e me lembro de que o instrumento da medida 
provisória foi adotado porque estávamos convencidos 
de que iríamos passar para o parlamentarismo. E sou 
parlamentarista. Fomos para as urnas e, no plebiscito, 
acabou aprovado o presidencialismo. Ficamos, assim, 
com o instituto da medida provisória – normal e comum 
no sistema parlamentarista – no sistema presiden-
cialista, e sendo usado, no meu entendimento, numa 
quantidade exagerada. Só para finalizar, lembro a V. 
Exª que estamos para votar o salário mínimo – faltam 
treze dias para o dia 1º de maio. Por que a Casa não 
se debruçou e deliberou sobre o assunto? Porque, nos 
últimos anos, criou-se quase uma tradição de que o 
salário mínimo vem por medida provisória. E aí, mais 
uma vez, elogio V. Exª. O projeto está na Comissão da 
qual V. Exª é o Presidente, e, como tal, já indicou o Re-
lator, Senador Geraldo Mesquita Júnior, que nos disse 
que, na semana que vem, apresentará o seu parecer. 
Eu gostaria muito que o salário mínimo este ano fosse 
deliberado por projeto de lei e não por medida provi-
sória. A Senadora Heloísa Helena lembra que os dois 
projetos dela estão apensados e têm praticamente o 
mesmo teor, garantindo que o salário-mínimo vai ul-
trapassar a faixa dos R$300,00, e estendem o mesmo 
percentual aos aposentados e pensionistas. Mas fiz 
este aparte muito mais para cumprimentar V. Exª pelo 
brilhante trabalho que faz dentro e fora do Congresso 
Nacional, indo inclusive a outros Estados para colabo-
rar quando solicitado pelos seus colegas do Senado. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador 
Paulo Paim, é claro que o seu aparte enriquece o meu 
pronunciamento, e eu agradeço. V. Exª sempre foi muito 
generoso comigo. Em verdade, fui ao seu Estado, o Rio 
Grande do Sul, a convite de V. Exª, secundado pelos 
Senadores Pedro Simon e Sérgio Zambiasi. Cheguei lá 
e fiquei surpreso: eram cerca de mil trabalhadores, com 
quem pude dialogar da forma mais civilizada possível, 
ouvindo-os e sendo ouvido, e auferindo dali lições que 
me foram úteis para a elaboração do relatório. 

Agradeço a V. Exª. Por coincidência, estamos 
sempre juntos em algumas batalhas. Refiro-me a ma-
térias importantes – faço aqui justiça a V. Exª, e a toda 
a Casa a partir de V. Exª. Se as medidas provisórias 
continuarem vindo, essa PEC paralela também pode 
ir lá para as calendas gregas se tiver que voltar para 
cá para votarmos outra vez. Porque, como eu disse, 
nossos trabalhos, Senador Eduardo Siqueira Campos, 
vão até junho ou julho. Isso é importante. Essa PEC 
paralela é um compromisso firmado nesta Casa com 
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as lideranças políticas do País, com o aval do Governo 
Federal. Sempre é bom salientar isso. 

De sorte, Senador Paulo Paim, que lhe agradeço 
muito o aparte. E V. Exª me deu um gancho: entendo 
que, embora tenhamos que modificar um pouco al-
guma coisa por meio de emenda constitucional, com 
referência à edição de medidas provisórias, mais do 
que fazer isso, devemos analisar as duas. Isso porque, 
se passarmos a agir com independência nesta Casa 
na análise da urgência e da relevância, se prestarmos 
atenção nisso, talvez não precisemos mudar a lei. Es-
tamos vivendo num mundo em que tudo acontece com 
muita rapidez. O Executivo precisa de um instrumento, 
mas não pode exagerar na sua utilização.

No período do regime autoritário, decreto-lei só 
se referia à matéria financeira. Agora estamos num 
regime democrático, e o Poder Executivo ficou com 
as prerrogativas do Legislativo. Não dá para entender 
isso! Isso está acontecendo muitas vezes. 

Casos muito graves têm ocorrido aqui. Por exem-
plo, quando está tramitando um projeto de lei sobre 
determinado assunto, e o Governo tem maioria, em vez 
de trabalhar o projeto de lei, o que faz o Poder Executi-
vo? Envia medidas provisórias, como se quisesse dizer: 
eu é que mando, eu quero resolver, tirando o mérito 
do Poder Legislativo. Não é mérito que nós queremos, 
mas, sim, exercer nossas funções. Não podemos abdi-
car das prerrogativas do Poder Legislativo, ou melhor, 
do nosso poder e do nosso dever de legislar e fisca-
lizar o Poder Executivo. Essa é a finalidade do Poder 
Legislativo e do Senado da República.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Con-
cede-me V. Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – .O Senado 
representa não só o povo, mas também dos Estados da 
Federação. Por isso, temos o sistema igualitário. São 
vinte e sete Estados da Federação, três Senadores 
para cada um, perfazendo 81 Srs. Senadores.

Disponho ainda de 38 segundos, Sr. Presiden-
te, e estou olhando o relógio. No entanto, penso que 
a matéria é importante. É uma pena que não alcan-
ce essas crianças que aqui nos honram com as suas 
presenças, mas isto é importante: o Senado perto do 
cidadão. São crianças que comparecem ao Senado 
da República com os seus professores, orientadores 
e educadores para aprenderem, desde agora, como 
funciona o Poder Legislativo. Não há necessidade que 
entendam o nosso funcionamento e as matérias que 
discutimos aqui, mas é importante que tenham dentro 
de si, dentro do seu coração, o conceito de civismo e 
de democracia. Por isso, vendo-as no plenário, quero 
saudar o futuro do Brasil nas pessoas dessas crianças 
e cumprimentar os professores, os diretores ou quem, 

neste momento, for responsável pela visita dessas 
crianças ao Senado da República.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço, por-
tanto, um apelo ao Presidente Lula e aos seus minis-
tros, para que evitem, o máximo possível, a edição de 
medidas provisórias. Se isso acontecer, aprovaremos 
a Lei de Falências. Ela é muito importante porque nos 
permitirá recuperar as empresas. A tentativa é recu-
perar as empresas e evitar casos como o da Encol e 
o da Parmalat, por exemplo, mencionando os mais 
rumorosos. Buscamos, com a aprovação dessa lei, 
defender as pequenas e médias empresas, decretar a 
falência só em último caso e ainda: aplicar pena grave 
às falências fraudulentas. Que falência seja a palavra 
menos ouvida neste País.

Recuperação, crescimento econômico, desen-
volvimento, geração de empregos, trabalho, renda, 
justiça social. As leis têm de ter essa finalidade, Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores. Que o Executivo 
nos ouça e que nós analisemos mesmo os requisitos 
da urgência e da relevância. O Brasil está pedindo ur-
gência para o seu crescimento econômico, para o seu 
desenvolvimento e por medidas que possam diminuir-
lhe o desemprego.

Muito obrigado. Sr. Presidente.
(Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, 
o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Presentes às galerias desta Casa as 
crianças da Escola Classe nº 3, da Ceilândia, de 1ª 
e 2ª séries, com professoras, coordenadores e coor-
denadoras. Para nós, Senadoras e Senadores, é uma 
honra, uma alegria e uma benção a presença das 
crianças nesta sessão.

Não é demais lembrar a passagem bíblica de 
Marcos, capítulo 10, versículo 14. Quando imaginavam 
que a presença de muitas crianças em torno de Jesus 
Cristo poderia atrapalhar a sua fala, disse Ele: “Deixai 
vir a mim as criancinhas”.

Anuncio as palavras da Senadora Serys Slhes-
sarenko, do Partido dos Trabalhadores, do Estado de 
Mato Grosso. V. Exª dispõe de até vinte minutos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, saú-
do os trabalhadores da educação e as crianças, as-
sim como o Sr. Presidente, Senador Eduardo Siquei-
ra Campos, acaba de fazer. Realmente isso é muito 
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importante. Fui professora 26 anos e atribuo um valor 
imenso ao trabalho na educação, que é o fundamen-
to da nossa sociedade. Não tenho dúvida disso. Só a 
educação não resolve todos os problemas, mas uma 
educação para transformação faz com que nos cons-
cientizemos e vejamos a possibilidade de mudança 
da sociedade.

Venho falando nos últimos dias, sempre que con-
sigo assomar à tribuna, de dois assuntos sobre os quais 
não vou tratar hoje, mas vou citá-los por uma questão 
até de compromisso. Um deles é a PEC paralela, que 
precisa ser aprovada urgentemente. Aguardamos e 
esperamos isso.

Outro ponto é a liberação dos recursos da Cide, 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, 
incidente sobre a comercialização de combustíveis para 
conservação, restauração e construção de estradas 
federais. A medida provisória foi aprovada, repassan-
do 25% para os governos estaduais, mas queremos 
um percentual definido e determinado para o órgão 
competente, em nível federal, visando à conservação, 
restauração e construção das estradas federais. O 
percentual tem de ser definido, e esses recursos têm 
de ser destinados urgentemente. Existem em caixa, 
arrecadados pela Cide, hoje, R$10 bilhões. Já foram 
arrecadados R$18 bilhões; desses, pouco mais de R$7 
bilhões já foram liberados, e o valor que está em caixa 
deve ser liberado o mais urgente possível.

O Senador Ramez Tebet falou aqui de muitos 
assuntos hoje. Gosto muito desse tipo de fala, em 
que o orador não se atém a um só assunto. Sena-
dor, é indiscutível o quanto é importante a aprovação 
da Lei de Falências. O assunto vem sendo tratado e 
amplamente discutido, sob a coordenação de V. Exª 
como Relator.

A reforma do Judiciário. Sou membro titular da 
CCJ, e ontem acabamos a discussão dos destaques da 
reforma do Judiciário. Há pontos extremamente relevan-
tes, como a súmula vinculante, que estava amarrada a 
vários patamares da Justiça. Caiu a súmula vinculante 
do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a do 
Supremo Tribunal Federal.

Outra questão foi o controle externo. Atribuo a 
maior relevância ao controle externo do Judiciário. Faz-
se necessário controle, sim, do meu ponto de vista, 
porque nós, Srªs e Srs. Senadores, somos controlados. 
Não existe essa história de o Congresso Nacional estar 
determinando o controle externo do Judiciário. E quem 
controla o Congresso? Nós somos controlados. Quer 
maior controle do Congresso Nacional, dos Senadores 
e Deputados Federais, do que o voto nas urnas, o voto 
popular? Estamos sob controle, sim. O maior controle 

que existe é este, o do povo, que nós traz para cá ou 
nos deixa fora daqui por ocasião das eleições. 

Não tenho dúvida alguma de que esse é o maior 
controle que existe. Tem que acabar essa história de 
que estamos querendo impor o controle sobre o Ju-
diciário esquecendo de indicar quem nos controlará. 
O nosso controle já existe, é maior, é o principal: é o 
controle popular.

Não poderíamos continuar com o Judiciário sem 
nenhum controle, como se seus membros fossem 
semideuses. Depois que passam a ser ministros ou 
desembargadores, ninguém toma conhecimento, não 
existe mais o problema. 

Contra-argumentam dizendo que existem as cor-
regedorias. Mas, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, no 
Superior Tribunal de Justiça de nosso País há a ques-
tão de Vicente Leal – que de leal não tem muita coisa, 
aliás, não tem nada –, que foi afastado e, agora, foi 
aposentado. Qual é a punição? A sua aposentadoria 
é de quantos mil reais? Aí cessa tudo o que a antiga 
musa canta.

Pergunto: qual o Senador ou Presidente da Re-
pública – já tivemos um caso – que, após receber uma 
punição, perder o mandato, continua sendo processa-
do? Chega no Judiciário... Pergunto: Vicente Leal con-
tinua sendo processado depois de aposentado? Foi 
afastado? Com certeza, não é por que não existiam 
irregularidades, porque certamente existiam muitas. 
Agora foi aposentado e cessa tudo. Acabou tudo, nin-
guém mais tasca, ninguém mais mexe. Não tem mais 
justiça para ele.

Srªs e Srs. Senadores, o controle externo do Ju-
diciário é necessário sim – eu nem falaria sobre isso, 
mas o Senador Ramez Tebet estimulou-me ao provocar 
essa discussão extremamente importante.

Uma outra discussão que também permeia a 
questão da reforma do Judiciário – são muitas – é a 
que diz respeito ao nepotismo. O fim do nepotismo foi 
aprovado. Chega de alguém virar autoridade para em-
pregar seus achegados e familiares neste País. Passou 
o fim do nepotismo no Judiciário, e algo semelhante 
tem que passar no Legislativo e no Executivo também. 
Foi fechado o compromisso ontem na CCJ de que não 
inseriríamos o fim do nepotismo no Legislativo e no 
Executivo na reforma do Judiciário, mas ele acontece-
rá. Foi assumido um compromisso pelo Líder do nosso 
Governo, Senador Aloizio Mercadante, nesse sentido, 
uma PEC será feita para abordar o tema. Já há, a pro-
pósito, uma PEC de autoria do Senador Demóstenes 
Torres – há muitas propostas que tratam do fim do 
nepotismo no Legislativo e no Executivo. Esperamos 
que seja aprovado também nos outros poderes. Não 
pensem os membros do Judiciário que estamos aqui 
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querendo o controle do Judiciário, o fim do nepotismo 
apenas naquele Poder. Queremos sim, mas queremos 
também no Legislativo e no Executivo.

Essas esferas do poder não podem servir de 
cabide de emprego para parentes. Devemos cercar 
por todos os lados: nada daquela história de que eu 
não emprego o meu parente, mas o gabinete do lado 
o emprega, ficando tudo do mesmo jeito e do mesmo 
tamanho. Cercamos para que isso realmente não possa 
acontecer. Parente tem direito de trabalhar nas instân-
cias a que chegamos, em qualquer um dos poderes, 
mas deve fazê-lo por meio de concurso público, como 
outra pessoa qualquer.

Como disse, não iria falar sobre esses assuntos, 
mas já gastei praticamente a metade do meu tempo 
falando sobre eles.

Hoje gostaria de falar um pouco – e é o tema que 
havia pensado e escolhido – sobre a reforma agrária 
em nosso País. Nos últimos dias, ouvimos falar das 
ocupações de terra neste País. Nos meios de comu-
nicação foi um alarde danado, foram muitos discursos 
desta tribuna e de tribunas pelo País afora por conta do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, das 
declarações feitas pelo companheiro, líder do MST, 
João Pedro Stédile, que, aliás, esteve aqui, dando o 
seu depoimento na CPMI da Terra.

Essa questão é muito mais profunda, muito maior. 
É uma questão que começa com o descobrimento do 
Brasil – e não vou fazer aqui relato histórico, até porque 
não cabe isso neste momento. Devemos enfrentar a re-
alidade mais rapidamente, mas, se pegarmos um livro 
de história e dermos uma estudada, uma lida, veremos 
qual foi o procedimento, como as coisas aconteceram 
neste País com relação à terra: a superconcentração 
nas mãos daqueles que aqui chegaram, que aqui apor-
taram e começaram a se apropriar de forma indevida 
de grandes extensões de terra. O processo se perpetua 
com as capitânias hereditárias e os senhores de en-
genho e agora temos o que todos conhecem: poucos 
com quase todas as terras e muitos com pouquíssima 
terra ou sem terra alguma – gente com vocação para 
trabalhar a terra sim. Faço a ressalva porque se ouve 
muito o seguinte discurso: não tem vocação, faz a re-
forma agrária, não tem vocação, vai para lá, vende a 
terra etc. Não, não é assim a história.

Em primeiro lugar, quero dizer que há muita gente 
com vocação sim, gente que trabalhou a terra a vida 
inteira – aliás, isso vem ocorrendo há centenas de anos, 
já se vão mais de 500 anos que este País deixou de ser 
apenas dos indígenas e a história com relação à terra 
vem se repetindo. As pessoas têm vocação, sim, para 
a terra, mas lá trabalhavam e trabalham ainda hoje, 
muitas vezes, sob regime semi-escravo e até escravo 

mesmo. Não têm vocação? Têm sim. O que não há é 
terra para que eles possam trabalhar, produzir, sustentar 
suas famílias com dignidade, é isso que eles não têm. 
Vocação para trabalhar a terra eles têm sim; eles não 
têm é a terra, e aí eles ficam trabalhando como meei-
ros, como parceleiros e de uma série de formas. Dão 
o sangue e o suor no dia-a-dia, mas sem conquistar 
os lucros que deveriam ser fruto do seu trabalho e do 
seu suor – esses lucros ficam, na maioria das vezes, 
quase sempre, com o dono da terra.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senadora 

Serys Slhessarenko, cheguei um pouco atrasado para 
o seu discurso, ouvi parte dele: seu comentário sobre 
a reforma do Judiciário, outro sobre o problema das 
estradas e do financiamento do sistema rodoviário fe-
deral brasileiro e ouço agora suas ponderações sobre 
o MST, a reforma agrária e sobre pronunciamentos 
que têm conferido intensidade a essa questão recen-
te. V. Exª afirma, com toda razão, que essa questão 
tem origem e fundamento histórico e esclarece com 
precisão algo com que todos concordamos: que há 
um problema de divisão da terra no Brasil. Mais que 
isso: há um problema de má distribuição da terra no 
Brasil. Aliás, a má distribuição é a marca do processo 
patrimonial e econômico brasileiro, não se dá apenas 
na questão da terra, mas se dá também na questão 
da renda e na questão da distribuição regional e in-
ter-regional. Nunca tratamos da questão da distribui-
ção do patrimônio nacional de forma correta. Porém, 
há um relativo consenso das pessoas que trabalham 
com espírito público de que uma grande parcela dos 
brasileiros precisa da terra para trabalhar. Mas tam-
bém há um grande e crescente consenso de que o 
uso da terra implica uma logística, um processo para 
que a reforma agrária produza resultados socialmente 
defensáveis e auto-sustentados. Para 80% da minha 
região, o Nordeste, a terra vale muito pouco. Na região 
do semi-árido, a terra não chega a ser disputada por-
que é incapaz de sustentar economicamente famílias 
ou empreendimentos mais amplos. Oitenta por cento 
do meu Estado, por exemplo, é semi-árido, dos quais 
50% não são passíveis de pressão social para terra 
porque, simplesmente, não têm sustentação social e 
econômica para ninguém. Outra área de transição, 
chamada agreste, tem uma estrutura fundiária extre-
mamente dividida. O problema lá passa a ser não a 
posse ou a propriedade da terra, mas uma organiza-
ção que sustente a agricultura familiar e que dê funda-
mento e economicidade à agricultura de subsistência. 
V. Exª falou dos senhores de engenho. Na antiga Zona 
da Mata, produtora de cana-de-açúcar, na prática, os 
senhores de engenho empobreceram. Sou de uma fa-
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mília de senhores de engenho. Tenho primos, que hoje 
moram em Recife, capital de Pernambuco, que procu-
ram pequenos empregos para sobreviver. A propriedade 
produtora da cana-de-açúcar, para a grande maioria 
de seus antigos produtores, senhores de engenho, 
é uma garantia de pobreza e não de sobrevivência. 
Nesse contexto – que não é fácil de ser resolvido e 
cujas implicações macroeconômicas e históricas são 
complexas –, há uma ebulição social, em grande parte, 
estimulada. Essa estimulação produziu, nesses dias, 
40 invasões. Impossível a uma autoridade, seja ela 
qual for, estadual ou federal, estruturar um programa 
de reforma agrária capaz de governar 40 a 50 invasões 
no prazo de 30 dias e de dar solução a tantas invasões 
acumuladas em um prazo tão curto. No meu Estado, 
Pernambuco, há recursos naturais de menos para po-
pulação de mais, o que não se dá em outras áreas do 
Brasil. No Nordeste, esta é a marca: recursos naturais 
de menos para populações excessivamente densas 
e insustentáveis por aqueles recursos naturais. Esse 
é o exame tranqüilo do problema, eu diria emocional 
e ponderável. Primeiro, a pressão dos trabalhadores 
estimulada pelas instituições que os dirigem para in-
vasão de propriedade. Segundo, o uso extremamente 
mal feito das propriedades já distribuídas. Terceiro, o 
empobrecimento dos agricultores no plural, pequenos, 
médios e grandes. Quarto, a incapacidade prática de 
um governo estadual enfrentar o problema. E quinto, 
absoluta, total, geral e irrestrita – como a anistia – au-
sência do Governo Federal no assunto. Esse é o cená-
rio para o qual temos de examinar soluções práticas e 
compatíveis. Quem tem responsabilidade pública, nes-
te momento, tem que levantar a questão e exigir das 
autoridades, no plural, uma ação responsável, ativa e 
produtiva, o que não se dá há muito tempo e não está 
se dando, de maneira especial, agora.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senador Sérgio Guerra, quando iniciamos nosso 
discurso sobre a terra, dissemos que não íamos fazer 
um histórico do descobrimento do Brasil para cá, mas 
começamos a citar a concentração da terra por pou-
cos em detrimento da falta de terra para muitos. Com 
certeza, desejamos falar sobre os pontos abordados 
por V. Exa e discorrer também sobre a necessidade e 
a importância da reforma agrária. O problema é que 
nunca houve reforma agrária no Brasil, e hoje ela está 
sendo feita de forma extremamente lenta. Há muitos 
anos se discute a reforma agrária, muitos governos fa-
laram sobre a questão, mas não conseguiram – muitos 
por falta de vontade política, outros por falta de condi-
ções – fazer com que ela ocorresse. 

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, precisamos 
avançar nesse processo. Não podemos continuar ape-

nas dizendo que estão ocupando terra. Os sem-terra, 
generalizando, são as pessoas que têm vocação para 
trabalhar a terra, para produzir, para, com dignidade, 
tirar da terra sustento para si e para suas famílias. 
Confio nos sem-terra de modo geral e em especial no 
MST. Eles precisam da terra para trabalhar.

Chega de pensar em fazer reforma agrária, de 
fazer discurso sobre esse assunto, de propor uma série 
de medidas e projetos e anunciá-los. Precisamos ver a 
reforma agrária ser realizada concretamente. Precisa-
mos de terra para quem quer nela trabalhar e produzir 
e de política agrícola. Como V. Exa disse, é óbvio que 
precisamos de política agrícola, de condições de finan-
ciamento ao alcance daqueles que têm uma pequena 
extensão de terra, de política de preços, de política de 
escoamento para o produto, organização dos pequenos 
produtores rurais. Da mesma forma que os trabalhado-
res se organizam para a conquista da terra, também 
têm que se organizar para obter crédito e produzir. Daí 
a importância do cooperativismo, principalmente para 
o pequeno produtor rural e para a agricultura familiar. 
Essa é uma questão que precisamos discutir. 

Infelizmente, o meu tempo acabou e não falei 
sobre os dados que tenho aqui sobre o histórico da 
reforma agrária no nosso País e sobre as propostas 
de nosso Governo, inclusive de liberação de recursos. 
Há poucos instantes, recebi um comunicado do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário sobre a liberação de 
recursos para o meu Estado. 

São muitos os problemas que envolvem a refor-
ma agrária: distribuição da terra, habitação, financia-
mento, crédito agrícola, política de preços, política de 
escoamento. Enfim, são muitas questões, cuja discus-
são continuaremos na próxima oportunidade em que 
ocuparmos a tribuna. 

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

pos. PSDB – TO) – Hoje, Dia Mundial da Saúde, esta 
Presidência deseja se congratular com todas as Srªs 
e Srs. Senadores médicos, enfermeiros, militantes da 
área da saúde, cumprimentar os telespectadores da 
TV Senado e anunciar a presença de outras turmas 
da Escola Classe nº 3, da Ceilândia, acompanhados 
de professores e coordenadores. Para nós, Srªs e Srs. 
Senadores, é uma alegria a presença das crianças nas 
nossas galerias.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.) 
– Solicito minha inscrição pela Liderança do PMDB, 
para falar logo após a Senadora Heloísa Helena. 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência anuncia que falará agora 
a Senadora Heloísa Helena, para uma comunicação 
inadiável. O Senador Alvaro Dias, regularmente ins-
crito, falará após o Senador Ney Suassuna, também 
para uma comunicação inadiável. Se for desejo de V. 
Exª, Senador Romero Jucá, e em entendimento com 
a Senadora Heloísa Helena, poderá falar antes da 
Senadora.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Por mim, não há problema, Sr.Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Falar 
após a Senadora Heloísa Helena é sempre uma ins-
piração.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Apesar da provocação do Senador Romero Jucá, 
se algum dos Senadores tiver problema, posso falar 
posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Tem, pois, a palavra a Srª Senadora He-
loísa Helena, para uma comunicação inadiável.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como 
esta é uma semana muito especial na vida dos cris-
tãos, e eu, Senador Ney Suassuna, além de trotskis-
ta, sou cristã, falarei um pouco sobre esta semana de 
reflexão.

Este ano tem sido muito importante para mim, ali-
ás, desde o ano passado tenho vivido situações muito 
importantes. O Senador Ney Suassuna diz que é uma 
cruz. Mas sou uma pessoa de muita fé, além de ter 
muita fé em Deus, tenho muita fé nas mulheres, nos 
homens, na transformação da sociedade. 

Srs. Senadores e todos que assistem pela TV 
Senado esta sessão, que, apesar de não-deliberativa, 
tem muitos Senadores, considero muito importante re-
fletirmos um pouquinho, nesta Semana Santa, sobre o 
que foi a vida de Jesus, como Ele denunciou a hipocri-
sia, o moralismo farisaico. Vemos tantos “cristãos” que, 
às vezes, sentam nos primeiros lugares dos templos, 
das sinagogas, das igrejas e lá murmuram, quase de 
forma repetitiva, orações, pegam a Bíblia, fazendo de 
conta que são cristãos, e são tão hipócritas! 

Do ano passado para cá, foi importante a expe-
riência que eu vivi! Como foi importante identificar o 
quanto de hipocrisia havia no lugar que eu militava, em 
que dediquei os melhores anos de minha vida! Quan-
to havia de hipocrisia e moralismo farisaico! Quantas 
pessoas que apresentavam determinadas formulações 
como se fossem expressão da verdade e condenavam 
as propostas apresentadas pelos outros como se fos-

sem fraudulentas e, de repente, passaram a apresen-
tá-las! Tanta coisa importante eu aprendi! 

Espero que, nesta semana, que é de reflexão 
para o povo brasileiro, não tenhamos medo da fraque-
za, não tenhamos medo de nossos próprios medos. 
Até Jesus Cristo, Senador Eduardo Siqueira Campos, 
com mais de trinta anos de heróica paciência, o Filho 
de Deus, quando se viu diante do perigo e da morte, 
suou sangue, angustiou-se e quis recuar, dizendo: “Se-
nhor, afasta de mim este cálice!” Ele, o Filho de Deus, 
quando estava na cruz, duvidou do seu Pai: “Pai, por 
que me abandonastes?”

Este é sempre um momento de muita reflexão 
para cada um de nós. Que não tenhamos medo das 
próprias fraquezas, que possamos reconhecer os nos-
sos medos e que, ao fazer isso, possamos renascer a 
cada dia em esperança e solidariedade. Que aprenda-
mos com as mais belas lições de luta e de libertação, 
de defesa dos fracos, dos oprimidos, dos explorados. 
Nesta semana, celebramos a semana de Jesus, cele-
bramos a Sua vida, celebramos a hipocrisia daqueles 
que, no Domingo de Ramos, lá estavam, quase em 
coro, aclamando Jesus. Jesus era o queridinho. Eles 
que, diante dos poderosos, dos sacerdotes, de César, 
imediatamente abandonaram Jesus e hipocritamente 
se renderam a esse poder. 

Entendo até que Judas foi menos pecador do que 
Pilatos, porque Judas pelo menos se arrependeu, jogou 
fora as moedas que ele tinha recebido pela delação. 
Pilatos agiu de modo pior, porque, em vez de ficar ao 
lado de uma causa justa, simplesmente lavou as mãos 
para ficar ao lado do poder, ao lado de César.

Então, que, nesses momentos de reflexão, pes-
soas como eu, Senador Geraldo Mesquita Júnior – 
além de trotskista, sou cristã –, possamos, realmente, 
interpretar bem a história de luta e de libertação do 
povo de Deus. 

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB 
– AC) – Graças a Deus!

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Graças a Deus! E que nós possamos interpretar 
bem a história do Evangelho, que não é uma história 
de subserviência, de hipocrisia e falso moralismo. É 
uma história de luta e de libertação em defesa dos 
explorados e dos oprimidos. 

Então, que possamos, nesta passagem muito 
especial, identificar por que Jesus foi condenado. Já 
imaginaram que, quando Jesus entrou no templo – não 
é uma coisa qualquer –, cheio de sacerdotes, escribas 
e pessoas supostamente maravilhosas, Ele chamou de 
covil de ladrões e colocou todos os comerciantes para 
fora, no chicote. E acabou, evidentemente, morto e nós 
estamos aqui para celebrar a Sua história de vida. 
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Que nós, nesta semana que finaliza com a Pás-
coa, possamos celebrar a vida, a fé, a liberdade, a 
esperança e que possamos sempre fazer com que 
Ele seja a inspiração para que, durante a Semana 
Santa, revivamos a Sua história de luta, de libertação 
e de opção pelos oprimidos e pelos marginalizados e 
reviver o quanto Ele combateu a hipocrisia e o poder 
a serviço dos grandes e dos poderosos.

Essa, sem dúvida, é a história que temos que 
celebrar durante esta semana. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, 
como Líder, por até cinco minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna hoje abordar um as-
sunto, descumprindo uma regra normal na política de 
que, quando se é atacado, não se deve reverberar ou 
ampliar a discussão da questão específica.

No entanto, como tenho compromisso com o povo 
de Roraima, com esta Casa, com o meu mandato e 
com a minha consciência, venho prestar esclarecimen-
tos sobre matéria veiculada esta semana na imprensa 
nacional escrita e também nos programas de televisão 
Jornal da Record e Jornal Nacional.

Anteontem, fui tomado por insatisfação e per-
plexidade ao ler matéria em O Globo intitulada: “Mi-
nistério Público Federal pede abertura de inquérito 
contra Senador Romero Jucá”. A matéria dizia que 
o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonte-
les, atendendo à solicitação do Ministério Público 
Estadual de Roraima, e tendo em vista fiscalização 
do Tribunal de Contas da União no Município do 
Cantá, havia solicitado investigação e relacionava, 
portanto, meu nome para ser investigado nessa 
possível irregularidade praticada por um prefeito 
municipal.

A notícia da investigação começou, então, a ser 
deturpada. O Jornal de Brasília anuncia: “Romero Jucá 
denunciado por Fonteles”. E por aí vai, e a desinforma-
ção vai levando até à execração pública.

Coincidentemente, essa matéria saiu no mes-
mo dia em que o Governador de Roraima do PT, 
Flamarion Portela, é denunciado – e aí sim – no 
STJ, por uma série de irregularidades referentes ao 
processo dos gafanhotos, a desvio de recursos do 
DER, a desvio de recursos da eletrificação rural. 
Enfim, são questões que estão sendo discutidas na 
Justiça e sobre a qual nunca vim a este plenário 
atacar ou registrar, porque entendo que a Justiça 

deve fazer sua investigação e os culpados devem 
ser punidos. 

É uma coincidência muito grande que, no mes-
mo dia, saiam matérias sobre o Governador do Es-
tado de Roraima e a citação de que eu seria inves-
tigado ou, em algumas fontes, que eu estava sendo 
denunciado.

Como eu nunca havia ouvido falar nesse tipo de 
investigação, muito menos de acusação, contra mim, 
procurei, no dia de ontem, levantar todos os dados.

O Procurador Cláudio Fonteles, a quem já soli-
citei uma audiência, que se dará na próxima semana, 
inicia o pedido para abertura do inquérito assim: “Cui-
da-se do inquérito, oriundo de Roraima, instaurado a 
pedido do Ministério Público daquele Estado, com a 
finalidade de apurar prática de desvios identificados 
pelo Tribunal de Contas da União. Essa é a justificati-
va do Dr. Fonteles.

Encaminhei, na data de ontem, ofício ao Procu-
rador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Edson Damas, 
do Ministério Público Estadual, perguntando se havia 
alguma coisa contra mim ou alguma investigação do 
Ministério Público Estadual no Município do Cantá. O 
Dr. Edson Damas encaminhou-me, na data de ontem 
ainda, resposta que diz:

Senhor Senador,
Apraz-me cumprimentá-lo e, em atenção 

ao Ofício nº 056/2004 – GSRJ, informo a Vossa 
Excelência que não existe nenhum processo 
contra sua pessoa tramitando neste Órgão 
Ministerial, especialmente, ligado à Prefeitura 
do Cantá – RR.

Ao ensejo, renovo protestos de conside-
ração e apreço.

Então, sobrava a justificativa do Tribunal de Con-
tas. Encaminhei correspondência ao Presidente do Tri-
bunal de Contas da União, Ministro Valmir Campelo, 
solicitando informações sobre auditorias feitas pelo 
Tribunal de Contas no Cantá e se, efetivamente, existe 
algum tipo de correlação, de citação ou de identifica-
ção de irregularidade cometida por mim em qualquer 
dessas auditorias.

Também, na data de ontem, o Ministro encami-
nhou-me resposta dizendo que foram realizadas várias 
auditorias no Município do Cantá, uma delas transfor-
mada em tomada de contas especial, e foi determinada 
a conversão em autos e a citação do Prefeito Paulo 
de Souza Peixoto, que deve responder pelos dispên-
dios da Prefeitura, solidariamente com as empresas 
J. Anchieta Júnior, Construtora Raiar e A.A. Constru-
ções e Serviços.
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E diz no Item 2:

O nome de Vossa Excelência não cons-
ta entre as pessoas instadas a apresentarem 
defesa perante o Tribunal acerca de possíveis 
irregularidades no TC-004.972/2003 –1. 

Portanto, do Tribunal de Contas também não 
partiu nenhum pedido, nenhum indício, nenhuma sus-
peição contra mim.

Junto com o ofício, S. Exª encaminhou o relatório 
do Tribunal de Contas abordando os questionamentos 
feitos ao Prefeito e não sou mencionado em nenhuma 
fase, em nenhum momento desse relatório.

Restava, então, buscar onde estava sendo le-
vantada tal questão.

Estive com o Ministro Marco Aurélio, do Supremo 
Tribunal Federal, Relator dessa solicitação que, em 
tese, foi encaminhada ao Procurador-Geral da Repú-
blica. Para minha surpresa, Srªs e Srs. Senadores, o 
que gerou o processo do Ministério Público Federal, 
do Dr. Cláudio Fonteles, pedindo a investigação con-
tra mim, foi uma carta do Sr. Antonio Ailton da Silva, 
Secretário da Central dos Assentados de Roraima, du-
rante o período eleitoral, em 2 de setembro de 2002, 
em que encaminha ao Ministério Público Federal de 
Roraima denúncia contra o Prefeito Paulo Peixoto. Ele 
diz, na denúncia, que teria gravado uma fita em que 
o Prefeito pede dinheiro para ele e mais uma quantia 
que iria passar para um Senador. No entanto, não diz 
qual era o Senador. Pode ser César Dias, João França, 
Romero Jucá ou Mozarildo Cavalcanti. Só não pode 
ser Augusto Botelho, porque S. Exª assumiu agora. 
Qualquer Senador poderia ter sido mencionado, até 
irregularmente, pelo Prefeito. Quero deixar claro que a 
ressalva que faço é a de que, de 2002 para trás, qual-
quer Senador que tinha mandato em Roraima poderia 
ter sido citado. O Senador Augusto Botelho foi eleito 
em 2002, assumiu em 2003, portanto está fora do le-
que de suspeições, vamos dizer assim. 

É preciso verificar o texto dessa fita, que não 
fala, em nenhum momento, no nome de qualquer Se-
nador. 

O Prefeito Paulo Peixoto não é do meu Partido, 
não era meu aliado político, mas, mesmo assim, levei 
recursos para o Município do Cantá, assim como para 
todos os Municípios do Estado de Roraima. No entanto, 
ao levar esses recursos, eu publicava as obras, distri-
buía para a comunidade e fiscalizava a sua execução. 
Então, a rodoviária do Município do Cantá, o asfalto e 
uma série de benefícios foram realizados com recursos 
que levei, mas tudo foi fiscalizado pelos órgãos que 
liberaram esses recursos, como a Suframa, a Caixa 
Econômica e a Fundação Nacional de Saúde. 

Esse delegado da Central dos Assentados de 
Roraima, que é candidato a Prefeito daquela cidade 
pelo Partido dos Trabalhadores, tem uma briga direta 
e pessoal com o Prefeito e fez a denúncia no período 
eleitoral. Ela foi encaminhada à Polícia Federal, que 
mandou abrir um inquérito para ouvir o Prefeito Carli-
nhos, provável Secretário Municipal de Saúde; Augusto, 
proprietário de um telefone celular, que é Secretário 
ou Vereador; Mauro, Secretário ou Vereador; Eugênio 
Teles, bolsista; Bosco, Secretário Municipal; André Luis 
da Silva Brum Bueno; Ângela, funcionária da Prefeitu-
ra; Zé Paulo, provável Secretário da Prefeitura, e Artur, 
provável Vereador.

A Polícia Federal não me ouviu, não me rela-
cionou por qualquer suspeição nessa questão, e isso 
ocorreu logo após o período eleitoral, 27 de novem-
bro de 2002.

Como surgiu então essa solicitação? 
Estranhamente, o Procurador-Geral da Repúbli-

ca que estava passando um tempo em Roraima, o Sr. 
Carlos Fernando Mazzoco, encaminhou para o juiz 
federal a solicitação de inquérito e, aí sim, já anteven-
do a minha participação – não sei como ele chegou a 
essa posição –, pediu que fosse feita uma investigação, 
porque, segundo ele, o Prefeito Paulo Peixoto estaria 
ficando com 10%, e eu, com 25%, de R$20 milhões 
que foram gastos no Município do Cantá.

Ora, se somarmos todos recursos que o Municí-
pio do Cantá recebeu desde a sua fundação, eles não 
chegam a R$20 milhões. Eu repassei para o Municí-
pio do Cantá, por convênios pelos quais batalhei du-
rante todo o meu mandato anterior, de oito anos, algo 
em torno de R$6 milhões, dos quais prestei contas à 
comunidade. Está aqui a publicação que distribuí no 
Município, em que listo os convênios e, depois, coloco 
a fotografia das obras realizadas. Nenhuma das obras 
deixou de ser realizada. 

O Sr. Carlos Fernando Mazzoco inferiu, anteviu 
e pediu, irresponsavelmente, a abertura desse inqué-
rito, sem base nenhuma, inclusive solicitando segredo 
de Justiça.

Estive, ontem, com o Ministro Marco Aurélio e so-
licitei a S. Exª que dê prioridade a esse inquérito, com 
um prazo de 60 dias para a investigação. Mais: não que-
ro segredo de Justiça. Pedi ao Ministro Marco Aurélio 
publicidade dessa informação, pois não tenho nada a 
esconder. Isso é uma irresponsabilidade. Tenho uma au-
diência marcada com o Procurador-Geral da República 
e vou registrar a minha indignação quanto a isso. 

Devemos tomar providência porque o Ministério 
Público Federal tem todo o direito de investigar quem 
quer que seja, mas não tem o direito de ser leviano, 
irresponsável e, principalmente, de endossar denúncias 
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eleitoreiras que ocorrem em cada período de eleição. 
Entendo que isso deve ficar esclarecido. 

Moverei uma ação contra o Ministério Público 
Federal e a União, e estou preparando uma emenda 
constitucional para que as ações contra o Ministério 
Público onerem o seu próprio orçamento e não o da 
União. Que seja o Ministério Público Federal respon-
sável tanto pelas denúncias quanto pelas calúnias. 
Se as denúncias forem verdadeiras, que se punam 
os culpados; se houver calúnias feitas pelo Ministério 
Público, que ele pague com o seu orçamento e que 
não onere a sociedade cobrando da União, da forma 
como é hoje.

Faço este registro e peço a transcrição de todas 
essas matérias dizendo que por mais que tentem ni-
velar os políticos de Roraima por baixo, eu não estou 
inserido nesse rol. Existe, sim, uma quadrilha roubando 
o Estado e há sérias investigações sendo feitas pela 
Polícia Federal. 

Mas essa é uma tentativa de me tornar igual 
àquelas pessoas que, há 13 anos, combato no meu 
Estado, porque sou oposição ao Governo do Estado 
de Roraima e, durante esse período, tenho denun-
ciado essas irregularidades que agora estão sendo 
constatadas. 

A política lá é a de tentar nivelar por baixo, tentar 
criar suspeição sobre todos para mostrar ao povo de 
Roraima que todo mundo é igual e, por isso, pode-se 
votar em gente que foi presa, em bandido e em quem 
assaltou os cofres públicos.

Quero registrar, por fim, a minha indignação e 
pedir a transcrição de toda a documentação que li 
desta tribuna. 

Após minha audiência com o Procurador Cláudio 
Fonteles, voltarei a falar sobre a matéria. Não quero 
que o Procurador engavete a investigação. Quero que 
S. Exª a faça, e rapidamente. Não é possível ficarmos 
expostos por até quatro anos a esse tipo de leviandade, 
que só serve para os adversários assacarem contra a 
honra durante as campanhas políticas.

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

dente, Srªs e Srs. Senadores, parabenizo e elogio 
a atitude do Senador Romero Jucá, que, diante de 
uma denúncia absolutamente inconsistente e, mais 
do que isso, aparentemente irresponsável, toma a 
iniciativa de, no Congresso Nacional, explicar e dar 
as suas razões. A Senadora Serys Slhessarenko, 
há pouco, em excelente pronunciamento que fez, 
dizia que políticos, de maneira geral, são fiscaliza-
dos. A vida pública implica ampla exposição. Quem 
conhece o campo da política prática, nos Estados e 
nos Municípios, sabe o tamanho dessa exposição e 

o quanto os políticos são vulneráveis a acusações 
públicas infundadas. O Senador Romero Jucá é um 
Senador dos melhores, com imensa capacidade de 
trabalho, e cuja competência, seguramente, deve 
incomodar muita gente. Não apenas por ser seu 
amigo há muitos anos – trata-se de um dos bons 
pernambucanos que conheço –, digo, como mem-
bro de um Partido de Oposição, que o Senador Ro-
mero Jucá cumpre, hoje, um dos bons momentos 
de seu mandato.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agradeço 
ao Senador Sérgio Guerra o aparte.

Sr. Presidente, fiz questão de prestar contas, ape-
sar de o povo de Roraima me conhecer. Fui reeleito 
em uma eleição em que concorreram 11 candidatos a 
Senador e em que eu obtive 61% de um total de 100%. 
Portanto, é uma votação expressiva, que mostra a con-
fiança que o povo de Roraima tem em mim.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mesmo 
assim, apesar de não ser necessário no meu Estado, 
eu gostaria de esclarecer os fatos para todo o País e 
para a imprensa. 

Sr. Presidente, os documentos estão disponí-
veis para todos, e, efetivamente, vou acompanhar 
a investigação, para que, o mais rapidamente, uma 
resposta possa ser dada. Não é possível ser calu-
niado dessa forma! A notícia é veiculada pelo Jornal 
Nacional e pela imprensa. No entanto, quando for 
provado que não há nada, certamente a notícia não 
sairá no Jornal Nacional. Portanto, é importante o 
esclarecimento.

Concedo um aparte ao Senador Ney Suassu-
na.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência, a título de cumprimento 
do Regimento Interno, esclarece, em primeiro lugar, 
ao Senador Romero Jucá, que, podendo S. Exª usar 
da palavra por 5 minutos para uma comunicação de 
interesse partidário, a Mesa já lhe permitiu mais doze 
minutos. E, para não ser deselegante com o Senador 
Ney Suassuna, a Presidência consente o aparte plei-
teado, pedindo a S. Exª que seja breve.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Serei 
breve, Sr. Presidente. Apenas quero solidarizar-me 
com o Senador Romero Jucá e dizer que sei o que 
é isso. Não houve inquérito, nenhuma investigação 
contra mim, e fui caluniado. Disseram que houve 
corrupção em duas cidades quando fui Ministro. Mas 
nunca coloquei um centavo sequer nessas cidades. 
O objetivo da denúncia era pura e simplesmente po-
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lítico. Sei o quanto sofremos, quanto sofrem nossa 
família e os nossos correligionários até que se prove 
e se mostre que não existe nada. Temos também o 
exemplo do Senador Fernando Bezerra. É preciso 
parar com isso. V. Exª precisa continuar com esse 
projeto, levando-o adiante, e eu serei mais um sig-
natário dele.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agradeço 
as palavras de V. Exª, Senador Ney Suassuna.

Sr. Presidente, aproveito para encerrar as minhas 
palavras e solicitar novamente a transcrição de todo o 
material lido por mim da tribuna.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Senador Romero Jucá, a solicitação que 
V. Exª faz à Mesa será atendida, na forma do disposto 
no Regimento Interno.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Leonel 
Pavan, pela ordem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de me inscrever para falar pela Lide-
rança do PSDB, mas antes quero saber se existem 
outros na minha frente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito em primeiro lugar. 

A Presidência vai dar a palavra agora ao Sena-
dor Alvaro Dias. No processo de intercalar oradores, 
o Senador Ney Suassuna falará para uma comunica-
ção inadiável e, em seguida, V. Exª falará como Líder 
inscrito.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a autoridade do 
Presidente da República está profundamente abalada 
em razão dos últimos acontecimentos. Isso se reflete 
na opinião pública, que já anuncia sua desesperança 
com o atual Governo. Mais uma pesquisa, divulgada 
ontem pelo Ibope, revela nova queda no prestígio do 
Presidente Lula. A imprensa internacional dá destaque 
a essa queda.

Cinqüenta e dois por cento da população brasi-
leira entende que o País está no rumo errado. Até há 
pouco tempo, a maioria da população entendia que o 
País caminhava no rumo do acerto. 

Sem dúvida, um conjunto de fatores influencia 
a opinião pública brasileira nesse início de descrença 
que começa a se generalizar. Um deles, que destaco 
hoje, diz respeito à conflagração no campo. As últimas 
invasões, os pronunciamentos de líderes do MST e a 
ausência de providências do Governo vão promoven-
do o recrudescimento das tensões na área rural, com 
invasões, violência e desrespeito à lei por parte da au-
toridade constituída e dos integrantes do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Terra.

A situação agravou-se, Sr. Presidente, porque há 
uma peculiaridade que tem que ser destacada. O MST 
constitui-se em braço político do PT. O PT instrumenta-
lizou o MST para a ação de natureza político-eleitoral. 
Nas últimas eleições, o MST apoiou abertamente a 
candidatura do Presidente Lula, que afirmou, taxativa-
mente, que era o único candidato capaz de promover 
a reforma agrária no País sem violência. Diante da ex-

pectativa semeada a frustração se tornou maior. Não 
há frustração maior do que aquela provocada pelo exa-
gero da promessa. A promessa foi efusiva. A promessa 
foi generosa. A promessa foi decantada em todos os 
palanques eleitorais durante a última campanha.

Portanto, Lula chegou à Presidência da República 
como o “Presidente Esperança”. O trabalhador sem-
terra imaginava que havia chegado o seu momento de 
glória, de realização, de conquista, de superação de 
todas as dificuldades, de realização do sonho acalen-
tado durante tanto tempo. E o sonho, Senador Sérgio 
Guerra, vai se tornando o pesadelo que vivem os tra-
balhadores sem-terra e os proprietários rurais do seu 
Estado, Pernambuco, onde as invasões ocorrem em 
grande quantidade nos últimos dias.

A preocupação é maior, sobretudo, quando há 
alvos preferenciais. Por exemplo, agora, na Bahia, o 
Movimento invadiu aquele que é o maior empreendi-
mento, o maior investimento da atualidade no Brasil: 
a fazenda da Veracel Celulose, onde se realiza um in-
vestimento da ordem de US$1,25 bilhão na constru-
ção de uma fábrica. Esse é o maior empreendimento 
privado lançado durante o Governo Lula. Essa invasão 
repercute internacionalmente. O Financial Times, por 
exemplo, destaca que não é possível um investidor es-
trangeiro optar pelo Brasil diante dessa instabilidade, 
dessa insegurança e da desordem que se institucio-
naliza a cada passo, diante da ausência da autoridade 
governamental.

O Presidente Lula precisa agir com rigor e rapidez, 
sob pena de continuar semeando dúvida e preocupa-
ção para investidores estrangeiros, que, certamente, 
desistirão de investir em nosso País, se essa for a inten-
ção preliminar. A opção por outra nação, com certeza, 
oferecerá maior segurança se não restabelecermos em 
nosso País um clima de ordem e operosidade, para 
que se acredite no futuro desta Nação, para que esta 
Nação seja tida como próspera, onde a ordem e a lei 
devem prevalecer.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um in-
conformismo latente, há uma revolta que explode em 
função da paralisia do Governo. O bolsão de pobreza 
cresce de forma assustadora com o aprofundamento 
da crise social decorrente do encolhimento da eco-
nomia de nosso País, asfixiada pela perversidade da 
política financeira internacional, sobretudo, e pela in-
competência governamental.

Se há o agravamento da crise social no campo, 
obviamente o desafio se torna superior. Há um enorme 
desafio porque a pressão social cresce de forma a as-
sustar-nos. Nas últimas semanas especialmente, esse 
cenário se tornou visível. O Governo vai-se tornando 
desacreditado. A palavra do Presidente não vale mais. 
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Discurso não resolve. Ação vigorosa e ágil pode res-
tabelecer credibilidade. Sem isso, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, credibilidade não haverá, e, sem 
credibilidade, a desordem prevalecerá, com violência, 
com vítimas e com o comprometimento do processo 
produtivo da agricultura ora em evolução destacada.

A agricultura brasileira, pela competência e, so-
bretudo, pela ousadia do produtor rural, agrega valores 
tecnológicos, produz mais, compete de forma eficien-
te com grandes nações em matéria de produtividade. 
Esse processo não pode ser comprometido pela ins-
titucionalização da desordem no campo.

As ordens judiciais não valem, não são respei-
tadas pelos Governos estaduais. De quando em vez, 
anuncia-se que foi decretada intervenção em determi-
nado Estado. Mas o que há é apenas a notícia, porque 
a intervenção não ocorre. Assim, não há lei, não há 
ordem, e, quando não há lei e não há ordem, sobre-
põem-se a desordem e a violência.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Lamenta-
velmente, é isso que vem ocorrendo nos campos de 
nosso País. Esse setor foi responsável por 42% das 
nossas exportações no último ano.

O Governo Lula foi abençoado pela agricultura 
brasileira, pois, se não fosse o desempenho notável 
do agronegócio, estaria amargando indicadores sociais 
e econômicos ainda mais dramáticos, apesar de que 
ganham dramaticidade a cada passo os indicadores 
vigentes.

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, não fosse, repito, o desempenho da agricultura 
brasileira, o desastre seria ainda maior.

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy, 
com prazer. Em seguida, concederei um aparte ao 
Senador Leonel Pavan.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Alvaro Dias, V. Exª fala hoje não ape-
nas como um Senador do Estado do Paraná, onde a 
agricultura é muito importante, mas numa condição de 
grande responsabilidade pela atribuição que o Senado 
Federal lhe conferiu, até por ser o proponente, de ser 
o Presidente da CPI da Terra. V. Exª tem a missão de 
justamente promover um diagnóstico sobre a situação 
fundiária brasileira e propor soluções, inclusive com 
o espírito de propiciar um entendimento entre todas 
as partes envolvidas, sejam os proprietários de terra, 
seja o próprio Estado brasileiro, a União, os Estados 
e os Municípios e também aqueles trabalhadores que 
desejam ter a oportunidade de cultivar e lavrar a terra. 
Quero, inclusive, agradecer a V. Exª, porque, na últi-
ma quinta-feira, contamos com a presença de João 

Pedro Stédile, um dos principais coordenadores do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Foi-
lhe concedido o direito de ali expor um ponto de vista 
que gostaria de reiterar em aparte a V. Exª. Expressei 
que o MST terá condições de granjear muito maior 
simpatia e apoio à causa da reforma agrária, que é 
muito justa, na medida em que caracterizar suas ações 
pela não-violência, pela forma pacífica de realizar os 
protestos e as ocupações. Como V. Exª pôde teste-
munhar, aquela observação produziu uma reação de 
João Pedro Stédile, no sentido de ele reiterar que a 
característica do MST é a de realizar movimentos pa-
cíficos. Então, quando surgem situações como a da 
fazenda da Veracel, no que diz respeito ao aspecto de 
estarem destruindo ali a plantação de eucaliptos, creio 
que isso precisa ser pensado e refletido com o MST. É 
possível que o Movimento esteja realizando ações que 
vão além do compromisso aqui reiterado, qual seja o 
de que o MST não se caracteriza pela violência. Quero 
lembrar alguns dos aspectos do pronunciamento dele, 
sobretudo a parte histórica e a comparação com ou-
tros países que realizaram a reforma agrária. Faz-se 
uma comparação do que ocorreu no Brasil em inúme-
ras ocasiões – quando, por exemplo, da Abolição da 
Escravatura – com o que ocorreu nos Estados Unidos 
quando o Presidente Abraham Lincoln promoveu uma 
lei em que todas as pessoas passariam a ter o direito 
de possuir até 100 hectares de terras. No Brasil, nada 
se fez comparativamente. Houve outras ocasiões em 
que se perdeu a oportunidade de realizar a reforma 
agrária. Penso que todos concordamos com a necessi-
dade de acelerar o processo de reforma agrária e creio 
ser essa a intenção do Presidente Lula, de V. Exª e do 
Congresso Nacional. Gostaria de sugerir que, à luz do 
que está ocorrendo no Brasil, dinamizássemos ainda 
mais o trabalho da CPMI que V. Exª preside. Talvez 
fosse interessante, Senador Alvaro Dias, realizarmos 
algumas missões, deslocando-nos para algumas das 
áreas onde há a iminência de conflitos, a fim de ser-
virmos como mediadores, ou para aquelas áreas onde 
têm havido experiências positivas de assentamentos, 
para vermos como estes acontecem. Fica a sugestão 
a V. Exª, como apoio a essa missão tão importante que 
temos no Congresso Nacional.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Eduardo Suplicy. O aparte de V. Exª é 
da maior importância.

Já programamos as audiências em cada Esta-
do conflagrado. As visitas serão realizadas, porque o 
objetivo da CPMI é também o de procurar contribuir 
para que se estabeleça o entendimento entre os vários 
setores envolvidos: os proprietários rurais, os traba-
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lhadores sem terra e os Governos Federal, Estadual 
e Municipal.

Na verdade, o Governo anunciou, há poucos dias, 
um incremento orçamentário, que não é suficiente para 
atender as metas estabelecidas pelo Plano Nacional 
de Reforma Agrária. Os recursos previstos não são 
suficientes; mesmo que fossem suficientes, Sr. Pre-
sidente, há necessidade de competência gerencial, o 
que tem faltado ao atual Governo.

O Governo precisa instrumentalizar o Incra de 
forma qualificada, para que execute o programa de 
reforma agrária com agilidade e eficiência. Isso não 
está ocorrendo, o que tem provocado inconformismo 
e revolta no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, que muito esperava do atual Governo. Enquanto 
o Governo não oferecer, não disponibilizar os recursos 
necessários e não instrumentalizar, com competência, 
o Incra, para a execução da reforma agrária, certa-
mente o conflito persistirá e a instabilidade sobrevive-
rá, em detrimento dos interesses de progresso e de 
desenvolvimento, na esteira do sucesso empresarial 
da agricultura brasileira.

Na próxima terça-feira, Senador Leonel Pavan, já 
que recebemos o Líder do Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra, ouviremos também a liderança 
dos ruralistas do País, estabelecendo o contraponto, 
para que se possa chegar ao entendimento possível, 
a fim de se restabelecer a ordem na área rural do Bra-
sil, sob pena, repito, de comprometermos a economia 
nacional, já que o seu maior patrimônio é a terra bra-
sileira, de fertilidade incomum, e, sobretudo, a mão-
de-obra, o ser humano que sobre ela vive e trabalha, 
o agricultor brasileiro, que é denodado e ousado e tem 
a competência daqueles que desbravaram este País, 
formando a civilização em que vivemos.

Concedo um aparte ao Senador Leonel Pavan, 
antes que se esgote o meu tempo.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Alvaro Dias, primeiro quero dizer que, para o PSDB, 
é uma honra, um orgulho muito grande ter em seus 
quadros V. Exª, uma pessoa de tamanha visão e com-
petência, um homem público que já prestou muitos 
serviços, aprovados e reconhecidos pelo Brasil e no 
Estado do Paraná, e que agora os realiza, com a 
mesma grandeza, no Parlamento, no Senado Federal. 
Queria apenas dizer ao nobre Senador e aos demais 
Senadores que me preocupa quando o Presidente da 
República tenta calar o Parlamento, quando Sua Ex-
celência diz que a Oposição fala demais. Esquece o 
Presidente que a palavra “parlamento” significa “par-
lar”. E aqui estamos para defender os interesses do 
povo, para alertar o Presidente, chamar sua atenção 
para os compromissos que foram assumidos com a 

sociedade e que não estão sendo cumpridos. Todos 
já ouvimos ou lemos que o Presidente, em função de 
falar demais, tem cometido inúmeras gafes e tem sido 
motivo de chacota no Brasil e até no exterior. O Pre-
sidente deveria trabalhar mais e deixar de chamar a 
atenção dos Srs. Senadores. Fernanda Montenegro 
disse: comece a governar, Presidente, fale menos. Por 
falar demais, Sua Excelência assumiu compromisso 
com o Fome Zero, mas o projeto está acabado; dele 
não se fala mais como se fazia no começo do Governo. 
O Presidente dizia que falava ao MST como se o fizes-
se a seus próprios filhos e que colocaria à disposição 
do Movimento tantas terras, que não haveria pessoas 
suficientes para nelas acampar. No entanto, estamos 
vendo o contrário: revolta, indignação, invasões, o sen-
timento de que a insegurança do homem do campo 
e do sem-terra está aumentando a cada dia. Cumpri-
mento V. Exª, Senador Alvaro Dias, pelo seu pronun-
ciamento. O Governo se gaba de que a produção e a 
exportação estão aumentando, mas há que se refletir 
que isso ocorre em função de investimentos do pas-
sado e da capacidade de cada agricultor de trabalhar 
bem sua terra, com sua coragem e com seus recursos. 
O Governo tem que aplaudir – e temos de elogiá-lo –, 
mas deve reconhecer o esforço do homem do campo. 
Espero que o Presidente comece a governar, como 
disse Fernanda Montenegro, e deixe os Senadores e 
os Deputados trabalharem, porque somos os legítimos 
representantes e fiscais do povo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Leonel Pavan. V. Exª é um aguerrido 
representante de Santa Catarina e tem contribuído, de 
forma extraordinária, com muita lucidez, nos debates 
desta Casa.

Sempre ouvimos – e V. Exª, provavelmente, no 
interior de Santa Catarina, onde há um empresariado 
extremamente competente – que basta que o Gover-
no não atrapalhe, e o resto o povo faz. Essa é uma 
verdade, Senador César Borges.

Ouvimos, agora, que é uma conquista do Go-
verno a produção agrícola do País. Pergunto: o que o 
atual Governo fez para que essa conquista pudesse 
ser comemorada como sua? Essa é uma conquista 
do trabalhador brasileiro, do agricultor deste País, do 
homem do interior.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Alvaro Dias, lamentamos informar que seu 
tempo está findo. V. Exª, com sua oratória, tem con-
vencido os brasileiros e conquistado todos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agrade-
ço-lhe, Senador Mão Santa e vou concluir. Fui honra-
do com alguns apartes longos – especialmente o do 
Senador Eduardo Suplicy –, que tomam tempo. Por 
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isso, agradeço a condescendência de V. Exª, que me 
permite concluir.

Em defesa, sobretudo, do agricultor brasileiro, 
quero, desta tribuna, protestar contra essa tentativa 
de se atribuírem méritos ao Governo pela conquista 
extraordinária de quem trabalha na terra, produzindo 
com competência e fazendo com que este País pos-
sa sobreviver economicamente, porque a agricultura é 
responsável pela sobrevivência econômica deste País, 
sobretudo porque o Governo não tem tido competência 
para estabelecer uma política que permita a retomada 
do crescimento econômico com geração de emprego, 
sobretudo na área urbana.

Concluo, Sr. Presidente, fazendo mais uma vez 
um apelo ao Governo para que permita aos trabalha-
dores deste País que trabalhem em paz e que ofereça 
condições de trabalho. O direito ao trabalho é inalie-
nável ao cidadão, e é uma obrigação irrecusável de 
quem governa concedê-lo.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
nossa esperança é de que os campos deste País pos-
sam viver em paz para que o agricultor, na luta diária, 
lance a semente plantando uma vida melhor para as 
futuras gerações deste País.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedemos a palavra ao Senador Ney Suassuna, 
do PMDB do Estado da Paraíba.

O nobre Senador usará o prazo de cinco minutos 
para uma comunicação inadiável, conforme traduz e 
reza o Regimento.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª tem a palavra.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pela ordem.) – Peço também a minha inscrição, como 
Líder do PT, para uma comunicação partidária e urgen-
te. Aproveito para comunicar que estou cedendo o meu 
tempo de inscrição normal ao Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 
Exª será inscrito e chamado no momento oportuno.

Com a palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa, Presidente desta ses-
são, o que muito nos honra.

Nobre Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há cerca 
de dois meses vim a esta tribuna informar que o famo-

so Protocolo 33 penalizaria os Estados da Paraíba, do 
Piauí, de V. Exª, Sr. Presidente, de Minas Gerais, do 
Espírito Santo, do Amapá, do Acre, dentre outros, e 
que isso precisava ser consertado. Esse protocolo, que 
já tinha sido assinado por onze Estados, estabelecia 
que os que produziam gás natural, de onde derivaria o 
GLP, ou os que importavam o gás passariam a cobrar 
na fonte, na origem, cabendo a esses Estados citados 
acima bitributarem – cobrarem também no ingresso no 
Estado, portanto, no consumo –, e terem, assim, gás 
mais caro para suas populações.

Fui ao Ministério das Minas e Energia, fui à Agên-
cia Nacional de Petróleo e ao Ministério da Fazenda. 
O tempo passou e começaram as bitributações, Sr. 
Presidente.

Da Agência O Globo, a repórter Juliana Ran-
gel informa que caminhões com GLP, gás de botijão, 
destinados a abastecer a Paraíba estão parados na 
fronteira do Estado, que não admite que o imposto não 
seja pago também na Paraíba.

O botijão deve subir cerca de R$5,00. Fiz a conta 
para mostrar que, para um cidadão que recebe um sa-
lário mínimo, isso representa quase 20%. Sobram-lhe 
80% do salário para comida, educação, limpeza, trans-
porte, remédios e todas as demais necessidades.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos 
voltar ao tempo do fogareiro. Nas regiões agrestes de 
nossos Estados, será quebrada a pouca vegetação 
que ainda existe para se cozinhar.

Não foram tomadas as providências. Hoje, esta-
mos sob a égide da bitributação. Trago a esta tribuna 
o meu protesto.

Graças a uma Adin movida pelo Estado do Piauí, 
temos ainda a esperança de que o Supremo Tribunal 
Federal decida que ambos são derivados do petróleo 
– um é feito na refinaria e o outro é feito pela nature-
za, porque é oriundo do gás natural – e ambos têm 
que ser tributados ou na origem e no consumidor, ou, 
como é hoje, só no consumidor.

A verdade é que os Estados da Paraíba, Piauí, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Acre e Amapá não de-
vem pagar mais por um gás que custa mais barato no 
restante do País.

Esse é o protesto que venho lavrar.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 

dizer que é impressionante como as aflições do povo 
mais pobre não são publicadas na imprensa.

Ninguém pára para pensar o que é um botijão de 
gás para uma família pobre. Lamento que ninguém pare 
para pensar o quanto custará mais R$5,20 no preço de um 
botijão de gás para um pobre da Paraíba ou do Piauí.

Ontem, votamos inúmeras e importantes matérias, 
como, por exemplo, a destinação de R$3,4 bilhões para 
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compensação de importação, e a Cide, que represen-
tará a melhoria das estradas. Os leitores dos jornais de 
hoje não lerão tais notícias. Só são publicadas notícias 
ruins, que correm sangue, que têm tragédia, que falam 
de corrupção. A miséria do dia-a-dia não é notícia. Não 
é notícia uma pobre família do interior da Paraíba, do 
Piauí ou dos demais Estados considerados de segunda 
categoria ter que deixar de comprar comida porque o 
botijão de gás subiu mais do que devia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra, como Líder do PSDB, ao Sena-
dor Leonel Pavan, de Santa Catarina. 

S. Exª terá o prazo de cinco minutos, de acordo 
com a força do Regimento.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estão em Brasília Vereadores de Palhoça, 
Sombrio, Içara, Corupá e Garopaba que participaram 
de uma marcha, durante 24 dias, juntamente com al-
gumas centenas de pessoas dos Municípios de Osó-
rio a Palhoça. Percorreram toda a região da BR-101, 
reivindicando a duplicação daquela rodovia, que já 
ceifou tantas e tantas vidas, que deixou tantas famílias 
sofrendo e deu prejuízos enormes para os Estados do 
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e 
para todo o Brasil, prejudicando enormemente a eco-
nomia e as empresas. 

A duplicação dessa rodovia tem o apoio dos Pre-
feitos, dos Vereadores, da sociedade, dos Deputados, 
de toda a Bancada de Santa Catarina. Hoje, esses Ve-
readores, juntamente com um grupo de pessoas de 
Brasília, tentarão, pela última vez, falar com o Ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento. O ex-Ministro foi 
inúmeras vezes ao Sul do País e ao sul de Santa Ca-
tarina prometendo iniciar a obra. 

Inúmeras vezes assumi esta tribuna e debati esse 
assunto com a atual Líder do Governo. S. Exª dizia que 
não iriam iniciar a obra nos primeiros três meses de 
Governo. Passados os três meses, prometeram que 
o fariam nos próximos três meses; depois, em mais 
um mês. Já se passaram dezesseis meses, e a obra 
ainda não começou.

Os Vereadores estão aqui hoje, com o Governa-
dor Luiz Henrique da Silveira – seu amigo, Senador 
Mão Santa, padrinho da sua filiação ao seu Partido 
–, para novamente pedir ao Presidente Lula que real-
mente comece a trabalhar, pare de achar desculpas 
e colocar a culpa no Parlamento, nos Senadores, pelo 
que não está fazendo. Que Sua Excelência comece a 
trabalhar, como disse Fernanda Montenegro, e comece 
a governar este País.

Aliás, após um ano e quatro meses, não foram 
cumpridas as promessas, e ainda se fala em herança 
maldita.

Quero informar à população brasileira que esta-
mos prestes a ter um prejuízo maior ainda. As 24 Pre-
feituras do Sul de Santa Catarina estão preparando um 
movimento em que cada Município vai paralisar um dia 
aquela rodovia. Desde Palhoça até Osório, divisa com 
o Rio Grande do Sul, cada Município vai paralisar um 
dia a BR-101. Sabem o que é paralisar uma rodovia 
onde passam mais de 25 mil veículos por dia? Toda a 
nossa produção passa por aquela região. O prejuízo, 
o desemprego, será enorme. Cada dia paralisado tor-
nará a obra mais cara, com toda a certeza. Calcula-
se que os 24 dias de paralisação significariam quase 
30 ou 40% do valor da obra, tamanho será o prejuízo 
que terão as empresas, os Municípios, os Estados e 
o nosso País.

Quero dizer aos Vereadores que não estive pre-
sente à caminhada, não pude dela participar. Entretanto, 
não apenas o Senador Leonel Pavan, mas outros Se-
nadores, de outros Estados, por diversas vezes, usa-
mos esta tribuna, pedindo ao Presidente para investir 
na BR-101, porque o mal dela afetará também outros 
Estados. Se a produção por lá não passar, isso vai en-
carecer cada vez mais os produtos, que vão chegar 
atrasados no destino final, trazendo enorme prejuízo 
para outros Estados. 

A RBS TV está promovendo uma campanha, as-
sim como o fez em 1995, para a duplicação do trecho 
norte de Santa Catarina. O Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso cumpriu a sua obrigação: entre Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo, quase 500 quilômetros 
de rodovias foram duplicados. Agora, estamos aqui 
fazendo um apelo ao Senhor Presidente e ao novo 
Ministro dos Transportes para que o Presidente pare 
de discursar e comece a governar. Estamos aqui para 
cumprir o nosso papel e usar da tribuna todos os dias, 
se possível, para aprovar projetos bons do Governo e 
dos Srs. Senadores. Mas estamos aqui também para 
fiscalizar e chamar a atenção. Nós somos a extensão 
do povo brasileiro no Parlamento. Não podemos parar 
de falar. Reunimo-nos aqui diariamente para dizer o 
que sentimos e o que vimos neste nosso País.

Presidente, não nos mande parar de falar. Reco-
mendamos que Vossa Excelência fale menos e comece 
a trabalhar, porque não é possível continuarmos desta 
forma. Todos os dias, vimos aqui cobrar compromis-
sos, como a PEC paralela, investimentos no social e 
na agricultura, a geração de empregos, assentamento 
dos sem-terra, compromissos firmados pelo Presiden-
te. Todos os dias relembramos que, em campanhas 
eleitorais, especialmente na campanha passada, Sua 
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Excelência percorreu o País inteiro dizendo que, desde 
o primeiro dia, o Brasil começaria a mudar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Leonel Pavan, lamento. V. Exª está cobrando 
tanto do Presidente, e quero cobrar também o cumpri-
mento do Regimento quanto ao tempo.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Para en-
cerrar, agradeço sua bondade enorme, Presidente Mão 
Santa, mas nós, que estamos aqui lutando tanto, se 
não pudermos usar os microfones do Senado Federal 
para chamar a atenção, alertar e até ser parceiros do 
Governo, dizendo o que é bom para o Brasil e o que 
realmente o povo sente nas ruas, então, não adianta 
ficarmos aqui no Parlamento.

Há pouco, falei com o Senador Paulo Paim que 
assumimos o compromisso com a população – assim 
como V. Exª, Senador Mão Santa, e como a Senado-
ra Heloísa Helena, o Senador Ramez Tebet e tantas 
outras pessoas – de aprovar a reforma da previdência. 
Confiamos no Governo Federal e na sua Liderança de 
que a PEC paralela seria a extensão de um projeto e 
de um compromisso do Legislativo com o Governo, e 
hoje estamos sofrendo nas ruas.

Fico imaginando, Senador Paulo Paim, quem 
apóia o Governo! Sabemos que V. Exª apóia, mas tam-
bém cobra todos os dias. Que vergonha! Como olhar 
para os aposentados? Como olhar para aqueles que 
esperavam que esse projeto fosse aprovado, se nós, 
com quinhentos e poucos Deputados, oitenta e um 
Senadores, não temos autoridade para exigir que o 
Presidente cumpra um compromisso assumido neste 
Parlamento e, pela imprensa, com o Brasil inteiro?

Obrigado, Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra ao Senador, do PT do Estado do 
Rio de Janeiro, Roberto Saturnino.

S. Exª terá cinco minutos, de acordo com o Re-
gimento.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar no tema que 
vou abordar, quero dizer ao Senador Pavan que o 
compromisso em relação à PEC paralela é nosso tam-
bém. Estamos com o mesmo elã de S. Exª, cobrando 
com a mesma ênfase dos Deputados do Governo e 
da Oposição a aprovação dessa PEC, de acordo com 
o compromisso estabelecido nesta Casa, que é um 
compromisso do Governo.

Sr. Presidente, refiro-me rapidamente, dentro do 
tempo curto de que disponho, a essa questão das ter-
ras e da movimentação do MST. Acho perfeitamente 
natural que a Oposição explore, positiva e compreensi-
velmente, esse sentimento nacional que não gosta de 

invasão de propriedade. É claro que se entende que 
a propriedade tem que ter finalidade social, e até se 
olham com mais compreensão aquelas invasões que 
nitidamente ocupam terras improdutivas, mas o fato é 
que há um sentimento nacional de respeito ao direi-
to de propriedade, que não gosta dessa sucessão de 
invasões de terra.

Trata-se de um tema explosivo que, há déca-
das, para não falar de séculos, percorre a vida política 
deste País. A reforma agrária já estava nos planos e 
propostas do Patriarca da Independência, José Boni-
fácio, e foi postergada e adiada por todos os governos 
que nos antecederam no Poder. Dessa forma, é uma 
responsabilidade que temos, um compromisso que o 
Presidente reafirma a todo o momento, e nós, segura-
mente, podemos acompanhar Sua Excelência e dizer 
que realmente a reforma agrária será feita. Obviamen-
te, não será feita na sua totalidade. As limitações do 
tempo não permitem, mas haverá um avanço como 
nunca houve na história deste País. E a começar des-
te ano, seguramente.

Ela está atrasada? Está. Reconhecemos o atra-
so em função das restrições de natureza fiscal e or-
çamentária pelas quais o Governo teve de passar, em 
razão da herança que recebeu, mas a decisão e os 
compromissos estão reafirmados. A decisão de iniciar 
o processo de desapropriação e de assentamento já 
está tomada. Seus primeiros passos avançam com 
mais celeridade do que em todos os tempos passados 
nesta República. 

Agora, também, estamos preocupados, e o Go-
verno Federal está atento à questão do cumprimento 
da lei. É claro que o cumprimento da lei, neste caso, 
diz mais respeito aos Estados – a Constituição atribui 
aos Estados, à Justiça dos Estados, à polícia dos Es-
tados, a repressão e o cumprimento da lei. O Governo 
Federal apóia a ação dos Estados nessa repressão 
legal e impede que ela adquira o caráter de violên-
cias que ocorreram no passado, com massacres, com 
a execução de verdadeiros massacres que deslus-
traram a imagem do País no campo internacional e 
chocaram todos os brasileiros. Dentro do bom senso 
e da sobriedade, o Governo Federal apoiará os Esta-
dos – está apoiando – no cumprimento da lei, porque 
isso é absolutamente necessário. É convencimento e 
compromisso nosso.

Dentro do espírito de reforma agrária, reafirma-
mos que, ainda este ano, o assentamento e a desa-
propriação ganharão uma velocidade nunca vista na 
história deste País. Agora, compreendemos o aprovei-
tamento que a oposição dá a esses fatos. Achamos 
isso absolutamente natural dentro do regime demo-
crático, mas estamos aqui para reafirmar a palavra 
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do Governo de compromisso com a execução da re-
forma agrária numa velocidade nunca vista antes na 
história do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Concedo a 
palavra ao Senador do Estado do Rio Grande do Sul, 
do Partido dos Trabalhadores, que é Vice-Presidente 
desta Casa, Paulo Paim. 

Com expectativa, o País aguarda suas palavras 
e ações em defesa do idoso, em proteção ao negro e, 
sobretudo, em defesa do salário do trabalhador e da 
manutenção da honra desta Casa com a aprovação 
da PEC Nº 77.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, que preside a sessão, V. Exª faz uma intro-
dução que facilita o meu pronunciamento. É justamente 
sobre esses temas que me vou debruçar outra vez da 
tribuna do Senado da República brasileira.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Se-
nador Saturnino, que me cedeu este espaço para que 
eu pudesse falar sobre esses temas. 

Sr. Presidente, tenho vindo à tribuna todos os 
dias para falar da PEC paralela, venho cobrando o 
acordo firmado entre o governo e esta Casa. No dia 
de hoje, Senador Saturnino, posso dizer que estou 
mais animado.

Ontem tive uma conversa com o Ministro José 
Dirceu. Tratamos de três assuntos. O primeiro deles, 
por iniciativa do ministro, foi a PEC paralela. O ministro 
me disse exatamente o que V. Exª falou da tribuna mi-
nutos atrás: que o Governo entende que o acordo tem 
que ser cumprido. Tanto é assim, que ele falou com o 
atual Líder do Governo na Câmara, Professor Luizinho, 
para que estabeleça, junto com o Relator Pimentel, 
uma série de conversas para que a PEC paralela seja 
aprovada rapidamente. Ele tem o mesmo entendimento 
que temos: se até junho ela não for aprovada definiti-
vamente, ela não será aprovada este ano.

Eu me comprometi a falar todos os dias sobre 
a PEC paralela. Hoje venho numa linha afirmativa. A 
aprovação dessa matéria é a vontade de todos os Se-
nadores que encaminharam naquele dia o voto a favor 
da PEC paralela, a famosa PEC fruto de um amplo 
acordo nesta Casa.

A segunda questão é a questão do salário-mínimo, 
sobre a qual também tenho me debruçado diariamente 
da tribuna. O Ministro José Dirceu disse-me que essa 
é uma decisão do Presidente Lula, mas que faria de 
tudo para que o Presidente aceitasse conceder uma 
audiência para conversar com os Senadores e Depu-
tados que estão a debater essa matéria tão importante 
para cem milhões de brasileiros.

A questão do salário-mínimo. Para mim, o Go-
verno Lula faria um gol de placa se, no próximo dia 1º 
de Maio, cumprindo acordo firmado no ano passado, 
fizesse com que o salário-mínimo alcançasse os cem 
dólares. Posso fazer considerações firmes em rela-
ção ao Governo, mas acordo é acordo, e foi acordado 
conosco que a data-base este ano seria 1º de Maio. 
Não procede a crítica – crítica que respeito, a posição 
é legítima – relativamente à mudança da data-base 
de abril para maio. Não mudou. Foi acordado, inclusi-
ve está no Estatuto do Idoso, que a data-base passa 
a ser unificada no dia 1º de Maio. Qual é a vantagem 
para aqueles que recebem o salário-mínimo e pagam 
os idosos? Vamos computar a inflação de 13 meses e 
não de 12 meses, inflação de 1º de abril a 1º de maio. 
Claro que todos nós trabalhamos com aumento real, 
estendendo o mesmo percentual para os aposentados 
e pensionistas, o que é um ganho do Estatuto do Idoso. 
Além disso, foi também acordado o pagamento até o 
5º dia útil, que está também sendo cumprido.

A terceira questão que considero importante e 
que chamo de gol de placa é o Governo Lula chegar 
pelo menos à faixa dos 100 dólares no segundo ano do 
seu governo – o que é possível. Se eu pudesse dar um 
conselho ao nosso Governo – vou insistir na tese –, su-
geriria que o salário-mínimo ultrapasse a faixa dos cem 
dólares. Isso é possível. No segundo ano do Governo 
Lula, o salário-mínimo estaria, então, ultrapassando 
essa faixa, o que daria em torno de R$300,00. 

O projeto que aqui apresentei também é nessa 
linha – ele tem como relator o Senador Geraldo Mes-
quita, que entregará parecer final já na semana que 
vem na Comissão respectiva.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de su-
gerir, para o bom debate na Casa que, quando for en-
caminhada ao Congresso uma medida provisória que 
trate de assuntos que já são objeto de projeto de lei, 
que a medida provisória seja incorporada, apensada 
ao projeto mais antigo que trata da mesma matéria, 
sem prejuízo da vigência dela, já que ela tem força de 
lei. Na hora da apreciação e da votação final, na forma 
do substitutivo, seria contemplada a iniciativa do Sena-
dor ou do Deputado, sem nenhum prejuízo ao que foi 
colocado na medida provisória por parte do Governo. 
Acho que seria uma saída para resolvermos o impasse 
do vício de iniciativa, num grande entendimento entre 
o Legislativo e o Executivo.

Também gostaria de falar, de forma afirmativa, 
que, ao longo dos últimos dez anos, acostumamo-nos 
a ouvir, no Congresso Nacional, que servidor público 
teria um reajuste de 1%, de 0% – no ano passado, 
inclusive, foi de 1%. Vim a esta tribuna e fiz críticas 
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contundentes. Eu dizia: se é para dar 1% é melhor dar 
zero, não dêem nada, fica muito melhor. 

Eu vim aqui e fiz diversos discursos sobre as 
greves das mais variadas categorias, promotores, 
procuradores, advogados da União, fiscais, auditores, 
policiais. É claro que, neste momento, vejo como po-
sitiva a iniciativa do Ministro Mantega de chamar os 
servidores para buscar uma saída negociada. Pas-
sou-se a falar num reajuste equivalente, no mínimo, à 
inflação do período. Nenhum servidor receberia, neste 
ano, pelas informações que recebi, um reajuste menor 
do que 12,7%, chegando a até 32%. Claro que isso é 
positivo, não dá para negar que é positivo, porque até 
o ano passado estávamos a criticar a falta de diálogo 
e o fato de que os reajustes ficariam na faixa de 1% 
a 2%. Agora estamos a discutir reajustes que variam 
de 12,7% a 32,8%. Claro que isso é positivo. Pode não 
atender aos interesses da categoria, mas estamos 
avançando com essa sinalização. 

E aí entro de novo na questão do salário-mínimo: 
se os menores salários receberão o correspondente a, 
no mínimo, 32,8%, se o salário-mínimo receber 30%, 
ele já ultrapassa a faixa dos R$300,00, como estão pe-
dindo inúmeros setores do movimento sindical. Lembro 
aqui, a propósito, o discurso feito recentemente desta 
tribuna pelo Senador Ney Suassuna, no qual disse 
ser preciso que lembremos o preço do botijão de gás. 
Em algumas capitais, o salário mínimo tem o valor de 
seis botijões de gás. 

Então, é inaceitável o valor do salário mínimo! A 
melhor forma de combater a fome, a miséria e a ex-
clusão social é valorizando o salário mínimo. Por isso, 
mais uma vez, apelo ao Presidente Lula, que, dessa 
forma, estaria mostrando à sociedade brasileira e ao 
mundo que estamos investindo no social. 

O salário mínimo tem uma simbologia muito gran-
de e, queiram ou não alguns, está na ordem do dia, 
está em debate na Câmara e no Senado. Por que não 
fazemos o que foi feito em passado recente do qual 
participei? Por que não montamos uma comissão es-
pecial de Deputados e de Senadores, para entabular 
uma discussão com o Executivo, construir uma pro-
posta alternativa ao salário mínimo, apontando, in-
clusive, fontes de recurso? Já fizemos isso em outras 
oportunidades.

Portanto, venho à tribuna para mostrar que é pos-
sível avançarmos nesse debate com a maior tranqüili-
dade, sem preocupação de oposição ou situação, mas 
pensando naqueles que estão em estado de miséria 
absoluta há algumas décadas neste País.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Sena-
dor Paulo Paim, permite-me V. Exª um breve aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Roberto Saturnino, com muita alegria, ouço o aparte 
de V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Co-
loco-me ao lado de V. Exª, em primeiro lugar, quando 
aponta o salário mínimo como uma remuneração que 
tem um caráter simbólico extremamente importante, 
mas também um caráter efetivo de promotor da de-
manda de bens de consumo de massa. Enfim, constitui 
um vetor fundamental na construção de uma economia 
de consumo de massas, de que o Brasil tanto precisa. 
Em segundo lugar, apoio a proposta de V. Exª de se 
constituir um grupo de trabalho com a participação do 
Congresso Nacional, para que seja dada à sociedade 
brasileira uma demonstração de efetiva preocupação, 
de consideração, de prioridade em relação ao assun-
to salário mínimo, para que se encontre um limite, um 
patamar que reflita, de um lado, o espírito de justiça, 
que deve prevalecer, e, de outro lado, a consideração 
das limitações reais que ainda existem na nossa eco-
nomia. Cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento 
que dá esse caráter especial ao salário mínimo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço 
ao Senador Roberto Saturnino pelo seu aparte, refor-
çando a importância de fazermos o que chamamos 
do bom debate sobre matéria que interessa a cem 
milhões de brasileiros.

Sr. Presidente, aproveitando ainda o meu tempo, 
gostaria de me reportar ao Estatuto do Idoso – assunto 
a que V. Exª se referiu quando me deu a palavra. Estou 
vislumbrando a possibilidade real, e aproveito a pre-
sença do Senador César Borges, Relator da matéria, 
de conseguirmos aprovar, antes de junho, o Estatuto 
da Igualdade Racial, um instrumento de combate a 
qualquer tipo de preconceito.

Sr. Presidente, triste do homem que não tem 
sonhos. Devemos, pois, sonhar, sonhar com o dia em 
que todos seremos respeitados e vistos como iguais. 
Sonhar com um mundo melhor para todos é um direito, 
mas lutar por esse mundo melhor é um dever daqueles 
que amam a liberdade e buscam a justiça.

Sr. Presidente, pronunciei essas palavras em meu 
primeiro discurso nesta Casa. Declarei-me, naquele dia, 
quando aqui chegava, um sonhador, mas me declarei 
também um lutador do tipo que luta para dar vida a 
meus sonhos que procuram refletir as esperanças de 
um povo, de uma nação, porque acredito ser essa a 
atividade fim e a nossa missão como Parlamentar.

Faço essa introdução para retomar um assunto 
que, inúmeras vezes, me trouxe a esta tribuna. Falo do 
Estatuto do Idoso, instrumento normativo que reflete 
os sonhos de milhões de brasileiros, que, após 7 anos 
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de tramitação, enfim foi aprovado por unanimidade na 
Câmara e no Senado.

Ao defender o Estatuto, Sr. Presidente, lembro 
algumas frases que ouvi durante o período em que o 
debatemos, no dia em que foi aprovado. Foi dito que 
o Estatuto era um marco jurídico importantíssimo que 
entrava para a história do País, que era um instrumen-
to vigoroso que permitiria a inserção social do idoso, 
que, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, era um conjunto de normas de vanguarda, que 
permitiria a plena aplicabilidade do previsto no art. 230 
da nossa Carta Magna.

Não obstante esse reconhecimento unânime, es-
tamos a debater a implementação efetiva do Estatuto 
do Idoso. Sabemos que, quando atuamos no campo do 
direito humano, sua eficácia somente ocorrerá quando 
for promovida uma mudança cultural no meio social. 
Acredito ser essa nossa grande empreitada na ques-
tões pertinentes ao Estatuto do Idoso.

Sr. Presidente, não me vejo só nessa empreitada, 
ao tempo em que sei contar com o apoio do Congres-
so Nacional e da sociedade brasileira, tomei conheci-
mento de uma ação efetiva e exemplar do Estado do 
Paraná, propriamente da Coordenação Estadual do 
Procon daquele Estado, por intermédio do Sr. Algaci 
Túlio, Coordenador Estadual do órgão. Por determi-
nação desse ilustre e sensível cidadão, foi proposta 
uma Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, sob 
o número 98/2004, que tramita na 20ª Vara Cívil da 
comarca de Curitiba, contra 23 empresas concessio-
nárias de transporte rodoviário interestadual, por não 
estarem cumprindo o Estatuto do Idoso. Essa atitude 
foi inovadora, já que fundamentou-se na Constituição 
Federal, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa 
do Consumidor.

Essa medida merece meus aplausos não somen-
te pela ação isolada, mas também pela perspicácia e 
inteligência da fundamentação que entendeu ser um 
lucro abusivo do empresário que, tendo obrigação de 
disponibilizar duas vagas aos idosos ou conceder des-
contos de, no mínimo, 50% nas demais vagas quando 
elas estiverem ocupadas, não tem cumprido o artigo 
do Estatuto do Idoso.

Sr. Presidente, repito que a iniciativa do Procon 
do Paraná poderá ser exemplo para outros Estados, de 
forma que aquele que não cumprir o Estatuto do Idoso 
poderá ser punido, conforme o disposto, de seis meses 
a doze anos de prisão, porque é crime inafiançável, e 
ainda pagar multa a ser decidida pelo juiz.

Sr. Presidente, concluo ressaltando a importância 
do combate ao trabalho escravo em nosso País. Peço 
que esse pronunciamento seja publicado na íntegra. 
Trago alguns dados que nos preocupam. Para dar uma 

melhor idéia do que é a escravidão neste Brasil afora, 
a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério 
do Trabalho, levantou que, entre 1995 e 2000, 1999 
trabalhadores foram libertados do regime escravo e 
apenas quinze pessoas responsáveis pelo delito foram 
presas. Ou seja, cerca de dois mil trabalhadores sob 
o regime de escravidão foram libertos.

A Comissão Pastoral da Terra do Pará relata – e 
o próprio Ministério do Trabalho avalia – que o número 
total de trabalhadores escravizados era quatro vezes 
maior do que o número de libertados. Ou seja, na ver-
dade, no mínimo 8.000 trabalhadores estavam sob o 
regime de escravidão, de acordo com os dados oficiais 
obtidos até o momento. 

Sr. Presidente, quero lembrar aqui a figura do ex-
Senador Ademir Andrade, que foi quem apresentou pela 
primeira vez uma emenda constitucional estabelecen-
do que a terra onde fosse verificado trabalho escravo 
seria passível de desapropriação para reforma agrária. 
Considero esse instrumento muito importante. 

É preciso que, de uma vez por todas, estabele-
çamos como punição, quando comprovado o regime 
de escravidão, a perda de todos os bens, não apenas 
da terra. E naturalmente esse cidadão passará a não 
ter mais crédito no País.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, espero 
que as medidas propostas contra o trabalho escravo 
sejam rapidamente aprovadas e que, até lá, o Gover-
no faça cumprir a lei de forma rigorosa, a fim de aten-
der aos reclamos de nossos irmãos brasileiros ainda 
escravizados. 

Em memória dos três auditores fiscais e do mo-
torista, que também cumpria o trabalho de fiscalização 
ao conduzir os auditores que foram assassinados no 
exercício da profissão, que tenhamos uma posição 
cada vez mais rigorosa contra o trabalho escravo no 
nosso País. 

Sr. Presidente, concluo dizendo que tenho mui-
ta esperança de que o Estatuto da Igualdade Racial e 
Social, que trata também dessas questões, seja apro-
vado rapidamente. Percebo que virá do Executivo um 
projeto, ao qual também rendo meus aplausos e minha 
homenagem, e espero que, quando encaminhado a esta 
Casa, seja debatido e talvez incorporado ao Estatuto 
da Igualdade Racial e Social, na questão das cotas, 
no sentido de que vejamos essa matéria, de uma vez 
por todas, aprovada. 

Quem ganhará com isso, eu sempre digo, serão 
negros e brancos que lutam pela liberdade, pela igual-
dade e pela justiça. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM:

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, uma das mais difíceis 
tarefas que uma sociedade tem é a de distribuir entre 
seus membros, com um mínimo de justiça, os benefí-
cios que, de direito, todos têm, em igualdade de con-
dições. E a dificuldade começa pela ganância humana. 
Aquela que faz com que uns tantos queiram juntar ao 
que lhes cabe o que é devido aos outros.

Dessa verdadeira chaga da humanidade, que, 
creio eu, acompanha-nos desde que Adão e Eva foram 
expulsos do Paraíso, para usar a linguagem bíblica, de-
riva a histérica exploração do homem pelo homem.

E dessa exploração, muitas vezes convalidada por 
convenções aceitas por largas parcelas da sociedade, 
surge a mais vil das formas de exploração humana – o 
trabalho escravo.

Sabemos que durante séculos o escravo foi uma 
figura social aceita mesmo por sociedades conside-
radas desenvolvidas em seu próprio tempo. Assim, 
a hoje celebrada democracia grega, como também a 
república romana, tinham como socialmente defensá-
vel a existência de escravos, desprovidos de todos os 
direitos atribuídos aos respectivos cidadãos.

A evolução do conceito de sociedade, ou melhor, 
de humanidade, fez com que chegássemos ao que 
hoje chamamos de igualdade de todos perante todos, 
independentemente de raça, credo ou qualquer outro 
critério diferenciador. E tal conceito acabou por funda-
mentar a Carta da ONU sobre direitos humanos e se 
inscreveu na Constituição Federal do Brasil em seu ar-
tigo 5º, como base dos direitos individuais e coletivos 
de todos quantos habitam o território brasileiro.

Importante é observar que no inciso III do artigo 
5º de nossa Carta Magna, está dito: “ninguém será 
submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante”.

Ora a escravidão já está definitivamente pros-
crita da ordem jurídica e social do Brasil desde 1888. 
Assim, não cabe qualquer tergiversação no seu com-
bate, quaisquer que sejam as formas sob as quais ela 
é praticada, veladas ou não.

Sr. Presidente, o que estarrece é que, apesar de 
todo o consenso sobre a iniqüidade da escravidão, ela 
ainda seja consentida e praticada no Brasil. No Estado 
do Pará, da minha nobre colega Ana Julia, é cotidiana 
a denúncia de tal prática. A situação chegou a tal ponto 
que até “termo de compromisso” foi assinado entre as 
autoridades responsáveis por coibir tal prática e fazen-
deiros, alguns envolvidos em denúncias.

Ora, Srªs. e Srs. Senadores, não cabe à auto-
ridade pública estabelecer qualquer convênio para 

ratificar que um empresário deve cumprir a lei. Cabe 
ao empresário-fazendeiro obedecer à ordem jurídica 
estabelecida e aos agentes da lei assegurar que as-
sim seja feito. E caso não seja, aplicar as penalidades 
que a lei prescreve.

Sr. Presidente, para dar uma melhor idéia do 
que seja a escravidão no campo neste Brasil afora, a 
Secretaria da Inspeção do Trabalho do Ministério do 
Trabalho levantou que, entre 1995 e 2000, 1999 traba-
lhadores foram libertados do regime escravo e apenas 
15 pessoas responsáveis pelo delito foram presas. A 
Comissão da Pastoral da Terra no Pará relata que o 
próprio Ministério do Trabalho avalia que o número total 
de trabalhadores escravizados era quatro vezes maior 
do que o dos que foram libertados.

Vamos e convenhamos, estamos à beira da in-
sanidade social! Sob que argumento é possível tolerar 
que ainda se pratique o trabalho servil no Brasil? Por 
que as autoridades não agem de modo implacável 
contra os que, ao arrepio da lei e de todos os valores 
hoje consagrados pela sociedade, se permitem sub-
jugar seus semelhantes, rebaixando-os à forma mais 
degradante de servidão humana?

Não há argumentos aceitáveis para a inação 
neste caso. Falta de recursos, de meios materiais, de 
pessoal ou qualquer outro pretexto, não são mais que 
meros subterfúgios para acobertar a conivência entre 
poderosos ou a conveniência dos acomodados.

Lentidão da justiça? Que se aplique a lei na for-
ma das ações administrativas de caráter executivo, 
cuja eficácia já seria suficiente para coibir a maior 
parte dos casos constatados, com isso acabaria com 
o sentimento de impunidade.

Apresentei ao Senado Federal, em 2003, o Proje-
to de Lei do Senado nº 487/2003. Este projeto objetiva 
dotar o Estado de instrumento fortemente inibidor da 
prática do delito de escravidão.

Vale destacar também a Proposta de Emenda à 
Constituição 57/99, do nosso colega Ademir Andrade, 
que altera o art. 243 da Constituição, que passaria a 
permitir a expropriação de terras onde se constatar a 
existência de trabalhadores escravos, tramitando agora 
na Câmara dos Deputados.

Outro mecanismo importante no combate ao tra-
balho escravo é o de transferir para a esfera da Justiça 
Federal a competência para ajuizar e julgar crimes con-
tra os direitos humanos, na medida em que coloquem 
o Brasil em posição de ser interpelado por tribunais 
internacionais, com base nos acordos multilaterais que 
assinou. Tal alteração de competência se inscreveria 
na reforma mais ampla do Judiciário brasileiro, ora em 
tramitação na Casa e para a qual me permito chamar 
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a especial atenção do Senador José Jorge, atual re-
lator da matéria.

Em razão dessas lamentáveis circunstâncias, 
trago esse assunto novamente a debate, para que 
busquemos abolir o trabalho escravo de uma vez por 
todas. Mas, diferentemente do poeta Castro Alves, 
em seus arroubos, apelamos não à natureza, mas 
aos homens, para que a exploração de trabalhadores 
seja um fato do passado, particularmente aos homens 
públicos, detentores do poder de reprimir esse verda-
deiro crime hediondo.

Ademais, o que leva essas pessoas a concorda-
rem em trabalhar em regiões distantes, sem comunica-
ção com a família é uma lei mais forte: a lei da fome; e 
entre a fome absoluta e a sujeição a um salário mise-
rável, o imperativo de sobreviver fala mais alto.

Ante o exposto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, espero que as medidas propostas sejam 
rapidamente aprovadas. Mas que, até lá, o Governo 
brasileiro faça cumprir a lei em sua forma mais rigo-
rosa para atender aos reclamos dos nossos irmãos 
brasileiros ainda escravizados, e em memória dos au-
ditores fiscais do trabalho assassinados no exercício 
de suas profissões.

Sr. Presidente, desejo abordar ainda outro as-
sunto nesta manhã.

Srªs e Srs. Senadores, “triste do homem que não 
tem sonhos...”

“... Devemos, pois, sonhar, sonhar com o dia em 
que todos serão respeitados e vistos como iguais...” 
“... sonhar com um mundo melhor para todos é um di-
reito, mas lutar para construir este mundo é um dever 
daqueles que amam a liberdade e buscam a justiça. 
Estas foram palavras ditas por mim em meu primeiro 
discurso nesta casa. Declarei-me sonhador mas, tam-
bém declarei-me um lutador do tipo que luta para dar 
vida a meus sonhos, sonhos que procuram refletir as 
esperanças de um povo, de uma nação, porque acredito 
ser esta a atividade fim e a missão do parlamentar.

Faço tal introdução para retomar um assunto 
que inúmeras vezes trouxe-me a esta tribuna, falo do 
Estatuto do Idoso, instrumento normativo que reflete 
os sonhos de milhões de brasileiros, instrumento nor-
mativo que após sete anos de tramitação e seis meses 
de sanção ainda não assegura o pleno exercício dos 
direitos dos idosos.

Ao defender a eficácia e efetivação desta lei não 
o faço somente por ser de minha autoria, mas porque 
fiz da luta do povo brasileiro a minha luta. Fiz da defesa 
daqueles que nada têm a minha missão, missão que 
acredito ser de todos nós parlamentares, do Estado e 
da sociedade como um todo.

Não poucas vezes ouvi e li elogios ao Estatuto 
do Idoso, frases que diziam ser o estatuto um marco 
jurídico importante..., ser um instrumento vigoroso 
que permitirá a inserção social do idoso..., o estatuto 
do idoso, a exemplo do estatuto da criança e do ado-
lescente, é um conjunto de normas de vanguarda que 
permitirá plena aplicabilidade do previsto no art. 230 
da nossa Carta Magna...

Não obstante esse reconhecimento unânime, tan-
to da sociedade organizada quanto do Estado, quem de 
direito ainda não providenciou a mecanização do que 
se faz necessário para a efetiva vigência desta elogiada 
e louvada lei que nesta Casa foi concluída.

Sabemos que, quando atuamos no campo do di-
reito humano, sua eficácia somente ocorrerá quando 
for promovida uma mudança cultural no meio social, 
acredito ser esta a minha, a nossa grande empreita-
da nas questões atinentes ao idoso, empreitada a que 
conclamo todos a abraçar, tal como nos unimos para 
votar e aprovar o Estatuto do Idoso.

Mas Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não 
me vejo só nesta empreitada; ao tempo em que sei 
contar com o apoio de V. Exªs, tomei conhecimento 
de uma ação efetiva e exemplar advinda do Estado 
do Paraná, propriamente da Coordenação Estadual do 
Procon daquele Estado, por intermédio do Sr. Algaci 
Túlio, Coordenador Estadual do órgão.

Por determinação desse ilustre e sensível cida-
dão, foi proposta uma Ação Civil Pública de Obrigação 
de Fazer, sob o nº 98/2004 que tramita na r. 20ª Vara 
Cível da Comarca de Curitiba/PR, contra 23 empresas 
concessionárias de transporte rodoviário interestadual. 
Atitude esta inovadora já que fundou—se não só em 
nossa Constituição Federal ou no Estatuto do Idoso, 
mas, mais propriamente, no Código do Consumidor.

A medida merece meus aplausos não somente 
pela ação isolada, mas também pela perspicácia e 
inteligência da fundamentação que entendeu ser um 
lucro abusivo do empresário que, tendo obrigação de 
disponibilizar duas vagas aos idosos e conceder des-
contos de no mínimo 50% nas demais vagas a esses 
cidadãos específicos em cada ônibus, não as dispo-
nibilizavam aos idosos e sim as vendiam, excedendo 
o que seria, moralmente e legalmente, aceito como 
lucro legal.

Ora se a lei determina a reserva de duas vagas 
por veículo, estas vagas não deveriam serem postas 
a venda, necessariamente se existe idoso que as rei-
vindicam, ao negar a vigência da Lei e vender estas 
vagas sabiamente, aquele cidadão, que também re-
presenta o Estado, vislumbrou um caminha que, se-
não surtir efeito na esfera jurídica certamente vai surtir 
efeito na mudança da cultura social quando nos acena 
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que é possível, família, sociedade e governo mudar o 
contexto social, praticando justiça social. Neste caso 
fazendo valer uma lei moderna, inovadora e que deve 
merecer o respeito de todos.

Como afirmei inicialmente quero ser um sonha-
dor mas, mais que este direito, assumo o dever de 
lutar para ver realizado meus sonhos, principalmente 
quando refletem anseio de uma camada tão sofrida 
de cidadãos, neste caso os idosos.

Para finalizar Senhor Presidente, conclamo a 
todos meus pares a assumirem esta empreitada de 
ver efetivo os sonhos de tantos velhinhos e velhinhas 
neste nosso imenso Brasil, pois se assim o fizermos 
estarem honrando a todos os brasileiros que edifica-
ram e edificam nossa nação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.

Queremos externar aqui os nossos cumprimen-
tos a V. Exª. Como dizia o Padre Antônio Vieira, “o 
exemplo arrasta”, e V. Exª deu um exemplo a todos os 
Senadores: usou rigorosamente o seu tempo de vinte 
minutos como orador.

Concedo a palavra ao Senador pelo PMDB do Es-
tado do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso). – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs.Senadores, os meios políticos receberam, com 
perplexidade, a recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal acerca da limitação e conseqüente redução 
do número de Vereadores na grande maioria dos Mu-
nicípios brasileiros.

Esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que 
originariamente só se aplicava a um Município do 
interior de São Paulo, acaba de ser estendida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral a todos os Municípios do 
País, aumentando, assim, o clima de insegurança em 
que vivem as lideranças locais, já quase às vésperas 
das eleições.

Importante destacar, Sr. Presidente, que o Tribu-
nal Superior Eleitoral fez constar de sua própria Reso-
lução regra segundo a qual, se o Congresso Nacional 
dispuser a tempo sobre a questão, nossa deliberação 
será levada na devida conta. 

Por isso chamo a atenção do Senado Federal e 
do Congresso Nacional para a urgente necessidade 
de tratarmos deste assunto, de modo a restaurar a 
autenticidade da representação popular em nível das 
comunidades locais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, adiantando 
ou provocando um debate em torno do tema, esclareço 
que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a forma 
como se estava aplicando o art. 29, inciso IV, da Cons-

tituição da República, não era a correta. Entretanto, 
é importante destacar que, durante mais de 15 anos, 
a regra constitucional foi uniformemente aplicada no 
País, segundo a interpretação que sempre predomi-
nou. Ou seja, sempre se entendeu que a Constituição, 
no dispositivo citado, apenas fixava faixas amplas de 
população, com o número mínimo e o número máximo 
de Vereadores em cada uma das três faixas previstas. 
Conseqüentemente, dentro de cada uma dessas fai-
xas da população, eram os próprios Municípios que 
fixavam o número preciso de seus Edis. 

Essa interpretação da Constituição vigorou, repito, 
por mais de 15 anos, desde a promulgação da Carta 
de 1988, e agora é abrupta e radicalmente alterada. 
Isso significa que uma prática constitucional, que vi-
nha sendo incontestavelmente seguida, de uma hora 
para outra, é posta de lado, sem se levar em conta os 
peculiares interesses locais, a aceitação do eleitorado 
e a convivência das lideranças políticas locais com o 
uso sedimentado, que já ganhara força de lei, pela sua 
consolidação e persistência. 

Na verdade, Sr. Presidente Mão Santa, quis o 
Constituinte deixar ao discernimento de cada Muni-
cípio a fixação do número de seus Vereadores, posto 
que a representação popular não pode ser tabelada 
por fórmulas matemáticas.

O grau de cultura política de uma comunidade 
pode ser bem diferente de outra, nada obstante a se-
melhança quanto ao número de habitantes. A partici-
pação popular mais ou menos efetiva, a complexidade 
das tarefas administrativas municipais, a necessidade 
de uma fiscalização mais atuante são fatores que de-
vem ser levados em conta em cada Município, quando 
se trata de fixar o número dos componentes de suas 
Câmaras.

A decisão do Supremo Tribunal Federal, entre-
tanto, uniformizou os desiguais, impondo regra rígida 
de proporcionalidade aritmética a todos os Municípios, 
que, tendo população semelhante, mas hábitos polí-
ticos e necessidades de representação diversos, não 
podem ter número diferente de Vereadores.

Vou citar apenas um exemplo do meu Rio Grande 
do Norte, em que a segunda cidade do Estado, que 
hoje tem 21 Vereadores, passará, agora, com a Reso-
lução do TSE, a ter apenas três Vereadores.

Creio mesmo, Sr. Presidente, que a decisão do 
Supremo Tribunal Federal, à qual tributamos respeito, 
mas com a qual não temos o dever de concordar sem 
discussão, a par de contrariar a tradição política e 
constitucional, além de negar valor ao interesse local, 
não resolve, mas agrava o problema, o que clama por 
interferência política do Congresso Nacional. 
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Ilustro este ponto de meu raciocínio com uma 
observação. Entendeu o Supremo que dentro de cada 
uma das três faixas de população previstas no art. 29, 
inciso IV, da Constituição, haveria de se aplicar a fór-
mula matemática da proporcionalidade entre o número 
mínimo e o número máximo de Vereadores. Ocorre que 
a primeira faixa, que vai até 999 mil habitantes, pode 
ter um mínimo de 9 e um máximo de 21 Vereadores. 
Pois bem, a segunda faixa prevista na Constituição vai 
de 1 milhão a 5 milhões de habitantes, e se tivesse 
pretendido a Constituição manter rígida proporcionali-
dade matemática, o Município com 999 mil habitantes 
teria 21 Vereadores, e aquele com 1 milhão haveria 
de ter 22 Edis.

Isso não ocorre, pois a segunda faixa inscrita na 
Constituição, ao invés de prever um mínimo de 22 Ve-
readores, já salta para 33, prova eloqüente de que ne-
nhuma interpretação possível haverá de reduzir o texto 
da Constituição a uma simples fórmula matemática. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso ocor-
re exatamente porque a realidade da representação 
popular não se pode conformar pela exatidão de fór-
mulas. A representação do povo tem fundas raízes em 
fatos sociais e políticos, portanto, não se aprisiona em 
preconceitos, mesmo de grande rigor científico.

Além disso, Sr. Presidente, a razão da contesta-
ção que de pouco tempo para cá se tem feito ao nú-
mero de Vereadores é inspirada em pretensas razões 
de economia. Diz-se que a representação popular é 
excessivamente onerosa ao povo brasileiro.

Não penso que se possam medir a importância 
e a imprescindibilidade de uma genuína representa-
ção, singelamente, por seus custos financeiros. O ar-
gumento, a propósito, sempre tem rondado todos os 
Parlamentos nos tempos de conspiração.

A representação popular se justifica por si, e da-
noso ao povo é não ter uma representação legítima 
e adequada às necessidades de cada comunidade 
municipal.

É importante observar, ainda, que uma repre-
sentação ampla está mais destinada à autenticidade, 
pois mais infensa às pressões externas e mesmo aos 
perigos da corrupção.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, penso 
que o Senado e o Congresso Nacional devem respon-
der de imediato ao chamado feito pelo próprio Tribunal 
Superior Eleitoral, que, conforme consta de sua Re-
solução já referida, se dispõe a adotar as regras que 
o Legislativo baixar sobre a questão.

Há alguns projetos tramitando no Senado e na 
Câmara. É preciso, que, com grande urgência, sejam 
eles objeto de análise e apreciação, para que, com o 
pecado político da indiferença e da omissão, não seja-

mos responsabilizados pelo nocivo amesquinhamento 
da representação popular em nossos Municípios.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra, como Líder da Minoria, ao Sena-
dor César Borges, por cinco minutos, de acordo com 
o Regimento Interno.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu não poderia deixar de falar, neste mo-
mento, de uma questão que preocupa toda a Nação 
brasileira, mas, de forma especial, o meu Estado, a 
Bahia. Refiro-me, Sr. Presidente, às intoleráveis ações 
atuais do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra – MST, que prometeu um abril vermelho, que 
está efetivamente ocorrendo.

Apesar de o Stedile ter dito que “infernizar” não 
era bem a palavra apropriada e, numa brincadeira de 
mau gosto, tê-la trocado por “azucrinar”, não sei qual a 
diferença efetiva. Acredito que, na prática, ela não exis-
ta, porque ele está, efetivamente, infernizando a vida 
do povo brasileiro, principalmente daquele setor mais 
ativo da economia brasileira, o setor do agronegócio, 
que sustentou a economia brasileira no ano de 2003 e 
que agora sente-se inseguro com essa ação de azucri-
nar ou infernizar. Seja qual for o tipo de denominação 
que queira o Stedile usar, ele conta com a leniência do 
Governo Federal e do Ministro Rossetto, que é simpa-
tizante da causa das invasões, essa é a verdade. Isso 
traz uma intranqüilidade imensa a todo o País. 

Podem ocorrer perdas inestimáveis no setor do 
agronegócio, que, se por um lado está pujante, não 
deve nada a este Governo, que, ao contrário, tem lhe 
criado dificuldades, como essas invasões, que, com 
certeza, contam com a complacência governamen-
tal, e a falta de investimentos na infra-estrutura para 
fazer com que o setor prospere e a produção escoe 
rapidamente.

O Governo prometeu, no ano passado, assentar 
60 mil famílias. Assentou pouco mais de 30 mil, e des-
ses apenas 6 mil assentamentos foram feitos graças ao 
atual Governo, porque os restantes, cerca de 20 mil, já 
estavam estruturados, desapropriados e prontos para 
serem realizados. Isso foi feito no governo passado. 

Já se passaram 25% do ano de 2004, estamos 
no segundo trimestre, mas o Governo sequer alcançou 
10% da sua meta de atendimento de 117 mil famílias 
neste ano. O que faz o Governo? Anuncia que vai am-
pliar os recursos para o assentamento, mas não aumen-
ta o número de assentados, ou seja, está enganando 
o povo brasileiro, o MST, dizendo que os recursos de 
1,5 bilhão disponíveis eram suficientes para assentar 
as 117 mil famílias, serão ampliados para 1,7 bilhão, 
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mas mantendo o mesmo número de pessoas. Aí, há 
alguém enganando alguém.

Srªs e Srs. Senadores, o que me preocupa é que 
se falava que a invasão se daria em terras improdu-
tivas, mas, na Bahia, ela ocorreu em terra produtiva, 
ocupada por uma plantação de eucaliptos. 

O extremo sul da Bahia e o norte do Espírito 
Santo são as melhores regiões do mundo para o cres-
cimento mais rápido do eucalipto. No Espírito Santo, 
temos a Aracruz, e, na Bahia, a Bahia Sul Celulose. 
Temos agora o novo projeto da Veracel, que há mais 
de 10 anos planta eucalipto, um projeto que precisa-
va de solução, de uma engenharia financeira para se 
realizar. Isso foi concluído agora, com recursos da 
Finlândia, da Suécia e do Brasil, porque a Veracel é 
composta pela Aracruz, pela Stora, que é sueca, e pela 
Enso, que é filandesa. Portanto, são as maiores, são 
os dealers mundiais da produção de celulose. Srªs e 
Srs. Senadores, é um projeto de US$1,250 bilhão. Os 
executivos dessa empresa estiveram com o Presidente 
da República e anunciaram esse como o maior empre-
endimento da área de celulose do mundo atualmente 
sendo implantado. O que dirão esses investidores es-
trangeiros agora? Terra produtiva, legalizada, invadida 
por mais de três mil pessoas.

E o Governo fica contemplativo, leniente, como se 
isso não tivesse nada a ver com ele. O Ministro Miguel 
Rossetto diz que não pode ser contra os movimentos 
sociais. E quem é contra o movimento social? Quem é 
contra o movimento social é o Governo, que não tem 
atendido às necessidades do povo brasileiro, da refor-
ma agrária. Que já perdeu mais de um ano sem tomar 
as atitudes que deve tomar. E coloca o Presidente da 
República o boné na cabeça, achando que com isso 
ganha a simpatia do MST. Sabemos que o MST, se por 
um lado pleiteia algo justo, que é a terra para assentar 
trabalhadores, por outro tem um componente político 
perigosíssimo, que, na verdade, visa a trazer inquieta-
ção política e institucional para o nosso País. 

Portanto, essa é a solução que, a meu ver, tem 
que ser adotada com rapidez. É a solução de um Go-
verno afirmativo, de um Governo que tem que zelar pela 
paz institucional e pelo Estado de Direito democrático. 
Sr. Presidente, a própria Justiça já deu reintegração de 
posse e, hoje, o Governo do Estado da Bahia tenta, 
numa ação extremamente conseqüente, conversar, 
dialogar, para que a reintegração de posse, que faz 
parte do nosso Estado de Direito, não se dê de forma 
tal que possa, amanhã, ser lamentada, com mortes ou 
conflitos indesejáveis. 

Sr. Presidente, essa situação, sem sombra de 
dúvida, tem uma parcela fundamental de responsa-
bilidade ou, eu diria, de irresponsabilidade do atual 

Governo. Imaginem o Brasil, o extremo sul Estado da 
Bahia, perder um investimento de US$1,250 bilhão, 
por conta da leniência de um Governo que não está 
cumprindo, infelizmente, as suas obrigações com o 
povo, com o trabalhador do campo, que merece uma 
reforma agrária feita dentro da lei e com recursos fe-
derais – que não estão sendo alocados.

Era isso que eu queria colocar aqui, hoje, Sr. Pre-
sidente, esperando que o abril vermelho possa, efeti-
vamente, não se cumprir até o final do mês. Se temos 
hoje, dia 7, no início do mês, já tantas invasões no 
campo, imaginem quando chegarmos ao final do mês 
de abril que tipo de situação estará vivendo o Brasil, 
em função da falta de ação do Governo Federal.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra, pela Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI.) 

– V. Exª, de acordo com o Regimento Interno, tem di-
reito ao uso da palavra por cinco minutos.

O Senador César Borges quer tirar o vermelho 
do campo, e eu, do tempo que S. Exª excedeu.

Concedo a palavra, como Líder do PFL, ao Se-
nador Paulo Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão 
Santa, Srªs e Srs. Senadores, li, com certo espanto, 
uma matéria publicada no jornal O Globo de 28 março 
último, com o título “Rio pode perder para Brasília a 
sede da Agência de Saúde Suplementar”, cujo conteúdo 
decorre de decisão tomada, acertadamente, por seu 
Diretor-Presidente, Dr. Fausto Pereira dos Santos, de 
permitir que seus despachos administrativos possam 
ocorrer em Brasília, ou seja, na Capital Federal.

Permito-me recordar a V. Exªs os fatos que ocor-
reram por ocasião da tramitação, no Congresso Nacio-
nal, da Medida Provisória nº 1.928, de 25 de novem-
bro de 1999, que criava a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. Na época, eu exercia meu mandato de 
Deputado Federal, representando nossa Capital.

A referida medida provisória, após inúmeras dis-
cussões naquela sessão histórica do Congresso Na-
cional, presidido então pelo Senador Antonio Carlos 
Magalhães, veio a ser votada em plenário no final do 
mês de janeiro de 2000, durante convocação extraor-
dinária. Muitos foram os debates em torno do tema, 
dada a peculiaridade e a importância da criação de 
um órgão regulador que disciplinasse o setor de pla-
nos de saúde.

Naquele dia, inesquecível para mim, a Bancada 
do Distrito Federal marchou unida, e, embora contasse 
com apenas oito Deputados Federais, conseguimos ex-
trair um compromisso do Governo, subscrito por seus 

    43ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2004 



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 09781 

Líderes e por todos os Líderes partidários. Fazia-se 
necessário alterar seu artigo primeiro de modo que a 
sede da agência, prevista equivocadamente para o Rio 
de Janeiro, pudesse ser fixada em Brasília.

Alertávamos, na época, para os transtornos que 
a fixação da sede da nova autarquia no Rio iria causar, 
em face da distância que se estabeleceria entre seu 
corpo diretivo e o Ministério da Saúde, implicando em 
equívoco ainda pior do que o ocorrido em relação à 
Agência Nacional do Petróleo, cuja sede, embora fixa-
da na lei como sendo em Brasília, funciona realmente 
no Rio de Janeiro, por força de um artifício chamado 
“Escritório Central”, situação que continuamos lutando 
para modificar.

Ocorre que a situação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar é diferente, daí resultar que a me-
dida, repito, acertada, instituída pelo seu diretor-presi-
dente por meio de resolução interna, autorizando-o a 
despachar em Brasília, não deveria acarretar qualquer 
reação por parte dos ilustres representantes do Rio de 
Janeiro no Congresso Nacional, como se verifica no 
conteúdo da matéria.

Há uma porque a mencionada resolução nada 
mais faz senão antecipar os efeitos do Projeto de Lei 
nº 2.707, de 2000, cujo texto modifica expressamente 
o art. 1º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro do mesmo 
ano, para determinar Brasília como sede e foro da ANS; 
há duas, porque a resolução interna e moralizadora 
atende ao princípio da economicidade, uma vez que 
permite, de imediato, que a direção da agência possa 
despachar em Brasília, já que era irracional, do pon-
to de vista administrativo, que a sua direção viesse à 
Capital Federal tratar de questões fundamentais do 
setor de planos de saúde com o Ministro da Saúde, e 
tivesse que retornar ao Rio de Janeiro para implemen-
tar tal decisão e, há três, porque a mudança da sede 
foi fruto de acordo subscrito no Parlamento por todos 
os Líderes partidários e do Governo, não se podendo 
cogitar que o mesmo possa ser descumprido.

Aliás, o que ocorre hoje é que o projeto de lei está 
entrando no seu quarto ano de tramitação, somente na 
Câmara dos Deputados, quando já deveria estar em 
vigor, uma vez que foi, registro mais uma vez, objeto 
de acordo celebrado no Parlamento. Com isso permito-
me esclarecer ao nobre e combativo Deputado Antonio 
Carlos Biscaia que não se trata, o ato do presidente da 
ANS, “de qualquer subterfúgio no sentido de promover 
uma mudança gradual da sede da ANS”, porquanto, a 
não ser que o Parlamento resolva quebrar um compro-
misso assumido e assinado pelos Líderes partidários 
durante sessão do Congresso Nacional, a mudança 
da sede da agência para Brasília é mera questão de 
agilização do processo legislativo.

Também não se trata de desprestígio para o Rio, 
Estado imponente por suas belezas naturais e por seu 
destacado desenvolvimento industrial, e que tão bem 
cumpriu o seu papel de Capital Federal, até 1960, mas 
pura e simplesmente do chamamento à ordem das 
coisas, do cumprimento da Constituição Federal, que 
prevê Brasília como Capital Federal e sede adminis-
trativa do País, do respeito à nossa condição de pólo 
indutor do desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro, 
cuja posição central em relação a todas as unidades 
da Federação facilita inclusive o trabalho parlamen-
tar, além de dar racionalidade administrativa – o que 
todos queremos – a uma área tão vital para a saúde 
do nosso povo.

Aliás, penso que é chegada a hora de irmos ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado João 
Paulo Cunha, e ao Presidente da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e de Redação, Deputado Maurício Ran-
ds, para solicitar que agilizem a tramitação do Projeto 
de Lei nº 2.707/2000, de modo que o acordo firmado 
no Congresso Nacional seja efetivamente cumprido e 
a sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
se estabeleça definitivamente em Brasília, Capital de 
todos os brasileiros.

Por tais razões é que gostaria de enaltecer a 
atitude do Presidente da ANS, Dr. Fausto Pereira dos 
Santos, de se adiantar à demora do Parlamento para 
tornar definitiva essa questão da sede da agência, com 
a convicção de que muitos ganhos administrativos e 
políticos advirão dessa acertada medida adotada pela 
direção superior de tão importante órgão regulador, cujo 
funcionamento se fará muito melhor quando sua sede 
for definitivamente estabelecida em nossa Capital.

Sr. Presidente, sei que posso contar com o apoio 
de V. Exª e dos demais Pares desta Casa no impor-
tante intuito de consolidar Brasília efetivamente como 
Capital administrativa do País. Não podemos mais 
admitir que órgão novos, criados recentemente, como 
a Empresa Brasileira de Energia Elétrica, venham a 
se fixar no Rio de Janeiro. É ruim para o Congresso 
Nacional, é ruim para o nosso trabalho, é ruim para 
quem tem que se deslocar para tratar de assuntos de 
interesse do Governo Federal. E é muito caro, porque 
todos esses técnicos que trabalham nessas entidades 
vêm constantemente a Brasília. Se formos apurar as 
contas das agências que funcionam no Rio, verifica-
remos gastos exorbitantes com passagens aéreas e 
hospedagem em Brasília.

Por isso, faço mais uma vez, como já fiz mais de 
uma dezena de vezes, o apelo ao Congresso Nacional 
para que amadureça a idéia e não deixe de consolidar 
Brasília. Precisamos do apoio de todos os Senadores 
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e Deputados para consolidar Brasília como capital ad-
ministrativa e como capital de todos os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Paulo Octávio, Juscelino Kubitscheck criou 
Brasília, mas, como diz o poeta, quem ama cuida. V. 
Exª ama, cuida e faz Brasília crescer.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, do 
PSDB do Estado de Goiás, por permuta com o Sena-
dor Valdir Raupp.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, Dia Mundial 
da Saúde, venho registrar minha surpresa com mais 
um desencontro de informações, que revela a incon-
sistência da política nacional de saúde.

Entrou esta semana em rede nacional de televisão 
um comercial em que o Ministério da Saúde anuncia 
a distribuição de 1.480 ambulâncias por todo o País 
para atender o SAMU, o Serviço Móvel de Atendimen-
to de Urgência. 

Uma ligação gratuita para o número 192 prome-
te acionar o atendimento de emergência em caso de 
traumas, partos, ataques cardíacos e outras urgências, 
24 horas por dia.

Tudo leva a crer que se trata de novo surto da 
propaganda enganosa que já obrigou o Governo a ti-
rar do ar os comerciais do Pronaf e do Bolsa Família. 
O ator dá a boa notícia tendo ao fundo um pátio cheio 
de ambulâncias, dando a entender que a maior parte 
dos veículos é de UTIs móveis, compradas e distribu-
ídas pelo Ministério da Saúde. 

Se a imagem corresponde à verdade, e a empresa 
Rontan Eletro Metalúrgica, de Tatuí, em São Paulo, já 
conseguiu adaptar os veículos adquiridos da Chrysler, 
Renault e Nissan, por meio de pregão, vale questionar 
se a alegada economia de 20% a 30% – segundo o 
Governo – obtida na compra conjunta continuará sendo 
considerada diante da complicada logística de distri-
buição desses veículos. Essa pergunta fica no ar. 

Dificilmente isso irá ocorrer, porque foi essa di-
ficuldade logística que demandou todo o processo 
de descentralização de compras do Governo, que é 
mais racional e evita a concentração de recursos da 
União.

Quero dizer que, se isso não for verdade e se as 
imagens são de computação gráfica, não há dúvida de 
que a propaganda falta com a verdade. A dificuldade 
de condensar, em poucas palavras, a complexidade de 
uma operação que envolve as três esferas de Gover-
no não justifica a falta de transparência na divulgação 
das imagens. 

O SAMU, tampouco, é um presente do Gover-
no Federal. O Ministério da Saúde vai investir, para 
fazer funcionar esses postos de atendimento, cerca 
de R$120 milhões. E conta com R$180 milhões, que 
deverão ser acrescentados por Estados e Municípios. 
Portanto, é um programa de parceria, o que a propa-
ganda do Governo não revela. 

Por enquanto, apenas seis prefeituras do PT ade-
riram ao SAMU. Mas o comercial, veiculado em todos 
os Estados, estimula o cidadão a ligar para o 192. Ele 
será atendido pelos bombeiros ou pela polícia militar, 
que ainda não tem informações sobre o serviço. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senadora Lúcia Vânia, peço permissão a V. Exª para 
interrompê-la por instantes, na oportunidade – e quis 
Deus que eu estivesse presidindo esta sessão – em 
que a mocidade estudiosa do meu Estado, o Piauí, 
está presente nas galerias. São alunos do Instituto 
Dom Barreto, de Teresina. Eles estão no curso de Re-
lações Internacionais da UNB. 

O nosso Estado, o Piauí, tem uma bandeira igual 
à do Brasil, com as mesmas cores, mas tem uma es-
trela: essa mocidade, orgulho do nosso Brasil. 

Muito obrigado a V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Eu me 

associo a V. Exª, Sr. Presidente, cumprimentando os 
estudantes do Piauí que honram esta Casa com suas 
presenças. 

Voltando ao SAMU, quero dizer que, em 2004, 
o Ministério da Saúde investirá R$120 milhões, como 
coloquei aqui, sendo que R$180 terão que ser de con-
trapartida de Estados e Municípios. Portanto, não é 
um programa do Governo Federal, como quer passar 
a propaganda. Por enquanto, apenas seis prefeituras 
do PT aderiram ao SAMU, mas o comercial, veiculado 
em todos os Estados, estimula o cidadão a ligar para 
o 192. Será atendido pelos bombeiros ou pela polícia 
militar, obviamente de responsabilidade dos Estados, 
que ainda não têm informação sobre o serviço, o que 
é uma irresponsabilidade, porque, na verdade, a pro-
paganda diz que o programa já está em pleno funcio-
namento.

Segundo o Ministério da Saúde, o SAMU aten-
derá 132 Municípios e 20 capitais, e não todo o País, 
como afirma o comercial. O site do Ministério informa 
que, até junho, serão 150 UTIs e 650 ambulâncias 
– portanto, 800 unidades. 

A abrangência desse serviço, pergunto, justifica 
uma campanha nacional? No entanto, ele desperta 
hoje a atenção do País inteiro, com uma propaganda 
que, acredito, provocará uma demanda muito grande. 
Pergunto também: será que os bombeiros estão prepa-
rados para essa sobrecarga que virá do atendimento 
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ao 192? Essa é uma pergunta que deixo para todos 
aqueles que estão me ouvindo neste momento. O ser-
viço é importante, não resta dúvida alguma, mas não 
é a melhor imagem para marcar os avanços da saúde 
num dia como hoje. 

Ele prioriza o atendimento de emergência, em 
detrimento da cultura da prevenção, que exigiu um 
grande esforço de capacitação dos agentes de saúde. 
Se a população já procura o pronto-socorro em vez 
do posto, essa campanha vai pressionar ainda mais 
os hospitais. 

A propaganda institucional, paga e divulgada 
com recursos públicos, deve prestar conta das ações 
do Governo à sociedade e não vender ilusões em cli-
ma de propaganda eleitoral. O Presidente Lula admitiu 
ontem que se deve divulgar o que é feito pelo Governo 
Federal e tem reclamado que os governos estaduais 
não costumam divulgar o recurso federal. Entendemos 
que, por uma questão ética, os governos estaduais de-
vem mostrar o que é recurso federal, o que é recurso 
estadual e o que é recurso municipal, a fim de que o 
cidadão contribuinte possa avaliar os seus impostos 
por meio dos serviços prestados. 

Srªs e Srs. Senadores, pelo menos uma vez por 
semana, em seus discursos, o Presidente tem pedi-
do paciência ao Brasil, mas o desperdício de tempo 
e dinheiro para maquiar a realidade no intuito de des-
mentir o imobilismo do Governo nos deixa no limite 
da paciência. 

Apenas propaganda já não convence, como apon-
ta a queda de popularidade do Governo na última pes-
quisa do Ibope. Na falta de programas consistentes, o 
que se vê é um improviso atrás do outro. Ao mesmo 
tempo em que apóia hoje a campanha internacional 
que trata as mortes no trânsito como uma questão de 
saúde, o Governo é lento nas ações voltadas à recupe-
ração do péssimo estado das rodovias federais – uma 
das causas de acidentes fatais.

Ontem foi lançado com pompa o Programa Na-
cional de Erradicação da Hanseníase. Enquanto isso, 
perto de Brasília, em Anápolis, sem médicos e recur-
sos até para a alimentação, a Unidade José Pereira 
Rodrigues vai fechar as suas portas e deixar na rua 
vinte de seus pacientes portadores do Mal de Hansen, 
porque a entidade acumulou uma dívida de R$45 mil, 
desde que o Ministério da Saúde alterou a política de 
atendimento à hanseníase.

Outro desencontro na política de saúde: a Lide-
rança do Governo, na semana passada, impediu que a 
CAS debatesse a obrigatoriedade do tratamento odon-
tológico nos postos do SUS. Mas o próprio Presidente 
Lula acaba de lançar um programa de saúde bucal e 
anuncia a distribuição de dentaduras. O Governo não 

permitiu que o Senado da República debatesse com a 
sociedade e votasse um projeto que seria implementa-
do pelo SUS, mas lançou um programa sem nenhum 
debate com esta Casa.

Em relação às outras ações, já se gastou muito 
dinheiro na divulgação do Fome Zero, um programa 
que não consegue sequer usar os recursos orçados. É 
quase impossível descobrir onde despacham os ges-
tores do programa, rebaixado à secretaria, porque a 
nova estrutura do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, criada em 23 de janeiro, ainda 
não foi regulamentada.

O Governo promete, agora, divulgar a tabela 
de gastos com publicidade. Mais do que isso, o País 
precisa ter total acesso às informações sobre as po-
líticas públicas, orçamentos e repasses de recursos. 
É um direito da sociedade tão penalizada pela atual 
carga tributária.

A transparência facilitará o trabalho do TCU, da 
imprensa e da Oposição e até poupará a imagem do 
Governo de tantos desgastes.

Quando o desmentido vira hábito, ao eleitor resta 
apenas o desencanto.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o 
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 
– RR) – Por cessão do Senador Alberto Silva, con-
cedo a palavra ao Senador Mão Santa, do Piauí, que 
discursará diante dos alunos do Instituto Dom Barreto, 
daquele Estado.

Gostaria de lembrar aos Srs. Senadores que resta 
uma hora de sessão e que há cinco inscritos para falar. 
Pediria que fossem breves, para que todos tenham a 
oportunidade de usar da palavra.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Augusto Botelho, que preside esta sessão de 7 de 
abril, quarta-feira da Semana Santa; Srªs e Srs. Sena-
dores; brasileiras e brasileiros aqui presentes e os que 
assistem a esta sessão por meio da TV Senado e da 
Rádio Senado AM e FM ou que deste discurso terão 
conhecimento pelo Jornal do Senado, quis Deus que 
estivesse aqui presente o melhor do Brasil, a mocidade 
estudiosa do meu Piauí.

Muito à vontade, pedi para falar no lugar do Se-
nador Alberto Silva, porque hoje é um dia meu e do 
Piauí, o Dia Mundial da Saúde. Quis Deus que um mé-
dico estivesse presidindo esta sessão, o Dr. Augusto 
Botelho, de Roraima, de Boa Vista.
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Senador João Batista, a Organização Mundial de 
Saúde, que tenta fazer com que a saúde seja como 
o sol, igual para todos, reza: saúde não é apenas a 
ausência de doença ou enfermidade, mas é o mais 
completo bem-estar físico, mental e social. Então, é 
preciso entender bem-estar social. Por isso, Juscelino, 
médico, entrou na política. No Piauí, houve quantos 
Governadores médicos, como eu?

Por que fazer saúde tem a ver com bem-estar 
social? Senador João Batista, fazer saúde é combater 
o pauperismo, a miséria, a fome; é prover o bem-estar 
social e não só o bem-estar físico ou mental. Daí por 
que homens como eu, o Senador Augusto Botelho e 
Juscelino Kubitscheck, para servir mais, deixaram seu 
templo de trabalho, a sala de cirurgia. Deus, guiando 
nossas mãos, fez-nos salvar uma vida aqui e outra 
acolá, mas trocamos o bisturi por outro instrumento: a 
caneta, o poder. Não nos encanta o poder pelo poder, 
mas a oportunidade de servir – e, na Semana Santa, 
essas coisas são simples. Disse Cristo: “Vim ao mun-
do não para ser servido, mas para servir”. Essa é a 
mensagem que quero dar.

Quero dizer ao Partido que governa, ao PT, que 
tem na sua sigla a palavra “trabalho”, e ao Senhor Pre-
sidente Lula, em quem o Piauí, eu e muitos brasileiros 
devotamos nossas esperanças: façam uma reflexão! 
Não usem a palavra “trabalho” para ganhar a eleição, 
mas no compromisso da voz de Deus, que disse: “Co-
merás o pão com o suor do teu rosto”. Essa é a afirma-
ção para a reflexão dos políticos que governam. Essa 
é uma mensagem clara de Deus, pois é obrigação do 
governante propiciar trabalho. Trata-se de um dever, 
de uma mensagem, que o núcleo duro do Palácio tem 
dificuldade de entender.

Senador Alvaro Dias, a dureza é motivo de van-
glória, e a ignorância é audaciosa. Como professor de 
Biologia e de Fisiologia e como médico, sei que duro 
é quem não pensa, não raciocina. A natureza mostra 
que temos de ser flexíveis: a árvore dura se quebra 
com a ventania, e a flexível dobra-se.

Nesta Semana Santa, comemora-se, por coinci-
dência, o Dia Mundial da Saúde. E, orgulhosamente, 
Senador João Batista, afirmo, não como Senador da 
República, mas como médico, que entendo ser a ciên-
cia médica a mais humana das ciências. É o médico o 
grande benfeitor da humanidade.

Aqui, em Brasília, afirmo que um dos orgulhos 
do Piauí é ter, neste País, uma das medicinas mais 
avançadas, referência e excelência nacional. Não iria 
cansá-los. Bastaria dizer que poucos Estados entram 
na Medicina moderna da era dos transplantes e que 
fazemos – e não vou cansá-los, porque um quadro 

vale por dez mil palavras – transplante cardíaco com 
êxito. Isso mostra o avanço.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, V. Exª me permite um aparte no momento 
adequado?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador 
Paulo Paim, V. Exª – que tem orgulho daquele bravo 
Estado do Rio Grande do Sul, de um povo trabalhador, 
que deu a este País as mais expressivas lideranças 
da nossa História –, sintetiza e simboliza muito bem 
a grandeza do homem político do Rio Grande do Sul, 
justamente quando, nesta Casa, é ainda uma esperan-
ça do PT, no qual todo o Brasil confiou. V. Exª, nesta 
Casa, escreveu as mais belas páginas da política e 
do seu Partido, na luta contra os preconceitos raciais, 
defendendo o negro, o idoso, o aposentado e o au-
mento do salário mínimo. É com muito orgulho que o 
Senador do Piauí abre mão do seu serviço para ouvir 
o representante do Rio Grande do Sul, mas, na cer-
teza, de que, se houvesse as Olimpíadas de Estado, 
o Piauí levaria a medalha de ouro, e o seu Estado, a 
medalha de prata.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mão 
Santa, na verdade, eu estava na Vice-Presidência, ouvi 
a fala de V. Exª e fiz questão de aparteá-lo, sabendo 
que, nas galerias, se encontram jovens do seu grande 
e sempre muito bem defendido Piauí. V. Exª foi muito 
feliz ao dizer que a forma de homenagear a saúde é 
combater a chaga social. Quero dar aqui o meu teste-
munho, para que essa juventude leve ao Piauí a cer-
teza de que o Senador Mão Santa é um lutador pelas 
causas sociais, pelas causas populares, em defesa, 
inclusive, de um salário mínimo justo, já que, se apro-
varmos um salário mínimo decente, iremos beneficiar 
cem milhões de brasileiros. Senador Mão Santa, fiz 
questão de aparteá-lo, embora brevemente – o tempo 
está limitado –, para que os jovens do Piauí levassem 
este meu depoimento como uma homenagem ao Piauí 
e ao seu brilhante trabalho de Senador da República. 
Parabéns, Senador Mão Santa!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço 
a presença e a participação do Senador Paulo Paim 
e quero me apresentar, já que estamos na Semana 
Santa. Na paixão de Cristo, houve um homem que se 
apresentou para ajudá-Lo: Cirineu. Quero ser o seu 
Cirineu, Senador Paulo Paim, na luta em defesa dos 
idosos, na luta pela igualdade e pela liberdade dos 
negros, na luta em defesa dos aposentados, na luta 
pelo melhor salário mínimo.

Senhor Presidente da República, em certa oca-
sião, afirmei que a humildade une os homens e que o 
orgulho os divide. Que volte a governar o País o Pre-
sidente Lula humilde!
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Um quadro vale por dez mil palavras.
Trago, do jornal O Globo, o que diz Dom José 

Maria Libório Camino Saracho, representante de Deus 
nesta terra, Bispo de Presidente Prudente: “Lula está 
dormindo”. Essa reflexão é muito oportuna nesta Se-
mana Santa.

Que missão dura foi a que Deus Pai deu a seu 
Filho, Jesus! Houve horas de dificuldade em que Cristo 
quis ficar desesperado, chegando a pedir ao Pai: “Afaste 
de mim esse cálice!” Mas Ele cumpriu a sua missão, 
que o mundo todo, há 2.004 anos, revive.

Atente bem, Presidente Lula: tire um grande en-
sinamento dessa passagem! No Domingo de Ramos, 
Jesus chega aclamado, ovacionado, acreditado, e, na 
sexta-feira, ocorre a Sua paixão. Esse foi um ensina-
mento às multidões. Estamos aqui porque Cristo cum-
priu sua missão. Cristo falou bonito. Não havia naquela 
época a televisão e o rádio de que dispomos, Senador 
Eduardo Suplicy, mas Cristo subiu a montanha e disse: 
“Bem-aventurados os humildes, os mansos! Bem-aven-
turados os que têm fome e sede de justiça”.

Faço uma reflexão, Senhor Presidente da Repú-
blica. Senador vitalício Carreira, que está aqui há trinta 
anos, por que seguimos Cristo? Ele discursou bem. O 
Senador Pedro Simon também discursa bem; acredito 
que a liderança dele dure um século, mas é difícil que 
dure 2.004 anos.

O Pai-Nosso, que beleza de discurso! É um mi-
nuto, são 56 palavras. Senador Eduardo Suplicy, há 
somente 56 palavras no Pai-Nosso. Atente bem para 
isso e se inspire!

Por que seguimos Cristo? Porque Ele fez obras; 
não foram só palavras. Olhe o ensinamento, Presidente 
Lula: afaste-se do núcleo duro, que nada tem para lhe 
ensinar, que só complica.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, seguimos 
Cristo. Vamos comemorar e estamos comemorando. 
O plenário não está vazio. Os Senadores são cristãos. 
Logo irei ao meu Piauí rezar, segundo nossas tradi-
ções cristãs.

Seguimos Cristo, porque Ele fez obras, Senador 
Paulo Paim: fez cego ver; fez aleijado andar; fez mudo 
falar; fez surdo ouvir; limpou os corpos dos leprosos, ti-
rou o demônio dos endemoninhados, multiplicou o vinho. 
Então, Presidente Lula, trabalhe, faça obras, realize! 
Vossa Excelência ainda não fez um sala de aula neste 
Brasil. Vossa Excelência está sendo enganado.

A popularidade do Presidente Lula caiu.
Senador Paulo Paim, quero transmitir, por in-

termédio de V. Exª, que é do PT, um ensinamento ao 
Presidente. Conheço freio em caminhão, em bicicleta, 
em carroça, em trem e até em avião – esse avião zero 
que vem aí tem freio. Até em homem se coloca freio! 

Adalgisa coloca um freio, e a gente freia. Mas não sei 
se existe freio em queda política. Não tem não, Sena-
dor Eduardo Suplicy. Está caindo e vai cair. Mudem os 
rumos, a direção.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Reflitam so-
bre a vida de Cristo: é preciso fazer obras. E isso não 
houve. Este País decresceu, pecou contra Deus. “Co-
merás o pão com o suor do teu rosto.”

Olhem o que disse o Bispo: “Lula está dormin-
do”.

O GLOBO: Por que o senhor beijou e lavou os 
pés dos sem-terra? 

DOM JOSÉ MARIA LIBÓRIO CAMINO SARA-
CHO: É um gesto de fraternidade. A sociedade deve 
ser fraterna e servir, longe das teorias, sejam quais 
forem. A prática cristã nos leva a servir.

O GLOBO: Os sem-terra são bem-vindos na 
Igreja? 

DOM JOSÉ:Todos são benvindos. (sic) (...)
O GLOBO: O senhor acha que Lula está dor-

mindo? 
Quem responde é o ministro de Deus: 
DOM JOSÉ: Está! Falta sensibilidade. Ele acha 

que vai resolver tudo, mas o nosso povo está sem 
trabalho, está com fome. E ele está engordando. Por 
que não faz a CPI do Waldomiro? É uma oportunidade 
para pôr as coisas às claras. Se errou, peça perdão. 
Aprenda e não vai mais errar.

Aproveito os minutos finais para dizer o seguinte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 

V. Exª me concederá um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concede-

remos, mas temos de falar mais alto para, primeiro, 
acordar o Lula, porque só falta um minuto.

Sua Excelência ontem fez mídia sobre a saúde. 
O Presidente inaugurou ontem no Acre, Estado go-
vernado pelo PT, um hospital para tratar de lepra. Mas 
há abandono em Anápolis, cidade importantíssima do 
Estado de Goiás. 

Senador Augusto Botelho, é uma prova do meu 
amor ao Piauí. Senador Paulo Paim, Deus foi muito 
bom.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Mão Santa, V. Exª tem um segundo para me 
conceder o aparte; do contrário, não conseguirei, re-
gimentalmente, fazê-lo.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não. Mas 
eu tenho a bondade e a generosidade do Presidente-
médico. S. Exª dará o tempo para V. Exª falar. Não se 
preocupe, porque estou confiante na generosidade do 
Sr. Presidente, no espírito da lei.
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Senador Eduardo Suplicy, Deus foi muito bom para 
mim. Primeiro, fez com que eu nascesse no Piauí, me 
casasse com uma mulher do Piauí, tivesse filhos no 
Piauí, governasse o Estado do Piauí. Hoje, represento 
nesta Casa o Piauí.

Senador Paulo Paim, ouça este testemunho: Deus 
foi tão bom para comigo que eu só soube o que era 
desemprego nas funções de governante. Quando ter-
minei a minha pós-graduação, fui chamado à diretoria 
do hospital. Um Deputado Federal de Goiás, muito rico, 
dono do melhor hospital da região, havia sido eleito e 
deveria escolher um médico para cuidar do hospital. 
Eu fui apontado pelo Diretor da UTI, Tufik Simão, mas 
não aceitei. Também recebi ofertas para inaugurar o 
Hospital do Ipase, com o Professor Serrão. Mas eu 
queria ir para o Piauí.

Estamos na Semana Santa. Senador Eduardo 
Suplicy, Moisés, líder da antigüidade, como V. Exª é 
líder do povo de São Paulo, libertou o povo de Deus 
e passou 40 anos para guiá-lo para uma terra que 
deveria ter água, leite e mel – a Terra Prometida. Pen-
so, Senador Paulo Paim, que ele se perdeu. A Terra 
Prometida é o Piauí, que tem muita água, leite, mel 
e felicidade.

Encerrarei e concederei o aparte a V. Exª, Se-
nador Suplicy.

Em Anápolis, há um hospital de leprosos, e o 
Piauí dá o exemplo. Senadores Paulo Paim e Augusto 
Botelho, serei breve e vou dar minha experiência. O 
Piauí tem também um leprosário e fica na minha ci-
dade. Em 1945, surgiu a sulfona, medicamento para 
tratar os leprosos. Quem teve lepra antes de 1945 está 
mutilado e deformado – está sem nariz, sem perna, 
sem orelha. E esse povo está em Anápolis. Está aqui 
no jornal Correio Braziliense. Enquanto uma mídia 
extraordinária faz propaganda, o jornal, no dia seguin-
te, mostra que dezenas e centenas de mutilados estão 
morrendo bem aqui no Estado de Goiás.

Então, eu ensinaria ao Governo o que eu aprendi 
no meu Piauí, com o povo do meu Piauí.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É mais fácil 
tapar o sol com uma peneira do que esconder a verda-
de. O fato é que a saúde do Brasil, Senador Eduardo 
Suplicy, vai mal. Ela vai muito bem na propaganda e 
na mídia que o Governo faz na televisão. Desligou-se 
a televisão, acabou o Governo do PT.

Ouço o aparte deste extraordinário Líder do PT 
do Estado de São Paulo, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – 
RR) – Senador Mão Santa, seis Senadores ainda es-
tão inscritos. Pedimos que os pronunciamentos sejam 

mais breves para que todos tenham a oportunidade de 
falar. Inclusive o Senador Eduardo Suplicy, que está 
na pontinha da fila.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, eu 
aproveitaria minhas últimas palavras...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/ PT – SP) – Vou 
atender ao pedido de V. Exª, para que eu mesmo pos-
sa ter direito à fala.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 
– RR) – Ótimo, Senador!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, utilizaria 
minhas últimas palavras aos Céus e a Deus: Oh, meu 
Deus, abençoe o povo do Brasil nesta Semana Santa e 
que o Governo se inspire em Deus, buscando trabalho 
para os brasileiros! Com trabalho, vão desaparecer a 
fome, a miséria, o pauperismo; e virão a educação, a 
saúde e a felicidade.

Estas são as nossas palavras, Senador Augus-
to Botelho. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 
– RR) – Muito obrigado.

A Presidência comunica ao Plenário que, além do 
Senador Valdir Raupp, mais cinco oradores presentes 
têm intenção de falar.

Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, por 
dez minutos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o 
meu pronunciamento sobre as parcerias público-pri-
vadas, registro uma audiência que tivemos ontem, no 
Ministério da Agricultura, com o Secretário Executivo 
daquela Pasta, Dr. José Amauri, e toda a sua equipe 
técnica. Também participaram do encontro técnicos do 
Ministério das Relações Exteriores, representantes do 
meu Estado, o Secretário de Agricultura, representando 
o Governador, e vários outros técnicos e empresários 
ligados à pecuária e à indústria frigorífica.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rondônia, 
o meu Estado, tem um rebanho de 10 milhões de cabe-
ças de gado e conseguiu o certificado de área livre de 
aftosa junto à OEA – que fomos receber na França no 
ano passado – para que possa exportar para a União 
Européia. Está vindo de Bruxelas, no final do mês, uma 
missão da União Européia para certificar várias outras 
plantas industriais do Brasil. Ficaram fora dessa reco-
mendação do Ministério da Agricultura Rondônia e To-
cantins. Fomos, então, pedir encarecidamente – e peço 
também aqui desta tribuna – ao Ministro da Agricultura, 
Roberto Rodrigues, e toda sua equipe técnica que fizes-
sem gestão junto ao Ministério das Relações Exteriores 
e à União Européia para que Rondônia também possa 
ser inspecionada e, posteriormente, credenciada para 
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exportar carne para a União Européia. Estamos pron-
tos porque fizemos o dever de casa: a febre aftosa está 
erradicada no Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito bre-
vemente este plenário será chamado a discutir e de-
liberar sobre o projeto de lei que regulamenta as par-
cerias entre o setor público e o privado para a reali-
zação dos empreendimentos necessários ao nosso 
desenvolvimento. 

O objetivo maior desse projeto é o de captar re-
cursos da iniciativa privada, conjugados com sua maior 
agilidade empreendedora, para a implantação e opera-
ção de infra-estrutura e serviços para os quais o Estado 
brasileiro não dispõe de dinheiro suficiente. 

É, pois, em sua essência, um dos mais importan-
tes projetos de lei que se possa imaginar para o atual 
estágio de organização do Brasil do futuro. O sentido 
realista dessa iniciativa só pode ser aplaudido. O Es-
tado, ou, numa visão mais abrangente, a sociedade 
reconhece que não tem como utilizar o que arrecada 
para realizar todas as empreitadas que deve. Busca, 
assim, Sr. Presidente, em seus grupos privados, os 
recursos de que necessita para atender à demanda 
dessa mesma sociedade. É uma alternativa válida e 
justificada. Resta apenas que a norma legal que re-
gerá essa parceria e a prática ao longo do tempo de 
fato contemplem os interesses da sociedade de modo 
justo e eficaz. Que aos grupos privados que investirão 
nos empreendimentos seja reservada a justa remu-
neração pelo capital, tecnologia ou mão-de-obra que 
emprestarão à parceria.

Antecipando as benéficas conseqüências da pro-
mulgação da lei federal, Estados como Minas Gerais 
e São Paulo já começaram a montar o arcabouço lo-
gístico e legal que lhes permitirá, ato contínuo, iniciar 
a execução dos projetos de que necessitam.

Contudo, Sr. Presidente, por mais meritória que 
seja, a promulgação da lei, por si só, não deverá ga-
rantir a atração de capitais privados para os projetos 
de parceria. Será indispensável que o Estado, em suas 
diferentes esferas – federal, estadual e até municipal 
–, articule a adesão do setor privado nacional e es-
trangeiro, com a estruturação de um ambiente mais 
favorável aos investimentos.Tal quadro se configura, 
por exemplo, por ambiente normativo bem-definido e 
estável para os diferentes setores em que o Estado 
visa a atrair os parceiros privados, como, por exemplo, 
rodovias, ferrovias, portos, energia elétrica e sanea-
mento básico.

Todavia, Srªs. e Srs. Senadores, a entrada em vi-
gor de uma lei sobre as PPPs terá uma radical conse-
qüência sobre a gestão do Estado brasileiro sob a ótica 
da responsabilidade fiscal e do controle orçamentário. 

Os prazos de vigência das parcerias podem ser de até 
35 anos, como previsto no projeto de lei. Tal prazo com-
promete mais de um exercício e mesmo diversos man-
datos presidenciais, o que exige que a sua execução 
esteja incluída no Plano Plurianual (PPA) e nas leis de 
orçamento da União e dos Estados federados. Ou seja, 
nada será realizável sem a obediência, por parte das 
autoridades, das regras estritas de responsabilidade 
gerencial das contas da Nação e das suas Unidades 
Federativas, o que, diga-se de passagem, é mais do 
que louvável se queremos chegar ao estágio de nação 
organizada e desenvolvida com justiça social. 

Sr. Presidente, estou convicto de que a prática 
regulada por lei das PPPs, as parcerias público-priva-
das, será um passo decisivo na direção de uma gestão 
transparente e racionalizada dos recursos públicos no 
Estado brasileiro. Com sistemas reguladores bem-de-
finidos nos diferentes setores envolvidos nos projetos; 
com sistemas de fiscalização, como o do Tribunal de 
Contas da União, bem-estruturados; com o interesse 
de que os empreendimentos sejam rentáveis por parte 
dos parceiros privados; com a pressão crescente da 
demanda social por governos responsáveis e por servi-
ços satisfatórios, estaremos organizando, pela primeira 
vez em nossa história, a verdadeira integração entre 
Estado e sociedade, com vistas à construção de um 
Brasil mais justo e desenvolvido.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com 
prazer, Senador Leonel Pavan, concedo um aparte 
a V. Exª.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Queria cum-
primentar o nobre Senador pelo seu brilhante pronun-
ciamento e dizer que Santa Catarina também está or-
gulhosa, já que V. Exª também é um catarinense – foi 
para Rondônia levar a pujança do trabalho de Santa 
Catarina e hoje é um Senador que causa orgulho ao 
nosso País. Há pouco, estivemos reunidos com o Mi-
nistro dos Transportes e estávamos falando justamente 
sobre as PPPs, as parcerias com a iniciativa privada. 
Para as nossas rodovias, hoje, só há uma solução: bus-
carmos realmente essa parceria. Falávamos sobre a 
rodovia 370, a BR-101, e que, se o Governo não tomar 
essa iniciativa, se o Governo não avançar com a maior 
brevidade possível nesse projeto, teremos dificulda-
des no futuro. Assim como V. Exª está reivindicando, 
está lutando para que o País avance, para que o País 
cresça, para que tenhamos obras com qualidade, nós 
também, do PSDB, nós, de Santa Catarina, estamos 
torcendo para que isso ocorra o mais breve possível 
e possamos colocar à disposição do Brasil obras com 
qualidade, em parcerias do Governo Federal, dos go-
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vernos estaduais e dos governos municipais. Hoje está 
na moda isso, é moda usar a palavra parceria. Por isso, 
é muito importante que possamos desenvolver esse 
projeto com a maior brevidade possível. Parabéns, 
ilustre Senador!

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do, Senador Pavan. Incorporo o aparte de V. Exª ao 
nosso pronunciamento. 

Gostaria de pedir compreensão ao Presidente da 
Mesa, Senador Mão Santa, do Estado do Piauí, porque 
tenho direito a vinte minutos – vejo que falei só nove 
e, no painel, o meu tempo já está se esgotando. Fui 
generoso com a Senadora Lúcia Vânia, que precisa-
va viajar, cedi o meu tempo – aliás, fiz uma permuta, 
porque senão ela estaria ainda aqui, neste momento, 
na tribuna. Além disso, V. Exª também usou da palavra 
por 25 minutos. Então, gostaria de pelo menos mais 
uns cinco ou sete minutos para que eu pudesse con-
cluir o meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Vamos ser generosos com V. Exª, mas queremos 
também generosidade para com os nossos companhei-
ros inscritos, os Senadores Augusto Botelho, Delcídio 
Amaral, João Batista e Eduardo Suplicy.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Continu-
ando o nosso pronunciamento, Sr. Presidente:

Vejo, nesse ponto, uma questão de fundo que 
atinge o nosso País de modo muito mais profundo do 
que a pura e simples regulamentação de parcerias. 
Na realidade, trata-se de um conjunto de escolhas que 
deveremos fazer tendo como referência o projeto de 
sociedade que desejamos para o futuro do Brasil nas 
próximas décadas. 

Tais escolhas envolvem matérias como a matriz 
energética que deveremos ter; a matriz modal de trans-
portes, principalmente terrestre e aquaviário; a matriz 
de telecomunicações; a matriz urbanística que nosso 
povo deseja, megalópoles ao estilo norte-americano 
ou cidades menores ao estilo europeu, por exemplo, 
e assim por diante.

Essas são escolhas de fundo que nortearão, 
certamente, a construção das parcerias. Sem elas, 
continuaremos a agir como temos feito, à base de im-
pulsos ou de pressões de momento, que produzem, 
como têm produzido, instabilidade e fuga da iniciativa 
privada dos investimentos em bens sociais.

E, para não ficar apenas nas teses, cito um exem-
plo de antecipação da realidade à legislação, o da 
pavimentação de 2.440 quilômetros de rodovias em 
parceria entre os produtores rurais e demais segmen-
tos do agronegócio no Estado do Mato Grosso, que 
propiciará sensível redução dos custos de escoamento 
das safras da região. 

Cito um exemplo do meu Estado. Quando Go-
vernador, realizei uma parceria com um grupo priva-
do, o Grupo Maggi – um de seus representantes é o 
Governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, que hoje 
está fazendo essas parcerias no Estado. Construímos 
um porto graneleiro, em Porto Velho, à margem do rio 
Madeira. Depois dele, construímos outro porto, sem-
pre com a parceria privada. Portanto, meu governo, o 
governo federal e a iniciativa privada, o Grupo Maggi, 
construíram esse porto que está escoando grande 
safra da produção do Mato Grosso. Depois dele, veio 
a Cargill, outra empresa privada que construiu um ou-
tro terminal graneleiro em Porto Velho. E já está para 
sair o terceiro terminal, em parceria com um grupo de 
Mato Grosso, ou seja, há sempre uma parceria com 
a iniciativa privada. Portanto, mesmo sem legislação 
específica, se o ambiente é favorável, dentro de uma 
perspectiva de longo prazo, a iniciativa privada tem 
interesse em dar o braço ao Estado para viabilizar 
projetos de interesse recíproco.

Nesse quadro, a Região Amazônica é um dos 
territórios mais férteis para a implantação de parce-
rias bem-sucedidas. Temos grandes riquezas, espaço 
e pouca infra-estrutura. Tudo favorece a realização de 
empreendimentos grandiosos e altamente rentáveis 
para a Nação e para os que neles investirem. Exemplos 
são: a modernização da rodovia BR-364, em Rondônia, 
estrada que liga o restante do País à Região Norte e 
aos produtos da Zona Franca de Manaus; o projeto 
Rio Madeira, com a construção das usinas de Jirau e 
Santo Antonio, gerando 7 mil megawatts de energia 
para o Brasil, não só para Rondônia, e mais de 20 mil 
empregos diretos, uma parceria entre Furnas e empre-
sas privadas para o aproveitamento hídrico energético 
do rio; ou o gasoduto Urucu, no Amazonas, a Porto Ve-
lho, em Rondônia, parceria Petrobrás – Noroeste Gás, 
que dotará nossa região do gás natural necessário ao 
nosso progresso, abastecendo a termoelétrica de Por-
to Velho para reduzir as tarifas de energia doméstica 
e industrial, eliminando a queima diária de um milhão 
de litros de óleo diesel.

Mas para isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, é necessário que o Ministério do Meio Ambiente e o 
Ibama agilizem as licenças ambientais desses grandes 
empreendimentos de que o Brasil precisa. Concordo, 
Senador Mão Santa, em que o Governo Lula precisa 
dar uma arrancada imediata no progresso do nosso 
País para gerar emprego e renda para o nosso povo. 
Não existe outra saída para o Presidente Lula a não ser 
o crescimento econômico. Mas, para isso, precisamos 
fazer, de imediato, obras grandiosas de infra-estrutura, 
não só com o apoio da iniciativa privada, mas também 
do Governo Federal. 
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E assim, Sr. Presidente, poderíamos listar uma 
encorpada relação de projetos necessários e urgen-
tes para o nosso País. As redes de saneamento das 
regiões metropolitanas das grandes cidades brasilei-
ras são amostras desses projetos, se quisermos ele-
var o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do 
nosso povo.

Concluindo esta breve intervenção, desejo deixar 
gravada na memória dos meus nobres Pares a impor-
tância do projeto que chega para nossa deliberação. 
Ressalto, mais ainda, que não teremos que decidir 
apenas sobre o texto e suas implicações imediatas. 
Há implicações mais profundas, muito sérias, que per-
passam mandatos, décadas e que devem ser a razão 
da forma final da lei que aprovaremos nesta Casa. Ela 
será, em grande parte, a moldura do quadro da cons-
trução da sociedade brasileira para o século XXI.

Em próxima oportunidade, já com os avulsos 
distribuídos aos meus nobres Pares, voltarei ao as-
sunto, para que possamos entabular uma discussão 
técnica mais aprofundada e detalhada sobre o projeto 
de lei em si.

Aproveitando o ensejo, Sr. Presidente, desejo 
que, nesta semana da Páscoa, renovemos as nossas 
esperanças por um futuro melhor para o nosso País e 
que Deus possa iluminar o nosso Presidente, toda a 
sua equipe e todos nós, para que possamos construir 
um País mais justo e mais humano.

Uma feliz Páscoa a todas as famílias brasileiras, 
em especial às famílias do meu Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o 
Sr. Augusto Botelho, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao 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, em primeiro 
lugar, congratulo-me com o Senador Paulo Paim, pois 
estamos na mesma trincheira, lutando pela defesa dos 
pobres e dos mais humildes deste País. 

Complemento o discurso do Senador, fazendo 
uma reflexão sobre o que vimos na televisão na noite 
passada, quando uma família de brasileiros foi expul-
sa da França. Quem viu aquele programa ficou até 
certo ponto surpreso, porque aquele moço tratava de 
cavalos, tinha uma casa fornecida pelo patrão, um car-
ro fornecido pelo patrão, alimentação fornecida pelo 
patrão e ganhava o salário mínimo de R$4 mil. Veja 
bem, Senador Paulo Paim, e V. Exª nunca pediu um 

salário mínimo nem de R$2 mil. V. Exª está pedindo 
um salário mínimo de R$ 500! 

O que está faltando hoje é ousadia por parte do 
Governo. O Presidente que saiu passou oito anos ca-
çando marajás, atropelando os funcionários que traba-
lhavam e que se dedicavam, oprimindo-os, fazendo com 
que ficassem quase os dois mandatos presidenciais 
sem receber aumento de espécie alguma. E essa situ-
ação proliferou pelo País inteiro. Até hoje, praticamen-
te todas as prefeituras adotam a mesma política. No 
meu Município, Serra, no Espírito Santo, há oito anos 
o funcionalismo não recebe aumento, muito embora a 
arrecadação tenha triplicado. Como diz Boris Casoy, 
Senador Mão Santa: “Isso é uma vergonha!”. 

O Governo Lula poderia ousar mais, porque os 
empresários também ousariam e não ficaria apenas o 
MST ousando no nosso País e, muitas vezes, agindo 
ao arrepio da lei.

Sr. Presidente Mão Santa, V. Exª pediu obras ao 
Presidente Lula, lembrando Jesus Cristo como obrei-
ro e considerando que somente as obras tirarão o 
Governo Lula do atoleiro em que se encontra. Nós do 
Espírito Santo não estamos pedindo obras, por incrível 
que pareça. Estamos tão massacrados que todos nós, 
Senadores do Espírito Santo, temos pedido apenas o 
que já tínhamos no passado, as conquistas obtidas e 
que, hoje, estamos quase perdendo. 

Gostaríamos apenas que o Governo Federal 
contivesse o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente 
no nosso Estado, para que não criassem parques ma-
rinhos de forma irresponsável, para que deixassem a 
Petrobras – essa empresa espetacular, maravilhosa, 
que honra a nossa Pátria – trabalhar, fazer prospec-
ção de petróleo; que a ANP pudesse licitar os poços 
de petróleo que foram descobertos e que transfor-
maram o nosso Estado na segunda maior reserva 
de petróleo. Presidente Mão Santa, gostaríamos que 
o Governo Federal deixasse a Aracruz Celulose tra-
balhar, transportando pelo mar eucaliptos da Bahia 
para o Espírito Santo, onde está localizada a maior 
indústria de celulose do mundo. Sr. Presidente, gosta-
ríamos que os nossos proprietários rurais pudessem 
continuar produzindo e que não viesse a mão pesada 
do Governo desapropriando terras produtivas, como 
está ocorrendo em nosso Estado. Gostaríamos que o 
Espírito Santo pudesse utilizar o seu porto, que está 
praticamente paralisado devido a falta de verbas, e não 
encontramos a mão amiga do Governo Federal para 
nos ajudar. Gostaríamos que a nossa Garoto pudesse 
continuar produzindo bombons para este País e para 
o mundo, essa empresa tão nobre e digna, que sofreu 
a ação da mão pesada do Cade.
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Presidente Mão Santa, não bastasse tudo isso, 
tenho em mãos para mostrar aos Srs. Senadores desta 
Casa dados sobre a transferência de verbas da União 
aos Estados brasileiros. Pasmem os senhores, o Esta-
do de São Paulo – coitado de São Paulo! – teve uma 
queda enorme no recebimento de verbas federais: dos 
R$ 502 milhões recebidos em 2002, recebeu R$ 358 
milhões em 2003, uma queda de 28,6%.

E o meu Espírito Santo recebeu apenas R$ 18 
milhões. O Acre recebeu R$ 83 milhões – graças a 
Deus, embora ainda seja pouco. O seu Piauí, Sr. Pre-
sidente, recebeu, graças a Deus, R$ 100 milhões. E o 
meu Espírito Santo, apenas R$ 18 milhões.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – E a minha 
Santa Catarina?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Santa Catarina, que recebeu R$ 66 milhões em 
2002, recebeu no ano passado R$ 60 milhões – graças 
a Deus, Senador Leonel Pavan. Mas o meu Espírito 
Santo recebeu apenas R$ 18 milhões.

E o Governador Paulo Hartung é um dos princi-
pais aliados do Governo Lula. E aí não entendemos 
mais a política neste País.

Pernambuco recebeu, em 2002, R$ 205 milhões. 
Em 2003, houve uma queda astronômica, perdeu 39% 
das verbas, ficando ainda com R$ 124 milhões. E o 
meu Espírito Santo, repito, ficou com apenas R$ 18 
milhões. Só perdemos para Roraima, Estado governa-
do por outro aliado do Governo, que recebeu apenas 
R$ 14 milhões. 

Precisamos pôr a mão na consciência e cuidar 
dos mais pobres, sejam os trabalhadores, sejam os 
Estados. Não temos mais condições de viver como 
estamos. O brasileiro não encontra mais emprego. 

Presidente Lula, vamos ousar! Vamos pagar um 
salário mínimo de pelo menos R$500,00. Vamos fazer 
essa experiência!

Os impostos são indexados, representam per-
centuais sobre o valor dos produtos. Quando o traba-
lhador receber R$500 mensais, poderá ir à farmácia, 
à casa de material de construções e ao supermercado 
para fazer compras e pagar impostos. E a arrecada-
ção das Prefeituras, do Estado e do Governo Federal 
aumentará. 

Vamos nos nivelar à Europa, onde se remune-
ra bem o produtor, dando um salário compatível para 
que ele possa comprar os produtos necessários a 
sua família. 

Não podemos continuar a ter medo de aumentar 
salários neste País, porque o salário do pobre volta para 
os cofres dos supermercados, para as lojas e em forma 
de tributo. Vamos fazer uma aventura! Vamos ousar, 
Presidente Lula! Vamos ouvir o Senador Paulo Paim e 

os Senadores que desejam que os trabalhadores bra-
sileiros tenham uma melhor condição de vida.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador João Batista Motta, que belo e profundo 
pronunciamento!

Diria a V. Exª que, quando fui Prefeito de minha 
cidade, vivíamos uma época de inflação. Então, todas 
as vezes que a folha de pagamento atingia 80% – aí 
está o Senador Leonel Pavan –, eu pensava que não 
conseguiria pagar o salário dos funcionários, mas o 
ICMS aumentava automaticamente. 

Então, são verdadeiras as suas afirmativas. 
Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho, 

do PDT do Estado de Roraima. 
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 7 de 
abril, comemoramos a passagem do Dia Mundial da 
Saúde, que neste ano vai ser dedicado a um impor-
tante tema: o trânsito. 

O trânsito, assunto sobre o qual de vez em quan-
do vem falar aqui o nosso Senador de Santa Catarina, 
é uma doença. Mas as pessoas não têm tanto medo 
do trânsito como têm do câncer. Mas é preciso que 
comecem a temer porque o trânsito tem matado mais 
do que o câncer na nossa sociedade. 

A decisão da Organização Mundial de Saúde de 
escolher o trânsito como tema das comemorações do 
Dia Mundial de Saúde não podia ser mais acertada. 
Anualmente, mais de um milhão de pessoas espalhadas 
pelo mundo morrem vítimas de acidentes de trânsito, o 
que é uma barbaridade. No Brasil, apesar dos esforços 
públicos, no sentido de disciplinar o trânsito o número 
de vítimas ainda é alto: 30 mil mortes.

Desse número muitos são os idosos vitimados 
pela irresponsabilidade dos motoristas. A estatística 
preocupa os cidadãos da terceira idade que se sentem 
inseguros e, muitas vezes, evitam ir a determinados 
lugares pela falta total de segurança no trânsito. Para 
diminuir esse problema é preciso conciliar um maior 
rigor na fiscalização do trânsito com um apelo aos mo-
toristas. A rua é um espaço público e deve ser seguro 
para todos, sobretudo para os idosos e crianças. Um 
dos reguladores dessa segurança é, sem sombra de 
dúvidas, o trânsito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Augusto Botelho, peço permissão para in-
terrompê-lo regimentalmente. Esta sessão terminaria 
às 14 horas, mas vou prorrogá-la por 15 minutos para 
ouvirmos dois grandes oradores, os Senadores Suplicy 
e Delcídio, que estão inscritos.
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Di-
rigir com responsabilidade não é somente uma forma 
de se evitarem multas. É muito mais que isso. Dirigir 
com responsabilidade é garantir ao semelhante mais 
qualidade de vida. Um caminho para todos viverem 
cada vez mais e melhor.

Sr. Presidente Mão Santa, no ano passado, a 
Organização Mundial de Saúde divulgou um estudo 
segundo o qual os acidentes de trânsito lideraram as 
estatísticas mundiais de mortes violentas por causas 
externas em 2001, com 1,2 milhão de vítimas. Em se-
gundo lugar, está o homicídio, responsável por 600 
mil mortes.

No Brasil, uma pesquisa encomendada pelo Mi-
nistério da Saúde identificou que os acidentes de trân-
sito provocaram, em 2001, a morte de 30 mil pessoas 
nas ruas e estradas do País, média que se mantém 
desde então.

Esperamos que tanto o Governo como as en-
tidades da sociedade civil desenvolvam ações que 
promovam uma reflexão entre as pessoas e adotem 
medidas concretas que possam reduzir a “epidemia” 
do trânsito. A sociedade precisa se unir e entender que 
trânsito seguro é uma questão de compromisso e que 
é possível revertermos esse quadro. 

A maioria das mortes no trânsito brasileiro em 
2001 ocorreu entre homens. Foram 24 mil óbitos, 82% 
do total de mortes por essa causa registrados em todo 
o País. A maior concentração de casos se situou na 
faixa etária de 20 a 39 anos, representando 44% das 
vítimas fatais. Ainda segundo o Denatran, morreram, 
no ano de 2002, 18.877 pessoas em virtude de aciden-
tes de trânsito. Esses acidentes deixaram um saldo de 
318.313 vítimas não fatais; quer dizer, quase 400 mil 
pessoas “adoeceram” em decorrência do trânsito. 

Segundo técnicos do Ministério da Saúde, o uso 
abusivo de bebidas alcoólicas, a alta velocidade e as 
condições precárias dos veículos foram as principais 
causas de acidentes. Devemos considerar que também 
as condições de nossas estradas, em mau estado, au-
mentam o número de vítimas. 

Sr. Presidente Mão Santa, Senador Leonel Pa-
van, que vive brigando para duplicar as estradas de 
seu Estado, as estatísticas de vítimas fatais e não fa-
tais decorrentes de acidentes de trânsito bastam para 
demonstrar cabalmente o quão estamos longe, os 
brasileiros, da desejada conscientização e educação 
para o trânsito. 

Não bastassem a dor e o desgosto proporciona-
dos pela perda de um parente ou amigo, os aciden-
tes de trânsito acabam por sobrecarregar a máquina 
estatal da saúde, gerando gastos inestimáveis aos 
cofres públicos. 

O Brasil precisa, definitivamente, acabar com 
essa história. 

De acordo com o Código Nacional de Trânsito, 
“o trânsito, em condições seguras, é um direito de to-
dos e dever dos órgãos e entidades componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito”. 

De fato, leis mais rígidas não têm o condão, por 
si só, de diminuir o número de acidentes. Para que isso 
ocorra é necessária a prática de um conjunto de políti-
cas públicas que visem a educar o condutor principal-
mente. Este, por sua vez, tem o dever, para consigo e 
para com o próximo, de buscar adequar a sua conduta 
aos parâmetros legais e até morais.

Espero que esta importante data, o Dia Mundial 
da Saúde, sirva como mais um meio de conscientizar 
os nossos motoristas. 

Nosso País não pode mais conviver, definitiva-
mente, com as alarmantes estatísticas produzidas 
pelo trânsito.

Encerrando, gostaria de desejar feliz Páscoa 
para todos os brasileiros, especialmente aos do meu 
querido Estado de Roraima.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra ao extraordinário Senador do PT, 
do Estado de São Paulo, Prof. Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Senador Mão Santa, Presidente dos 
nossos trabalhos. 

Srªs e Srs. Senadores, gostaria de expressar 
firme apoio ao Ministro das Relações Exteriores, Cel-
so Amorim, pela maneira como tem conduzido a sua 
Pasta, sobretudo nesse episódio recente de pressão 
do governo dos Estados Unidos para que o Brasil abra 
mão de direitos importantes de salvaguarda do conheci-
mento tecnológico desenvolvido para o enriquecimento 
de urânio, graças ao empenho de engenheiros, técni-
cos e trabalhadores, e a investimentos realizados em 
Aramar ou Resende.

O Ministro Celso Amorim, em recentes pronun-
ciamentos, especialmente nas declarações que fez on-
tem, na Câmara dos Deputados, perante a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, reiterou 
que, conforme está estabelecido na Constituição de 
1988: “O Brasil utiliza-se da energia nuclear e do seu 
conhecimento da utilização do urânio exclusivamente 
e sempre para fins pacíficos.” 

Não é admissível que o governo dos Estados 
Unidos pressione o Governo brasileiro como se es-
tivéssemos saindo desse rumo. Nós, diferentemente 
de outras nações, que, inclusive, fizeram experimen-
tos com bombas atômicas, sempre reiteramos a uti-
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lização de qualquer aspecto da energia nuclear para 
fins pacíficos. 

Ora, Sr. Presidente, na fábrica de Resende, há 
centrífugas que os inspetores da Associação Interna-
cional de Energia Atômica gostariam de examinar, mas 
é preciso reiterar que o Brasil assinou e tem cumprido 
todos os compromissos do Tratado de não-Proliferação 
de Armas Nucleares. O Governo dos Estados Unidos 
quer ter conhecimento do que é feito nessas centrí-
fugas, mas não permite que nossos técnicos tenham 
acesso ao que faz com a sua própria energia nuclear, 
inclusive para utilização bélica. Além disso, contrarian-
do o previsto no Tratado de não-Proliferação de Armas 
Nucleares, os Estados Unidos não destruíram seus ar-
senais de armas nucleares. Dessa maneira, exigem um 
compromisso diferente daquele que assinamos.

Deputados e Senadores dos mais diversos Parti-
dos, inclusive da Oposição, com relação a esse ponto, 
estão expressando a sua solidariedade à firmeza do 
Governo brasileiro, tanto do Ministro Celso Amorim 
quanto do Ministro José Viegas, da Defesa. Inclusive, 
quero aqui transmitir às Srªs e aos Srs. Senadores 
que vou convidar o Ministro Celso Amorim para, na 
data que S. Exª considerar adequada, comparecer à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
a fim de nos esclarecer a respeito de tudo isso, que 
é de grande interesse para todos nós, Senadores. Se 
for para assinar qualquer acordo adicional relacionado 
ao Tratado de não-Proliferação de Armas Nucleares 
e ao procedimento de inspeções, conforme o Minis-
tro Celso Amorim expôs ontem na Câmara e poderá 
fazê-lo aqui, o Governo brasileiro tem a disposição de 
fazê-lo, desde que resguardados os direitos dos bra-
sileiros de desenvolverem essa tecnologia, mas, sem 
que simplesmente se coloque abertamente para o co-
nhecimento de quaisquer outros, de forma a preservar 
aquilo que é de direito, de propriedade intelectual dos 
brasileiros. É importante fazer esse convite ao Ministro 
Celso Amorim. Nesta oportunidade, quero lembrar a 
V. Exªs, especialmente aos membros da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que, na quarta-
feira próxima, às 10 horas, os Ministros Márcio Thomaz 
Bastos e Jorge Félix, respectivamente, da Justiça e da 
Agência Brasileira de Inteligência, acompanhados do 
Diretor da Polícia Federal, Dr. Paulo Lacerda, estarão 
na Comissão para prestarem esclarecimentos sobre 
os episódios relatados pelo Sr. Carlos Alberto Costa, 
diretor do FBI no Brasil por 4 anos, que, em depoimen-
to à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Carta 
Capital, relatou episódios muito sérios a respeito de 
como o FBI paga diversos membros da Polícia Federal 
brasileira e agentes da Abin para realizarem missões, 

as quais não estão sendo contabilizadas, nem trans-
mitidas ao Congresso Nacional.

Sr. Presidente, ontem, ouvimos o depoimento 
de um assim denominado “cooperador” da Agência 
de Administração das Drogas – a Drug Enforcement 
Agency –, dos Estados Unidos, que contratou esse 
brasileiro, um jovem, para realizar inúmeras missões, 
até que um dia esse senhor foi instado a realizar uma 
missão que tipicamente contrariava a Constituição bra-
sileira, as normas legais, que merece agora ser objeto 
de esclarecimento.

Sr. Presidente, quero informar que, a respeito 
desses episódios, solicitei à Embaixadora Donna Hri-
nack uma audiência, e hoje, às 16 horas, estarei lá para 
relatar o que ouvimos – dez parlamentares ouviram o 
depoimento – dessa pessoa e para procurar saber que 
esclarecimentos tem a Embaixada dos Estados Uni-
dos acerca do assunto, inclusive antes de ouvirmos o 
ex-diretor do FBI na próxima terça-feira, às 18h30min, 
após a sessão.

Assim, considero importante que o Governo brasi-
leiro atenda a essas solicitações e a esse compromisso 
que assinamos, aprovado pelo Congresso Nacional, 
relativo ao Tratado de não-Proliferação de Armas Nu-
cleares, e que o Governo seja firme, tendo o apoio do 
Congresso Nacional, suprapartidariamente, na defesa 
de nossos interesses.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedemos a palavra ao extraordinário Senador 
Delcídio Amaral, do Estado do Mato Grosso do Sul, 
do Partido dos Trabalhadores.

Quero lembrar, como estamos na Semana Santa, 
que os últimos serão os primeiros.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Amém, meu caro Presidente. Obrigado pelas 
palavras. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vim aqui 
para falar de outro assunto, mas, ouvindo o discurso 
do Senador João Batista Motta, do Espírito Santo, e o 
do Senador Valdir Raupp, de Rondônia, eu não poderia 
deixar de falar acerca da questão do meio ambiente. 

Corumbá, minha cidade, localizada no Mato Gros-
so do Sul, enfrenta hoje um problema muito sério em 
função do licenciamento ambiental da mina de Urucum 
pela Companhia Vale do Rio Doce. Isso representa a 
demissão de 512 funcionários, sem falar nos empregos 
indiretos que a Vale proporciona naquela região. 

Ora, o nosso esforço maior é no sentido de pro-
duzir mais e gerar empregos. Espero que o bom senso 
prevaleça, porque uma decisão da Vale no sentido de 
sair da mina de Urucum é absolutamente dramática 
para a minha cidade, Corumbá, e para o Mato Grosso 
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do Sul. Estamos em um momento de gerar emprego, 
de descomplicar e de colocar na prática aquilo que 
a população brasileira espera: produção, emprego. 
Esse é o desafio de todos nós. E, mais do que nunca, 
Sr. Presidente Mão Santa, vamos trabalhar e batalhar 
para isso, aliás, como também V. Exª tem registrado 
diariamente aqui no Senado Federal.

Mas, como V. Exª disse, Sr. Presidente, o tempo 
da Quaresma é dedicado, segundo a tradição cristã, 
ao recolhimento e à reflexão por parte dos fiéis. Esta-
mos às portas da Páscoa, a nossa Páscoa de fé, de 
Jesus, de Deus no coração.

Nesses quarenta dias que relembram a estada de 
Jesus Cristo no deserto, o pensamento do cristão deve 
se voltar para dentro de cada um, de modo a realizar 
um exame de consciência sobre suas ações, sobretudo 
quanto a sua observância do mandamento básico do 
amor ao próximo e da rejeição ao egoísmo.

No espírito da Quaresma, há quatro décadas com-
pletadas este ano, a Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) vem promovendo, sempre nesse perío-
do do calendário litúrgico, a Campanha da Fraternidade. 
Nada poderia ser mais apropriado para esses quatro de-
cênios de reflexão do que o alerta aos homens de bem 
para as condições de carência em que vivem milhões de 
brasileiros, nossos irmãos. Em um país desigual e injus-
to, a fraternidade é mais que uma convenção ritualística. 
Trata-se de um dever social do cidadão privilegiado, que 
tem acesso a moradia, a escola, atenção médica e em-
prego, quando tantos nada disso têm.

A cada ano, para conferir um caráter objetivo 
ao propósito da promoção da fraternidade, a CNBB 
escolhe um tema de alcance social. Em 2004, o tema 
escolhido é “Água: fonte de vida”. Mais uma vez, é 
uma opção pertinente, ao demonstrar a fina sintonia 
dos bispos católicos brasileiros com o sofrimento dos 
humildes e com os principais problemas do mundo e 
de nossa sociedade.

Com efeito, o acesso à água de boa qualidade 
é, infelizmente, direito de poucos. Isso ocorre, na ver-
dade, em escala global: há países que, pela própria 
natureza, dispõem de pouca água apropriada para o 
uso humano. Grande parte da população mundial sofre 
com a escassez e precisa utilizar, quando consegue 
obtê-la, água de má qualidade, seja por ser salobra 
ou por estar contaminada.

No Brasil, como em tantos outros aspectos eco-
nômicos e sociais, temos um paradoxo. Nosso País 
foi aquinhoado, pela natureza, com a maior reserva 
de água doce do mundo, não somente por dispor de 
grandes bacias hidrográficas, como a do Amazonas e 
a do Paraná, mas também pela existência de tesouros 
como o aqüífero Guarani, gigantesco bolsão de água 

subterrânea. O paradoxo está, como de hábito, em 
nossa tendência para a desigualdade, para a exclusão 
social e para o desperdício.

Pois não é um absurdo, não é uma imoralidade 
absoluta o fato de que, no País mais rico do mundo 
em recursos hídricos aproveitáveis, haja tantos milhões 
de pessoas sem acesso à água com um mínimo de 
qualidade?

Quando falamos em dificuldade de obtenção de 
água, vêm-nos em geral à mente as imagens do sertão 
nordestino, com suas vítimas da seca. De fato, o Nor-
deste é uma região problemática, mas as tecnologias 
de prospecção e as técnicas de gestão de recursos 
hídricos, desde há muito, conhecem as soluções para 
as dificuldades da região. Falta-nos, no caso, a decisão 
política de reinvestir os recursos do Estado, originados 
dos tributos recolhidos de todos, para o atendimento 
definitivo das necessidades do povo mais humilde.

É disso, dessa necessidade de repensarmos 
nossas atitudes, que a Campanha da Fraternidade 
da CNBB nos vem lembrar, neste ano como nos 39 
anteriores, desde que foi instituída.

Contudo, é preciso dizer que os sertanejos nordes-
tinos não são os únicos brasileiros excluídos do direito 
ao acesso a água adequada ao uso humano. Em todas 
as regiões, principalmente nas periferias das grandes ci-
dades, nas favelas e invasões, os pobres sofrem com a 
inexistência de infra-estrutura de água e esgoto sanitário. 
É um quadro terrível: com freqüência, essas populações 
se instalam em áreas de mananciais importantes, que 
deveriam ser protegidas da ação antrópica, que deveriam 
constituir reserva natural. Assim, o abandono dessa gente 
pelo Estado e pela sociedade acaba por causar a poluição 
e a contaminação de uma água vital para todos.

Essa relação entre pobreza e degradação am-
biental é, ou deveria ser, argumento lógico e econômico 
suficiente para uma ação no sentido de mudar a manei-
ra como nossa sociedade está estruturada, de modo 
a torná-la mais justa. No entanto, a verdadeira razão 
pela qual devemos transformar a sociedade brasileira 
pode ser encontrada simplesmente na afirmação dos 
valores humanitários que as campanhas da fraterni-
dade, promovidas a cada quaresma pela CNBB, nos 
trazem à consciência.

Há aproximadamente quinze dias, na semana 
em comemoração ao Dia da Água, tive a honra de pre-
sidir a mesa redonda sobre Regulação de Recursos 
Hídricos, evento realizado durante o seminário Vamos 
Cuidar das Águas no Brasil, promovido pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas 
e Secretaria de Recursos Hídricos, ocasião em que 
especialistas, autoridades, parlamentares, sociedade 
civil, usuários e pesquisadores discutiram as principais 
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questões dos nossos recursos hídricos, procurando 
encontrar soluções.

Programas importantes para o uso racionalizado 
da água foram lançados nesta semana. O Programa 
Água Doce é um deles e visa a alcançar a região do 
semi-árido nordestino, onde vivem mais de 18 milhões 
de pessoas, em uma área quase do tamanho do meu 
Estado, o Mato Grosso do Sul. 

O Brasil possui uma disponibilidade de água de su-
perfície de 32.869 m³/habitante/ano – dados de dezembro 
de 1998 –, sendo que mundialmente se considera alerta 
de escassez hídrica o patamar de 1.700 m³/habitante/
ano, seca crônica 1.000 m³/habitante/ano, e escassez 
hídrica absoluta 500 m³/habitante/ano. Acontece que 
nossos confortáveis 32.869 m³/habitante/ano, 12% das 
águas superficiais do planeta, estão distribuídos de forma 
desigual, com 81% do volume na região Norte, 8% na 
região Centro-Oeste e 11% nas regiões Nordeste, Sul e 
Sudeste, onde vive 86% da população brasileira.

Há Estados tais como Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e inclusive o próprio Distrito Federal que têm 
sua disponibilidade hídrica entre o alerta de escassez 
hídrica e a seca crônica.

O Diretor da Unesco, Dr. Koichiro Matsuura, fez 
um alerta no qual afirmou que, nos próximos vinte anos, 
é esperado que a média mundial de abastecimento de 
água por habitante diminua um terço.

O Congresso Nacional tem colaborado responsa-
velmente para as necessidades de legislação e norma-
tização das questões hídricas e de maneira democrá-
tica. A criação da Agência Nacional de Águas (ANA) 
é um exemplo dessa atuação consciente.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
informar a esta Casa que encaminhei requerimento, 
por meio da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
para que seja realizado, em junho próximo, seminário 
sobre a água, em comemoração à Semana do Meio 
Ambiente, ocasião em que poderemos debater pro-
fundamente essas questões que são tão importantes 
para o Brasil e para o povo brasileiro.

O Brasil é destaque mundial da nova consciência 
do uso sustentável dos recursos hídricos. Precisamos 
continuar nossos esforços visando a suprir com água 
de boa qualidade as gerações que virão.

Esperemos, portanto, que o alerta sensato sobre 
o direito de todo homem, mulher e criança ao forneci-
mento de água e de serviços sanitários venha trazer 
a consciência da necessidade urgente da solução da 
injustiça social prevalente em nosso País, que se ma-
nifesta na desigualdade do acesso à água e no des-
perdício por parte dos que dela dispõem.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Con-
cede-me V. Exª um aparte?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Pois não, Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Delcídio Amaral, cumprimento V. Exª por enal-
tecer a Campanha da Fraternidade, promovida pela 
CNBB. Ela faz que todos reflitamos sobre a utilização 
da água como algo essencial para o ser humano. Tam-
bém cumprimento V. Exª por propor ao Senado Federal 
que, em junho próximo, discuta o assunto nesta Casa, 
em cooperação com o seminário recém-realizado por 
iniciativa da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 
Essas iniciativas são muito positivas, sobretudo para 
um País que precisa estar consciente da extraordinária 
abundância de recursos hídricos que possui, que pre-
cisam ser melhor aproveitados e distribuídos. Temos 
regiões com muita água e regiões com escassez. O 
uso inteligente e a melhor distribuição de água, bem 
como os cuidados com a sua qualidade são elemen-
tos fundamentais para o melhor desenvolvimento de 
todos os brasileiros. Cumprimento V. Exª.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Senador Eduardo Suplicy, é uma honra ser aparte-
ado por V. Exª, pois é um competente Senador e uma 
referência de homem público para o Partido dos Tra-
balhadores.

Para encerrar, Sr. Presidente, devo dizer que a 
água, como afirma o lema da campanha da CNBB 
deste ano, é a fonte de toda a vida. No simbolismo re-
ligioso cristão, ela é meio de purificação, de lavagem 
do pecado, como no rito do batismo.

Promovamos, pois, a justiça social no acesso à água 
e a todos os serviços que constituem os direitos ineren-
tes à dignidade humana. À CNBB enviemos o aplauso 
merecido por sua ação, sempre oportuna, de nos fazer 
lembrar dos valores fundamentais do cristianismo.

Agradeço-lhe, Sr. Presidente, o tempo que me 
concedeu e aproveito para desejar aos Senadores e 
Senadoras, aos Deputados Federais, aos Parlamenta-
res do País, aos funcionários do Congresso Nacional, 
à população do Brasil, a todas as famílias, especial-
mente as de Mato Grosso do Sul, da minha Corum-
bá, da minha Ladário, uma feliz Páscoa. Que todos 
tenham Deus no coração! Que Jesus Cristo ilumine 
o coração e a mente de todas as famílias brasileiras 
e dos nossos governantes, a fim de que possamos 
construir um País que tenha futuro, um País cidadão, 
fraterno, solidário!

Peço, Sr. Presidente, o registro na íntegra do 
meu discurso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 

recebida da Câmara dos Deputados, que passo a ler.

É lida a seguinte:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-

mara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legis-

lativas das unidades da Federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 

membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na 

vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

 I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto 
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................

Art. 159. A União entregará:
....................................................................................

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)
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetua-

da de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á
a parcela da arrecadação do imposto de renda e 

proventos de qualquer natureza pertencente aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 
do disposto nos art.s. 157, I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon-
tante a que se refere o inciso II, devendo o eventual 

excedente ser distribuído entre os demais participan-
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha 
nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos mu-
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece-
berem nos termos do inciso II, observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inci-
so 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. 177. Constituem monopólio da União:
....................................................................................

Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional 
no 33, de 11-12-2001:

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção 
no domínio econômico relativa às atividades de impor-
tação ou comercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados e álcool combustível 
deverá atender aos seguintes requisitos:

 I – a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder 

Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 
150, III, b;

II – os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou trans-

porte de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de projetos ambientais rela-

cionados com a indústria do petróleo e do gás;
c) ao financiamento de programas de infra-estru-

tura de transportes.”(NR)
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  42

Altera o Sistema Tributário Nacional e 
dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 30 do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enu-
merados passam a vigorar com as seguintes altera-
ções:

Art. 37.   .................................................
 ..............................................................
XXII – as administrações tributárias da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, atividades essenciais ao funcio-
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namento do Estado, exercidas por servidores 
de carreiras especificas, terão recursos prio-
ritários para a realização de suas atividades 
e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informa-
ções fiscais, na forma da lei ou convênio. 

 .................................................... “ (NR)
“Art. 52.   ...............................................
 ..............................................................
XV – avaliar periodicamente a funcio-

nalidade do Sistema Tributário Nacional, em 
sua estrutura e seus componentes, e o de-
sempenho das administrações tributárias da 
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 146.    ............................................
 ..............................................................
III –  .......................................................
 ..............................................................
d) definição de tratamento diferenciado 

e favorecido para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do imposto 
previsto no art. 155, II, das contribuições pre-
vistas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contri-
buição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar de 
que trata o inciso III, d, também poderá ins-
tituir um regime único de arrecadação dos 
impostos e contribuições da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que:

I – será opcional para o contribuinte;
II – poderão ser estabelecidas condições 

de enquadramento diferenciadas por Estado;
III – o recolhimento será unificado e cen-

tralizado e a distribuição da parcela de recursos 
pertencentes aos respectivos entes federados 
será imediata, vedada qualquer 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.”

“Art. 149. .....................
................................

§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – incidirão também sobre a importação 

de produtos estrangeiros ou serviços;
 ...................................................... (NR)
 ..............................................................
“Art. 150.  ..............................................
 ..............................................................
III –  .......................................................
 ..............................................................
c) antes de decorridos noventa dias da 

data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou, observado o disposto 
na alínea b;

 ..............................................................
§ 1º A vedação do inciso III, I, não se 

aplica aos tributos previstos nos arts. 148, 1, 
153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso 
III, c, não se aplica aos tributos previstos nos 
arts. 148, 1, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à 
fixação da base de cálculo dos impostos pre-
vistos nos arts. 155, III, e 156, I.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 153.  ..............................................
 ..............................................................  
 § 3º  ......................................................
 ..............................................................
 IV – terá reduzido seu impacto sobre a 

aquisição de bens de capital pelo contribuinte 
do imposto, na forma da lei.

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do 
caput:

I – será progressivo e terá suas alíquotas 
fixadas de forma a desestimular a manutenção 
de propriedades improdutivas;

II – não incidirá sobre pequenas glebas 
rurais, definidas em lei, quando as explore o 
proprietário que não possua outro imóvel;

III – será fiscalizado e cobrado pelos Mu-
nicípios que assim optarem, na forma da lei, 
desde que não implique redução do imposto 
ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 155.  ..............................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
a) sobre operações que destinem mer-

cadorias para o exterior, nem sobre serviços 
prestados a destinatários no exterior, asse-
gurada a manutenção e o aproveitamento do 
montante do imposto cobrado nas operações 
e prestações anteriores;
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 ..............................................................
d) nas prestações de serviço de comu-

nicação nas modalidades de radiodifusão so-
nora e de sons e imagens de recepção livre 
e gratuita;

 ..............................................................
§ 6º O imposto previsto no inciso III:
I – terá alíquotas mínimas fixadas pelo 

Senado Federal;
II – poderá ter alíquotas diferenciadas 

em função do tipo e utilização.”(NR)
“Art. 158.  ..............................................
 ..............................................................
II – cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto da União so-

bre a
propriedade territorial rural, relativamente 

aos imóveis neles situados, cabendo a totali-
dade na hipótese da opção a que se refere o 
art. 153, § 4º,  III;

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 159.  ..............................................
 ..............................................................
III – do produto da arrecadação da con-

tribuição de intervenção no domínio econô-
mico prevista no art. 177, § 4º, vinte e cinco 
por cento para os Estados e o Distrito Fede-
ral, distribuídos na forma da lei, observada a 
destinação a que refere o inciso II, c, do refe-
rido parágrafo.

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

“Art. 167.  ..............................................
 ..............................................................
IV – a vinculação de receita de impostos a 

órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a reparti-
ção do produto da arrecadação dos impostos a 
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação 
de recursos para as ações e serviços públicos 
de saúde, para manutenção e desenvolvimento 
do ensino e para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198,

§ 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por anteci-
pação de receita, previstas no art. 165, § 8º, 
bem como o disposto no § 4º deste artigo;

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 170.  ..............................................

 ..............................................................
VI – defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação;

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 195.  ............................................. .
 ..............................................................
IV – do importador de bens ou serviços 

do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
 ..............................................................
§ 12. A lei definirá os setores de ativida-

de econ8mica para os quais as contribuições 
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do 
caput, serão não-cumulativas.

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclu-
sive na hipótese de substituição gradual, total 
ou parcial, da contribuição incidente na forma 
do inciso I, a, pela incidente sobre a receita 
ou o faturamento.”(NR)

“Art. 204.  ..............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. É facultado aos Estados 

e ao Distrito Federal vincular a programa de 
apoio à inclusão e promoção social até cinco 
décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, vedada a aplicação desses recursos 
no pagamento de:

I – despesas com pessoal e encargos 
sociais;

II – serviço da dívida;
III – qualquer outra despesa corrente 

não vinculada diretamente aos investimentos 
ou ações apoiados.” (NR)

“Art. 216.  ..............................................
 ..............................................................
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito 

Federal vincular a fundo estadual de fomento à 
cultura até cinco décimos por cento de sua  re-
ceita tributária líquida, para o financiamento de 
programas e projetos culturais, vedada a apli-
cação desses recursos no pagamento de:

I – despesas com pessoal e encargos 
sociais;

II – serviço da dívida;
III – qualquer outra despesa corrente 

não vinculada diretamente aos investimentos 
ou ações apoiados.” (NR)

Art. 2º Os artigos do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitárias a seguir enume-
rados passam a vigorar com as seguintes al-
terações:

ABRIL 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL74     



09812 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fun-
do ou despesa, no período de 2003 a 2007, 
vinte por cento da arrecadação da União de 
impostos, contribuições sociais e de inter-
venção no domínio econômico, já instituidos 
ou que vierem a ser criados no referido pe-
ríodo, seus adicionais e respectivos acrésci-
mos legais.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não 
reduzirá a base de cálculo das transferências 
a Estados, Distrito Federal e Municípios na 
forma dos arts. 153, § 5º; 157, I; 158, I e II; e 
159, I, a e b; e II, da Constituição, bem como 
a base de cálculo das destinações a que se 
refere o art. 159, I, c, da Constituição.

 .................................................... “ (NR)
“Art.82.  .................................................
 § 1º Para o financiamento dos Fundos 

Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicio-
nal de até dois pontos percentuais na  alíquota 
do Imposto sobre Circulação de  Mercadorias 
e Serviços – ICMS, sobre os produtos e servi-
ços supérfluos e nas condições definidas na 
lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, 
XII, da Constituição, não se aplicando, sobre 
este percentual, o disposto no art. 158, IV, da 
Constituição.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 83. Lei federal definirá os produtos e 

serviços supérfluos a que se referem os arts. 
80, II, e 82, § 2º.“(NR)

Art. 3º O Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitárias passa a vigorar acrescido 
dos seguintes artigos:

“Art. 90. O prazo previsto no caput do 
art. 84 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitárias fica prorro-
gado até 31 de dezembro de 2007.

§ 1º Fica prorrogada, até a data referi-
da no caput deste artigo, a vigência da Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
alterações.

§ 2º Até a data referida no caput deste 
artigo, a alíquota da contribuição de que trata 
o art. 84 deste Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitárias será de trinta e oito cen-
tésimos por cento.”

“Art. 91. A União entregará aos Estados 
e ao Distrito Federal o montante definido em 
lei complementar, de acordo com critérios, pra-
zos e condições nela determinados, podendo 
considerar as exportações para o exterior de 
produtos primários e semi-elaborados, a rela-

ção entre as exportações e as importações, os 
créditos decorrentes de aquisições destinadas 
ao ativo permanente e a efetiva manutenção 
e aproveitamento do crédito do imposto a que 
se refere o art. 155, § 2º, X, a.

§ 1º Do montante de recursos que cabe 
a cada Estado, setenta e cinco por cento per-
tencem ao próprio Estado, e vinte e cinco por 
cento, aos seus Municípios, distribuídos se-
gundo os critérios a que se refere o art. 158, 
parágrafo único, da Constituição.

§ 2º A entrega de recursos prevista nes-
te artigo perdurará, conforme definido em lei 
complementar, até que o imposto a que se 
refere o art. 155, II, tenha o produto de sua 
arrecadação destinado predominantemente, 
em proporção não inferior a oitenta por cento, 
ao Estado onde ocorrer o consumo das mer-
cadorias, bens ou serviços.

§ 3º Enquanto não for editada a lei com-
plementar de que trata o caput, em substitui-
ção ao sistema de entrega de recursos nele 
previsto, permanecerá vigente o sistema de 
entrega de recursos previsto no art. 31 e 
Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, com a redação dada pela 
Lei Complementar nº 115, de 26 de dezem-
bro de 2002.

§ 4º Os Estados e o Distrito Federal deve-
rão apresentar à União, nos termos das instru-
ções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as 
informações relativas ao imposto de que trata 
o art. 155, II, declaradas pelos contribuintes 
que realizarem operações ou prestações com 
destino ao exterior.”

“Art. 92. São acrescidos dez anos ao pra-
zo fixado no art. 40 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.”

“Art. 93. A vigência do disposto no art. 
159, III, e § 4º, iniciará somente após a edição 
da lei de que trata o referido inciso III.”

“Art. 94. Os regimes especiais de tribu-
tação para microempresas e empresas de pe-
queno porte próprios da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e doe Municípios cessarão 
a partir da entrada em vigor do regime previsto 
no art. 146, III, d, da Constituição.”

Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e 
pelo Distrito Federal até a data da promulgação des-
ta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo 
com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitu-
cional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei 
complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da 
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Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo 
previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

Art. 5º O Poder Executivo, em até sessenta dias 
contados da data da promulgação desta Emenda, en-
caminhará ao Congresso Nacional projeto de lei, sob 
o regime de urgência constitucional, que disciplinará 
os benefícios fiscais para a capacitação do setor de 
tecnologia da informação, que vigerão até 2019 nas 
condições que estiverem em vigor no ato da aprova-
ção desta Emenda.

Art. 6º Fica revogado o inciso II do § 3º do art. 84 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Brasília, 19 de dezembro de 2003.

Mesa da Câmara dos Deputados

Deputado João Paulo Cunha 
Presidente

Deputado Inocêncio Oliveira 
1º Vice-Presidente

Deputado Luiz Piauhylino 
2º Vice-Presidente

Deputado Geddel Vieira Lima 
1º Secretário

Deputado Severino Cavalcanti 
2º Secretário

Deputado Nilton Capixaba 
3º Secretário

Deputado Círo Nogueira 
4º Secretário

Mesa do Senado Federal

Senador José Sarney 
Presidente

Senador Paulo Paim 
1º Vice-presidente

Senador Eduardo Siqueira Campos  
2º Vice-Presidente

Senador Romeu Tuma 
1º Secretário

Senador Alberto Silva 
2º Secretário

Senador Heráclito Fortes 
3º Secretário

Senador Sérgio Zambiasi 
4º Secretário

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 
Proposta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita a disposições específicas, constantes 
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projeto de resolução que passo 
a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2004

Altera o Ato da Comissão Diretora nº 

6, de 2002, que “dispõe sobre a impressão 
de trabalhos gráficos”, com vistas a permitir 
as publicações de autoria de Senador ou de-
senvolvidas sob sua orientação a respeito de 
assuntos históricos ou culturais de interesse 
regional, bem como àquelas destinadas ao 
apoio a atividades de caráter humanitário.

O Senado Federal Resolve:
Art. 1º O art. 1º do Ato da Comissão Diretora nº 6, 

de 2002, passa a viger com a seguinte redação:

“Art.1º  ...................................................
IV – Publicações de trabalhos de autoria 

de Senador ou desenvolvidos sob sua orienta-
ção a respeito de matéria de natureza consti-
tucional e/ou legal, bem como sobre assuntos 
históricos ou culturais de interesse regional, 
cuja divulgação não se destine a propagan-
da eleitoral;

 ..............................................................
VII – Publicações destinadas a apoiar 

ações de utilidade pública de caráter huma-
nitário, educativo e cultural, relevantes para a 
cidadania brasileira.

 ..............................................................
§ 6º Para a impressão das publicações 

de que trata o inciso VII, o pedido deverá ser 
dirigido ao Conselho Editorial do Senado 
Federal.”(NR)

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Senado Federal dispõe, hoje, de um dos mais 
bem aparelhados parques gráficos públicos do País, 
destinados a prover o Poder Legislativo de autono-
mia necessária no que diz respeito ao cumprimento 
da publicidade, indispensável à divulgação dos atos 
legislativos.
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Na Secretaria Especial de Editoração e Publica-
ções (SEEP), são produzidas as publicações oficiais 
referentes ao processo legislativo, ou seja, os Diários 
do Congresso Nacional e do Senado Federal, as Or-
dens do Dia, os Avulsos, os Suplementos, os Anais e 
todos os demais documentos necessários à atividade 
legislativa.

Além disso, cumprindo função essencial para a 
preservação da história e da memória nacional, edi-
ta obras selecionadas pelo Conselho Editorial e pela 
Subsecretaria de Edições Técnicas com títulos bas-
tante significativos.

Também confecciona publicações necessárias ao 
desenvolvimento das atividades dos órgãos do Sena-
do, tais como: manuais, boletins, apostilas, relatórios, 
treinamentos, convites, cartazes, materiais de expe-
diente personalizados e de divulgação das atividades 
públicas dos Senadores e outros.

Até mesmo obras para segmentos minoritários 
da sociedade têm sido produzidas, como é o caso das 
publicações em braile, com uma linha editorial espe-
cífica da legislação brasileira.

Mesmo assim, entretanto, a SEEP não tem po-
dido estender seus serviços a outras causas públicas 
importantes, como: as campanhas nacionais em prol 
dos direitos humanos, a localização de pessoas de-
saparecidas, contra a violência, assim como o resga-
te e a valorização históricos e culturais de interesse 
regional.

A ampliação dos serviços prestados pela SEEP, 
abrangendo as publicações de utilidade pública vol-
tadas a fins humanitários, históricos e culturais, mais 
do que impedir a omissão e preencher lacunas no 
extenso leque dos essenciais serviços que já presta 
ao País, confere-lhes a marca da responsabilidade 
social, engrandecendo como um todo a instituição 
Senado Federal.

Infere-se então, que a partir das alterações pro-
postas neste Ato, com a deliberação sempre a cargo 
da Presidência, entidades da sociedade civil ou do Po-
der Público podem requerer respaldo junto ao Senado 
Federal para atividades que sejam de utilidade pública 
de caráter humanitário, educativo e cultural, relevantes 
para a cidadania brasileira.

Sala das Sessões, 7 de abril de 2004 – Senadora 
Roseana Sarney.

LEGISLAÇÃO CITADA

ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 6, DE 2002

Dispõe sobre a impressão de traba-
lhos gráficos.

A Comissão Diretora Do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamentares, e 
considerando a necessidade de definir a natureza dos 
trabalhos gráficos a serem realizados no âmbito da 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações do 
Senado Federal, Resolve:

Art. 1º Os trabalhos gráficos da Secretaria Es-
pecial de Editoração e Publicações – SEEP consis-
tem em:

I – Publicações oficiais referentes ao processo le-
gislativo (Diários do Congresso Nacional e do Senado 
Federal, Ordens do Dia, Avulsos, Suplementos, Anais, 
etc), publicação de obras selecionadas pelo Conselho 
Editorial e pela Subsecretaria de Edições Técnicas e 
as publicações necessárias ao desenvolvimento das 
atividades dos órgàos do Senado (manuais, boletins, 
apostilas, relatórios, materiais de expedientes, treina-
mento, convites, cartazes, etc);

II – Materiais de expediente personalizados 
para os gabinetes dos Senadores e demais órgãos 
da Casa;

III – Publicações relativas às atividades parla-
mentares desenvolvidas no âmbito dos plenários e 
das comissões do Senado e do Congresso Nacional, 
tais como: separatas de projetos de lei, leis, discursos, 
requerimentos de informações e síntese de atividades 
parlamentares, inclusive na forma de tablóide;

IV – Publicações de trabalhos de autoria de Se-
nador ou desenvolvidos sob sua orientação a respei-
to de matéria de natureza constitucional e/ou legal, 
bem como sobre assuntos históricos ou culturais de 
interesse legislativo, cuja divulgação não se destine a 
propaganda eleitoral;

V – Serviços gráficos compreendidos em objeto 
de convênios firmados no âmbito do Senado Federal, 
desde que não configurem propaganda eleitoral; e

VI – Publicações em Braille de títulos restritos a 
assuntos constitucionais, legais, históricos ou culturais 
de interesse nacional.

§ 1º Para a impressão das publicações de que 
tratam os íncisos III e IV, a Comissão Diretora fixará 
para os Senadores cota anual, individual, intransfèrivel 
e não cumulativa com a do ano subseqüente.

§ 2º Para os membros da Mesa e Líderes a cota 
de que trata o parágrafo anterior será o dobro da fixa-
da para senador.

§ 3º  A tiragem em Braille é limitada a 30 exem-
plares por senador.

§ 4º A apropriação de custos referente à impres-
são de que trata o inciso II será debitada à conta da 
Primeira-Secretaria e, quando se tratar de órgão ad-
ministrativo do Senado Federal, será encaminhada à 
SEEP pelo Diretor-Geral.
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§ 5º Os materiais de expediente de que trata o 
inciso II compreendem:

a)  agenda telefônica;
b)  bloco oficio ou meio oficio timbrado;
c)  bloco rascunho/risque-rabisque;
d)  bloco recado/lembrete telefônico;
e)  cartão de aniversário;
f) cartão de apresentação;
g) cartão de cumprimento;
h) cartão de gabinete;
i) cartão de visita;
j) envelopes;
k) formulário de transmissão de fax;
l) papel carta;
m) papel oficio ou meio oficio timbrado;
n) papel pautado;
o) pasta de mesa;
p) pasta de despacho;
q) pasta porta avulso.

Art. 2º A exceção dos materiais de expediente 
destinados aos órgãos do Senado, as solicitações de 
impressão serão dirigidas diretamente à SEEP.

§ 1º  As obras destinadas às feiras de livros de-
verão ser encaminhadas para impressão com antece-
dência mínima de 60 dias.

§ 2º  Autuado o pedido de impressão, o requisi-
tante/autor dispõe do prazo de 30 dias para a apre-
sentação completa dos originais.

§ 3º  Durante a fase de preparação das provas 
dos originais, as alterações propostas pelo requisitante/
autor serão encaminhadas ao Serviço de Atendimento 
ao Usuário – SAU.

§ 4º Aceita a prova final dos originais, o requisi-
tante/autor determinará o correspondente “imprima-se” 
e o texto não mais sofrerá alterações.

Art. 3º A Secretaria Especial de Editoração e Pu-
blicações – SEEP não imprimirá folhetins, calendários, 
cadernos escolares, cartões de natal ou qualquer ou-
tra publicação cuja divulgação possa configurar pro-
paganda eleitoral.

Art. 4º  As relações das obras a serem publica-
das pelo Conselho Editorial e as destinadas a feiras 
de livros serão encaminhadas à SEEP até o dia 30 de 
abril do corrente exercício para inclusão na proposta 
orçamentária do exercício seguinte.

Art. 5º Os casos omissos serão decididos pelo 
Presidente do Senado Federal.

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7º Revogam-se os Atos do Primeiro-Secre-
tário nº  6 e 11, de 1995.

Senado Federal, em 20 de março de 2002. _ Ra-
mez Tebet — Edison Lobão – Antonio Carlos Vala-
dares – Antero Paes de Barros — Marluce Pinto.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Demóstenes Torres, José Jorge, 
José Agripino, Lúcia Vânia, Sérgio Guerra, João Te-
nório, Romero Jucá, Antero Paes de Barros e Arthur 
Virgílio encaminharam discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combi-
nado com o art 210, inciso I e § 2º, ambos do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com muita honra que retorno novamente 
à Tribuna desta Casa para aplaudir um texto do jorna-
lista Herbert de Moraes Ribeiro, diretor-responsável do 
Jornal Opção, que eleva o nível intelectual no Estado 
de Goiás. Na edição desta semana, Herbert de Moraes 
se superou, tarefa difícil tendo em vista a seqüência 
de textos primorosos que vem apresentando ao longo 
das semanas. Seu excelente editorial “O rei está nu e 
o Estado corre risco” é muito bem resumido no subtí-
tulo: “O governo Lula está usando o Caso Waldomiro 
Diniz para voltar-se novamente contra as instituições 
republicanas, numa tentativa de controlar o Judiciá-
rio, amordaçar o Ministério Público e calar a impren-
sa”. Na verdade, é uma síntese não apenas do artigo, 
mas do próprio Governo Federal que, a seu ver, “não 
tem projeto, nem obras, nem rumo”, pois “as imagens 
fantasistas de Duda Mendonça já não são suficientes 
para enganar o povo”.

Em seu ensaio, Herbert discorre sobre políticos 
populistas e suas práticas, citando suas conseqüên-
cias nefastas. O jornalista é preciso em sua opinião 
sobre a experiência que se queria diferente, mas que 
se revelou igual a qualquer gestão populista: “Hoje, o 
PT é governo e cobra uma oposição responsável por 
parte de seus adversários, esquecendo-se de que, 
quando estava do outro lado, valia-se de qualquer crí-
tica, mesmo as mais disparatadas. Ao longo dos dois 
mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, 
o PT esmerou-se em explicar o Brasil tomando por 
base a África. Lançando mão de estatísticas duvido-
sas, o PT hipertrofiava a miséria do país, apregoando a 
existência de uma legião de miseráveis, que, segundo 
a esquerda mais exacerbada, chegava a 50 milhões 
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de pessoas. Hoje, desde que o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva tomou posse, essas cifras foram conve-
nientemente esquecidas”.

Herbert alerta: “O governo Lula tem trilhado um 
perigoso caminho — o de tentar confundir-se com o 
Estado. O próprio presidente comporta-se, em seus 
recorrentes pronunciamentos, como se fosse uma fi-
gura imperial, que vai além de dirigir o governo, con-
fundindo-se com o próprio Estado”. Critica as teorias 
conspiratórias, aponta rumos e oferece sugestões. Ou 
seja, o jornalista faz em poucas linhas o que os au-
xiliares federais deveriam oferecer ao presidente da 
República: uma visão sincera, e nesse caso magistral-
mente escrita, de um governo para o qual o País torce 
que ainda dê certo. Por isso, Sr. Presidente, passo a 
ler, para que conste nos Anais, o citado editorial “O rei 
está nu e o Estado corre risco”, do jornalista Herbert 
de Moraes Ribeiro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR DEMÓSTENES TORRES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

O rei está nu e o Estado corre risco

O governo Lula está usando o Caso Wal-
domiro Diniz para voltar-se novamente contra 
as instituições republicanas, numa tentativa de 
controlar o Judiciário, amordaçar o Ministério 
Público e calar a imprensa

Herbert de Moraes Ribeiro

Por ser o governo do povo, a democracia 
vive sempre às voltas com tentações populis-
tas. Nunca faltam políticos demagogos que se 
arvoram a falar diretamente às massas, como 
verdadeiros Messias, ungidos por algum poder 
sobrenatural, capaz de torná-los intérpretes 
naturais dos anseios da população. Ao longo 
de sua história, o Brasil mostrou-se pródigo na 
produção desse tipo de governante. A tradição 
populista no país é tão arraigada que nem 
mesmo o regime militar escapou dela. Exata-
mente o general que fez o governo mais duro, 
o general Emílio Médici, cultivou, também, o 
populismo, associando sua imagem à paixão 
nacional pelo futebol.

Nas eleições de 1994, o populismo levou 
um desajeitado Fernando Henrique Cardoso a 
montar num jegue no interior do Nordeste, su-
pervisionado por Antônio Carlos Magalhães, o 
experimentado populista baiano. Apesar dessa 
recaída de campanha, Fernando Henrique Car-

doso não fez um governo populista — talvez o 
principal mérito de sua gestão. Particularmente, 
nunca fui um entusiasta do governo Fernando 
Henrique, mas reconheço que ele teve uma 
conduta rara na história do país — procurou 
valorizar as instituições republicanas. Mesmo 
enfrentando uma oposição altamente difícil — a 
oposição do Partido dos Trabalhadores, que, 
por qualquer motivo, arremetia o povo contra o 
governo, promovendo marchas sobre Brasília, 
com gritos de “Fora, FHC!”

Hoje, o PT é governo e cobra uma oposi-
ção responsável por parte de seus adversários, 
esquecendo-se que, quando estava do outro 
lado, valia-se de qualquer crítica, mesmos as 
mais disparatadas. Um exemplo desses dis-
parates exercitados pelo PT na oposição era 
a reiterada comparação que o partido fazia 
do país com as nações africanas, sempre em 
desvantagem para o Brasil.

Ao longo dos dois mandatos do presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, o PT es-
merou-se em explicar o Brasil tomando por 
base a África. Lançando mão de estatísticas 
duvidosas, o PT hipertrofiava a miséria do 
país, apregoando a existência de uma legião 
de miseráveis, que, segundo a esquerda mais 
exacerbada, chegava a 50 milhões de pesso-
as. Hoje, desde que o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva tomou posse, essas cifras foram 
convenientemente esquecidas. Já se passa-
ram 13 meses do governo Lula, mas a nação 
ainda não viu nenhuma medida concreta que 
pudesse reduzir a miséria tão apregoada pelo 
PT em outros tempos. O Programa Fome Zero, 
apesar de toda a propaganda em torno dele, 
ainda não saiu do papel. E os 10 milhões de 
empregos que Lula prometeu gerar na campa-
nha revertem-se, a cada dia, em novas levas de 
desempregados, vítimas de uma economia es-
tagnada, asfixiada por juros estratosféricos.

Como se não bastasse a decepção ad-
ministrativa, agora a nação também amarga 
os efeitos de uma traição ética — o nebuloso 
caso protagonizado por Waldomiro Diniz, braço 
direito do ministro José Dirceu, poderoso chefe 
da Casa Civil. A revista Época de 16 de feve-
reiro último (com circulação antecipada para o 
dia 13 daquele mês), mostrou Waldomiro Diniz 
cobrando propina de um bicheiro, o empresário 
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoei-
ra. Na ocasião, Diniz era presidente da Loterj, 
a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, e sua 
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conversa com Carlos Cachoeira fora gravada 
em vídeo pelo próprio empresário.

Segundo a revista, “Waldomiro tentou ne-
gar as imagens, mas acabou confessando: le-
vou dinheiro do jogo do bicho para a campanha 
eleitoral do PT”. O assessor do ministro José 
Dirceu confessou ter recebido de Cachoeira 
a quantia de 100 mil reais, que, segundo ele, 
foi repassada ao comitê de Geraldo Magela, 
candidato ao governo de Brasília pelo PT. Além 
disso, Waldomiro Diniz contou ter negociado 
“contribuições mensais de 150 mil reais” para 
Benedita da Silva, do PT, e Rosinha Matheus, 
hoje no PMDB, na época, candidatas ao go-
verno do Rio de Janeiro. Em troca desses ser-
viços, Waldomiro Diniz também cobrou 1 por 
cento de propina para si mesmo.

Essas revelações cindiram ao meio o go-
verno Lula e a história do PT — que passam 
a ser contados antes e depois de Waldomiro 
Diniz. O partido perdeu o monopólio da ética 
e o governo submergiu numa paralisia admi-
nistrativa. Ao logo das últimas semanas (já 
se vão quase dois meses), o governo não faz 
outra coisa senão defender-se das denúncias, 
numa tentativa desesperada de barrar uma 
CPI no Congresso para investigar o caso. A 
única medida concreta tomada pelo governo 
foi a demissão de Waldomiro Diniz, mesmo 
assim, com a ressalva de que a falcatrua de 
que ele é acusado fora praticada antes de 
sua nomeação para o cargo de assessor de 
José Dirceu.

Na semana passada, uma nova fita de 
vídeo deu novo rumo ao caso. Na terça-feira, 
30 de março, o Jornal Nacional, da Rede Glo-
bo, divulgou uma gravação de vídeo em que o 
subprocurador José Roberto Santoro pressiona 
o empresário Carlos Cachoeira a lhe entregar 
a fita em que Waldomiro Diniz aparece lhe pe-
dindo propina. O diálogo entre o subprocurador 
e o empresário se deu de madrugada, nas de-
pendências do Ministério Público, e Santoro, 
num dado momento da gravação, diz que não 
queria que Cláudio Fonteles, o procurador-
geral da República, soubesse que ele estava 
empenhado em “ferrar o ministro José Dirceu” 
e “derrubar o governo Lula”.

Tão logo o teor da nova fita foi divulga-
do pelo Jornal Nacional, o ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, veio a público afirmar 
que o episódio mostra uma conspiração para 
derrubar o presidente Lula. O próprio Lula — 

que nada declarou sobre a fita que incrimina 
Waldomiro Diniz — afirmou que a nova fita re-
vela um episódio “muito grave”. De um modo 
geral, a imprensa aceitou a versão do governo 
e o episódio envolvendo o subprocurador José 
Roberto Santoro passou a ser equiparado às 
propinas cobradas por Waldomiro Diniz. O go-
verno insinua que Santoro trabalha em favor 
do tucano José Serra, candidato derrotado por 
Lula em 2002.

O subprocurador José Roberto Santoro 
e seus colegas sustentam que as palavras 
usadas na conversa com Carlos Cachoeira 
fazem parte de uma estratégia comum de 
promotores e procuradores públicos quando 
lidam com pessoas acusadas da prática de 
crime. O objetivo era intimidar Cachoeira para 
que ele colaborasse com a Justiça. Mesmo de-
pois dessas explicações dos procuradores, o 
ministro Márcio Thomaz Bastos continuou in-
sistindo na tese de que há uma conspiração 
para derrubar o governo do “operário de 53 
milhões de votos”.

Ao insistir na tese de que há uma cons-
piração para derrubar o presidente Lula, o 
ministro da Justiça torna-se menor do que o 
cargo que ocupa, prestando-se ao deplorável 
papel de porta-voz de um partido sectário. 
No episódio em questão, o máximo que pode 
haver é o uso eleitoral das denúncias, com o 
objetivo de enfraquecer o PT nas próximas 
eleições e, também, em 2006. Obviamente, a 
oposição ao governo Lula — setores do PFL 
e do PSDB — regozijaram-se com o Caso 
Waldomiro e tentam tirar o máximo de proveito 
eleitoral do episódio, tanto agora, nas eleições 
municipais de 2004, quanto em 2006, na re-
eleição de Lula.

Todavia, o notório uso eleitoral das de-
núncias não pode ser confundido com um 
suposto uso conspiratório das mesmas. Em 
qualquer democracia do mundo é papel dos 
partidos oposicionistas ressaltarem os pon-
tos negativos do governo, com o objetivo de 
convencer o eleitor a mudar o poder de mãos. 
Às vésperas de cada pleito, essa tentativa de 
minar eleitoralmente o governo recrudesce e 
cabe ao eleitor julgá-la. Se a oposição tiver 
sucesso, o eleitor irá optar pela alternância 
de poder, caso contrário o partido da situação 
será reeleito. No fundo, é exatamente isso o 
que querem os setores de oposição do PFL 
e do PSDB — querem enfraquecer eleitoral-
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mente o governo, com o objetivo de eleger 
mais prefeitos agora e, quem sabe, derrotar o 
próprio Lula em 2006.

Isso é legítimo? Sem dúvida, porque o 
uso eleitoral de uma denúncia submete-se 
ao calendário da democracia — nesse caso, 
a queda-de-braço entre oposição e governo 
se resolve nas urnas, de acordo com o juízo 
do eleitor. Já a conspiração para derrubar um 
governo não é necessariamente ilegítima, 
mas pode vir a sê-lo, porque ela não espe-
ra o calendário eleitoral — tenta abreviar o 
mandato do partido de situação, arrancando-
o do poder antes do tempo. E de um modo 
antidemocrático, porque o eleitor não é cha-
mado a fazer o papel que lhe cabe — o do 
juiz no processo.

Mesmo assim, derrubar um governo 
corrupto — antes do término do seu mandato 
— também faz parte da democracia. Ou o PT 
se arrepende, hoje, de ter ido as ruas para 
abreviar o mandato do presidente Fernando 
Collor? Aliás, o PT deveria arrepender-se do 
que fez com o presidente Fernando Henri-
que Cardoso, perseguido ao longo dos oito 
anos de governo com o bordão “Fora, FHC!”. 
Aquela atitude do PT, sim, era uma atitude 
conspiratória, golpista até, porque não respei-
tava a vontade das urnas, tentando derrubar 
o governo à força, mediante denúncias na 
imprensa, tentativas de CPI e uso do Minis-
tério Público.

Aliás, a acusação que o governo faz pesar 
sobre o subprocurador José Roberto Santoro 
— a de estar a serviço do tucano José Serra 
— também vale para o procurador Luiz Francis-
co — acusado de estar a serviço do PT durante 
o governo Fernando Henrique Cardoso. Não 
se pode esquecer que Luiz Francisco chegou 
a participar de conversas e gravações obscu-
ras com o senador Antonio Carlos Magalhães, 
do PFL, no episódio do painel do Senado. Por 
conta disso, Antonio Carlos Magalhães e José 
Roberto Arruda acabaram perdendo seus man-
datos de senadores.

Em outras palavras, o PT foi o principal 
parceiro do Ministério Público quando estava 
na oposição. Agora, no governo, ressuscita 
a “Lei da Mordaça”, que tem o objetivo de 
calar o Ministério Público. Não é à toa que, 
logo depois de falar da suposta conspiração 
para derrubar Lula, o ministro Márcio Thomaz 
Bastos voltou a defender o controle externo 

do Judiciário e do Ministério Público. Aliás, 
tentar controlar as demais instituições repu-
blicanas têm sido uma obsessão do governo 
Lula desde o dia da posse.

Na verdade, o governo Lula tem tri-
lhado um perigoso caminho — o de tentar 
confundir-se com o Estado. O próprio pre-
sidente comporta-se em seus recorrentes 
pronunciamentos, como se fosse uma figura 
imperial, que vai além de dirigir o governo, 
confundindo-se com o próprio Estado. Não 
é à toa que, numa de suas declarações in-
felizes, o presidente chegou a dizer que só 
Deus poderia impedi-lo de fazer o que pre-
tende fazer pelo país, como se no Brasil não 
houvesse um Congresso e uma Constituição, 
perante os quais todo governante tem de 
prestar contas.

A rigor, a conspiração denunciada pelo 
ministro da Justiça habita o âmago do próprio 
governo. Se há uma conspiração em curso, 
ela não nasce do trabalho da oposição, mas 
da vocação autoritária do próprio governo. É 
o que se depreende das palavras do ministro 
da Justiça quando evocou os 53 milhões de 
votos obtidos por Lula e sua condição de ope-
rário para condenar a tentativa de “derrubar” 
o governo. Esse apelo direto às massas trai 
a vocação recôndita do PT de saltar sobre as 
instituições na tentativa de dialogar diretamen-
te com o povo.

Todas as atitudes do governo Lula, desde 
o primeiro dia, mostraram o ceticismo do PT em 
relação às instituições republicanas. A criação 
do Fórum de Desenvolvimento Econômico e 
Social, por exemplo, foi uma tentativa — fe-
lizmente frustrada — de criar um “Congresso 
Nacional” paralelo, nomeado pelo presidente 
Lula. Tentou-se repetir, no plano nacional, o 
que os prefeitos petistas fazem no plano muni-
cipal, com o chamado orçamento participativo. 
Posteriormente, o presidente Lula oficializou 
um “fórum” de governadores para fazer a re-
forma, esvaziando, novamente, o poder do 
Congresso Nacional.

Com a crise política desencadeada pelo 
Caso Waldomiro Diniz, o governo Lula teve 
que arquivar esse perfil messiânico de conta-
to direto com as massas. O próprio presidente 
passou algumas semanas demonstrando mais 
comedimento em suas declarações. Entretanto, 
a fita com a gravação do subprocurador José 
Roberto Santoro despertou o lado autoritário 
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do PT, típico dos partidos de esquerda. Ape-
sar de ter feito algumas flexibilizações em sua 
ideologia para ocupar o governo, o PT conti-
nua sendo um partido fechado em si mesmo, 
a começar pela tendência de se julgar com o 
monopólio da verdade.

Entretanto, ainda que o subprocurador 
José Roberto Santoro estivesse mesmo que-
rendo derrubar o governo Lula, não se pode 
esquecer que a munição com que tentaria al-
cançar seu intento não foi inventada por ele, 
mas fornecida pelo próprio partido — Waldo-
miro Diniz, o cobrador de propinas de bichei-
ros, foi nomeado para o cargo de principal 
assessor da Casa Civil pelo ministro José 
Dirceu. Que, por sinal, já o havia bancado no 
governo de Anthony Garotinho e Benedita da 
Silva, no Rio de Janeiro, e de Cristovam Bu-
arque, em Brasília.

Por outro lado, a fita que mostra Waldo-
miro Diniz cobrando propina é corroborada 
por depoimentos de outras pessoas ligadas 
ao PT, como o ex-secretário nacional de Se-
gurança Pública, o antropólogo Luiz Eduar-
do Soares. Ele afirmou, numa entrevista ao 
portal AOL, que já se desconfiava, dentro 
do PT, das ligações perigosas de Waldo-
miro Diniz com o jogo do bicho. Ele próprio 
levou essas suspeitas ao conhecimento da 
governadora Benedita da Silva e do próprio 
José Dirceu, mas nenhuma providência foi 
tomada. Soares ainda acusou o PT de ado-
tar práticas stalinistas.

Mas não param aí as denúncias da li-
gação do PT com o jogo do bicho. José Vi-
cente Brizola, filho de Leonel Brizola, que foi 
presidente da loteria estadual do Rio Grande 
do Sul, na gestão do petista Olívio Dutra, 
também afirmou que foi pressionado a re-
colher dinheiro de bicheiros e repassá-los 
à campanha majoritária do PT no Estado. 
Ora, diante de tantas denúncias que par-
tem das entranhas do próprio PT, onde está 
a tentativa da oposição de desestabilizar o 
governo?

Na verdade, o governo que se deses-
tabilizou sozinho, na medida em que o pre-
sidente Lula lembra o protagonista do céle-
bre conto A Roupa Nova do Rei, de Hans 
Christian Andersen. Como o rei do conto, 
o governo Lula está nu — não tem projeto, 
nem obras, nem rumo. Por isso, para cobrir 
a própria nudez, veste-se com as imagens 

fantasistas de Duda Mendonça. Que já não 
são suficientes para enganar o povo. Daí a 
necessidade que o governo sente de con-
trolar o Judiciário, amordaçar o Ministério 
Público e calar a imprensa.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ocupo hoje esta tribuna para comentar o artigo 
intitulado “Eu creio, a CPI é possível”, de autoria do 
presidente nacional do PFL, Senador Jorge Bornhau-
sen, publicado no jornal Folha de S.Paulo em sua 
edição de ontem, 5 de abril.

Em seu artigo, o Senador trata da evolução do 
caso Waldomiro Diniz afirmando que a instalação da 
CPI no Senado continua sendo a melhor solução para 
essa história infeliz. O caso “...continuará paralisando 
o país, perturbando a política e animando a especu-
lação financeira, enquanto, de forma clara, pública e 
inquestionável, não forem ouvidos, questionados e 
proclamados os culpados e os inocentes”.

Para que conste dos anais do Senado Federal, 
Sr. Presidente, requeiro que o artigo publicado na Fo-
lha de S.Paulo seja dado como lido para que fique 
integrando este pronunciamento.

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.)

Folha de São Paulo 
5 de abril de 2004

Eu creio, a CPI é possível

Jorge Bornhausen

Quando a credibilidade de um governo 
passa a depender de gravações clandestinas 
e o submundo do crime descobre que é ca-
paz de gerar crises políticas e decidir sobre 
os humores da sociedade, estamos diante de 
um quadro agudo de decadência moral. Nun-
ca a marginalidade da chantagem, do jogo e 
da corrupção teve tanta audiência neste país 
como está conseguindo atualmente, com suas 
fitas e vídeos.

Esse é o diagnóstico mais generoso que 
se pode fazer da evolução do caso Waldomi-
ro Diniz, um episódio de corrupção de quinta 
categoria que poderia ter sido resolvido como 
uma decisão asséptica. No caso, uma CPI do 
Senado, que teria se instalado por consenso, 
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sem que seus membros fossem carimbados 
como oposicionistas e governistas.

Um mínimo de bom senso lembraria ao 
presidente e ao seu ministro da Casa Civil que 
uma investigação externa do Senado lhes faria 
bem. Para começar, ela os livraria de suspei-
ções de protecionismo ou condescendência 
para com o funcionário pilhado em flagrante de 
corrupção. Também demonstraria disposição 
de mapear o grau de contaminação da ação 
do funcionário desonesto, menos pela aplica-
ção simplória do adágio “cesteiro que faz um 
cesto faz um cento.” Na verdade, era fato no-
tório que o tal Waldomiro, em Brasília, mante-
ve-se no ramo em que se iniciou na Loterj. É 
inquestionável que patrocinou interesses nas 
negociações que se desenvolviam na Caixa 
Econômica.

Qual o quê!
Seguindo maus conselheiros, o governo 

escolheu o caminho prepotente e atrabiliário 
de afastar a investigação externa que o Sena-
do promoveria. Uma temeridade, já que tanto 
gerou suspeitas sobre os motivos que inspira-
ram a decisão como estimulou o mercado da 
chantagem a manter o país sob a expectativa 
da “próxima gravação”. Além, naturalmente, 
de manter insepulto, exalando mau cheiro, o 
caso Waldomiro Diniz, que não respeitou nem 
as madrugadas do castelo espelhado da Pro-
curadoria, na avenida das Nações.

A CPI do Senado, porém, continua sendo 
a melhor solução para essa história infeliz. O 
caso Waldomiro Diniz não deixará de atazanar 
o governo e paralisar o país, perturbando a 
política e animando a especulação financeira, 
enquanto, de forma clara, pública e inques-
tionável, não forem ouvidos, questionados e 
proclamados os culpados e os inocentes, hoje 
vilmente misturados no rol dos suspeitos.

Aliás, continuo otimista, confiante em que 
o Supremo Tribunal Federal vá suprir o grande 
equívoco do governo de usar uma omissão do 
regimento interno do Senado para descum-
prir a Constituição Federal. Como se o “nada” 
(ou seja, uma omissão) pudesse suplantar o 
“tudo” do dispositivo constitucional. Ora, se a 
Constituição determina claramente que um 
terço do Senado pode decidir a convocação 
de uma CPI, que outro poder, truque ou me-
zinha prodigiosa terá força para impedir que 
se cumpra tal disposição?

Lendo atentamente o despacho do mi-
nistro Celso de Mello, que recusou a medida 
liminar para o mandado de segurança que 
impetrei, encontrei sinais de que o caso não 
está liqüidado. Como relator do mandado, o 
ministro Celso de Mello reconheceu a “extrema 
relevância” do pedido e afirmou que a questão 
“impõe graves reflexões” em face do problema 
essencial dos direitos das minorias parlamen-
tares, assegurado pela Constituição.

Não vislumbro pruridos no Supremo de 
mandar vir à bacia de Pôncio Pilatos. Por que 
negaria socorro da interpretação constitucional, 
que lhe cabe, diante do evidente e perverso 
esbulho que se está fazendo de um direito da 
minoria do Senado? A alegação de que se 
trata de questão interna corporis do Senado 
é simplesmente cavilosa.

Tudo isso só acontece porque o princi-
pal interessado, o presidente da República, 
não percebeu que, sob a democracia, não dá 
para esconder, ou simplesmente exonerar “a 
pedido”, os auxiliares e amigos que o traíram 
envolvendo-se em casos de corrupção. Alguém 
precisa dizer ao presidente que, além de não 
ser Deus -sua última descoberta pessoal, auto-
proclamada com grande ênfase-, não depende 
de um ato da sua vontade sustar a instalação 
de uma CPI assegurada pela Constituição.

Jorge Konder Bornhausen, 66, é senador 
pelo PFL-SC e presidente nacional do partido. 
Foi governador de Santa Catarina (1979-82) 
e ministro da Educação (governo Sarney) e 
da Secretaria de Governo da Presidência da 
República (governo Collor).

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo hoje esta Tribuna para registrar o 
artigo do presidente nacional do PFL, Senador Jorge 
Bornhausen, publicado no jornal Folha de S.Paulo em 
sua edição de 29 de março do corrente.

O referido artigo mostra que as dificuldades para 
o escoamento da soja pelo porto de Paranaguá e os 
prejuízos para o produtor brasileiro na atual safra 
têm origem na incapacidade do governo de cumprir 
sua parte no processo de exportação e de promover 
uma ação administrativa de emergência na área dos 
transportes.

Na verdade, como está escrito no artigo “não 
houve planejamento estratégico” e a perda dos agri-
cultores em 2004 já é fato consumado.
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Para que conste dos anais do Senado Federal, Sr. 
Presidente, requeiro que o artigo da Folha de S.Paulo 
seja dado como lido para que fique integrando este 
pronunciamento

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ AGRIPINO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Folha de São Paulo 
publicado em: 29-03-2004

O governo, a soja e o trovão

Jorge Bornhausen

O grande azar do “desgoverno Lula” é que 
as fábulas estão sendo reescritas e o castigo 
já não anda a cavalo, antecipa-se como o 
raio, que já caiu quando se vê o relâmpago 
e ouve-se o trovão.

Por isso, nesses dias, enquanto a TV 
mostrava a fila de caminhões de soja alcan-
çando 80 km, cobrindo toda a extensão da 
rodovia que vai de Paranaguá à região me-
tropolitana de Curitiba, e os repórteres anun-
ciavam que havia navios esperando mais de 
30 dias ao largo, os jornais circulavam com 
a revelação de que os produtores brasileiros 
estão perdendo US$ 1,2 bilhão na atual sa-
fra com o deságio, espécie de castigo pela 
demora e dificuldades de o produto chegar 
aos portos importadores.

Trata-se de uma espécie de taxa que 
o mercado internacional aplica a determi-
nados produtos, conforme as dificuldades e 
o tempo exigido até que os compradores os 
tenham em seus armazéns. São dólares que 
deveriam engordar as receitas brasileiras de 
comércio exterior e que são perdidos como 
punição às más condições de infra-estrutura 
e entraves burocráticos do nosso país. Ou 
seja, é dinheiro que o agricultor brasileiro de-
veria receber pela soja que produziu e perde 
pela incapacidade do governo de cumprir sua 
parte no processo de exportação.

Antigamente, no tempo em que o cas-
tigo andava a cavalo, esse prejuízo só apa-
receria no final, quando se fechasse a con-
tabilidade. Agora, em tempos de internet, é 
apurado on-line. O raio já caiu, isto é, o tal 

ágio já está sendo cobrado, e não se espera 
o fim da safra para fazer a conta. O relâm-
pago e o trovão servirão apenas, como se 
verá nos próximos meses, quando se regis-
trarem os justos protestos e indignação dos 
agricultores. O prejuízo já está sacramentado 
e inscrito na conta negativa do ano 2004 do 
“desgoverno Lula” e seus petistas despre-
parados, concorrentes sérios ao título de 
pior equipe de administradores já reunida 
neste país.

Mas o que se pode esperar de um go-
verno que perde tempo – já estamos avança-
dos no segundo mês desde que a denúncia 
do caso Waldomiro apareceu – tentando aba-
far um reles caso de corrupção, mobilizando 
para isso todo o seu sistema de apoio parla-
mentar, só para impedir uma CPI requerida 
legalmente?

Esse tempo perdido do governo Lula e 
seus principais colaboradores no inútil pega-
esconde para sepultar um caso de corrupção 
faz falta à ação administrativa concreta de 
emergência na área dos transportes, que, 
além da sobrecarga com o aumento das 
safras, sofreu os efeitos das chuvas do úl-
timo inverno.

Na verdade, não houve planejamento 
estratégico e o país está colhendo 52 milhões 
de toneladas de soja com uma logística de 
armazenamento e transportes estabelecida 
quando colhia apenas 28 milhões de tone-
ladas. Mais ou menos, como ouvi de um 
produtor do Mato Grosso do Sul, “o mesmo 
que usar um motor de Ferrari numa velha 
carcaça de um fusquinha”. O prejuízo seria 
muito maior se não tivesse ocorrido uma 
quebra de safra de 8 milhões de toneladas, 
por adversidades climáticas nos principais 
Estados produtores.

Se o país tivesse um governo atento 
à nossa realidade, estaríamos todos mo-
bilizados para vencer a grande batalha de 
escoamento dessa impressionante safra de 
grãos e a redução do absurdo deságio de 
US$ 1,2 bilhão, que certamente cobriria, 
com vantagem, só com os impostos que 
geraria, um verdadeiro plano nacional de 
combate à pobreza, que mudaria a situação 
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de indigência de setores rurais e urbanos. 
Evidentemente um verdadeiro projeto social, 
menos propaganda e mais socorro à popu-
lação necessitada.

Que brasileiro, alertado pela reporta-
gem de Mauro Zafalon, no Agrofolha de 23/3, 
de que a soja brasileira estava sendo nego-
ciada na Bolsa de Chicago por apenas US$ 
9,3575 por bushel, enquanto a soja america-
na obtinha US$ 1.056,10, não sentiu indigna-
ção com o fato de esse deságio humilhante 
derivar única e exclusivamente da nossa 
desorganização operacional? Principalmen-
te porque esse deságio não foi imposto por 
nenhum imperialismo, mas foi conseqüência 
do fato elementar de os navios do importador 
levarem no máximo quatro dias para encos-
tar e carregar sua carga de soja americana 
no golfo do México, enquanto estão levando 
35 dias para realizar a mesma operação em 
Paranaguá.

E quem paga o pato? O produtor, que é 
quem tem sua soja desvalorizada.

Já que é incapaz de perceber as diferen-
ças da velocidade da luz e do som e se com-
porta diante dos raios da economia com tanta 
insensibilidade, o governo poderia ao menos 
entender o ribombar desse trovão, expresso 
na espantosa cifra de US$ 1,2 bilhão perdidos 
pela agricultura brasileira. Prejuízo devido a 
um governo que perde tempo abafando CPIs, 
quando deveria estar preparando o país para a 
safra de 2005, já que a perda dos agricultores 
em 2004 é fato consumado.

Já que o governo vive em busca de te-
mas para uma agenda positiva, está aí um 
magnífico pretexto para fazer alguma coisa. 
Ouvir o trovejar dessa perda de US$ 1,2 bilhão 
da safra de soja e fazer alguma coisa para que 
não se repita. Ou continuaremos a patinar no 
abafa-abafa do caso Waldomiro Diniz?

 
Jorge Konder Bornhausen, 66, é senador pelo PFL-SC e presidente 
nacional do partido. Foi governador de Santa Catarina (1979-82) e 
ministro da Educação (governo Sarney) e da Secretaria de Governo 
da Presidência da República (governo Collor).

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – 

QUEM É QUEM

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a colunista 
Eliane Cantanhêde, da Folha de S.Paulo, no dia 23 

de março de 2004, promove um verdadeiro desagravo 
à imprensa brasileira. Segundo ela, leitores e leitoras 
petistas acusam os jornalistas de serem muito duros 
e implacáveis com o governo Lula. 

Em desagravo, a colunista esclarece que:

1. Quem fez nota oficial pedindo mudanças 
na economia foi a Executiva do PT;
2. Quem se reuniu, no dia 21-03-2004, para 
criticar a meta de inflação foram mais de 600 
petistas, inclusive 15 deputados federais;
3. Quem promove o desmonte da gestão de 
Cristovam Buarque no MEC é o petista Tarso 
Genro;
4. Quem foi reclamar a José Dirceu da falta 
de verbas foi o Ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Roberto Rodrigues;
5. Quem disse que o Ministro do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, é “va-
gabundo” foi o mesmo Roberto Rodrigues;
6. Quem vendeu o “Fome Zero” como o prin-
cipal programa do governo e nunca entregou 
a mercadoria foram Lula e Graziano;
7. Quem anunciou o programa “Primeiro Em-
prego” como salvação dos jovens e, durante 
meses, só empregou um solitário cidadão foi 
o Ministro Jaques Wagner;
8. Quem reclama da Saúde, da Educação 
e da área social inteira são os próprios mi-
nistros, assessores e parlamentares ligados 
a Lula; e,
9. De forma sintetizada: quem nomeou Wal-
domiro Diniz foi José Dirceu, quem mantém 
relações intensas com Rogério Buratti é o 
próprio PT, quem abre o flanco para que José 
Sarney e Renan Calheiros mandem no Sena-
do é Aloísio Mercadante.

Desta forma, que culpa têm os colunistas? É o 
próprio governo o responsável pelo seu desgaste. As 
crises do governo Lula não são criadas por jornalistas, 
nem pela oposição, mas sim pelo próprio governo e 
sua base aliada. 

Dessa forma, solicito que a matéria em anexo, 
publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, do dia 23 de 
março de 2004, integre este pronunciamento e, assim, 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – 

A QUESTÃO DOS BINGOS

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a 
tribuna nesse momento para comentar o artigo inti-
tulado “Um jogo disputado”, de autoria do colunista 
Zuenir Ventura, publicado no jornal O GLOBO, de 10 
de março do corrente.

O artigo, que solicito seja dado como lido e con-
siderado como parte integrante deste pronunciamento, 
mostra que o governo do Presidente Lula ainda tem 
um caminho longo pela frente no que diz respeito à 
questão dos bingos. Se, por um lado, o governo ain-
da precisa explicar o escândalo Waldomiro Diniz, por 
outro, terá que defender a sua Medida Provisória que 
proibiu o jogo.

O que vale destacar é que em nenhum dos dois 
casos há consenso dentro do governo. Há pessoas 
do governo que defendem o funcionamento da CPI, 
assim como há pessoas que defendem a legalização 
do jogo, adotando posição contrária à MP.

É esperar para ver.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

O Globo 
10-03-2004

 UM JOGO DISPUTADO

Pelo que se vê e pelo que ainda se verá, 
o governo pode ter tido menos trabalho para se 
livrar da CPI do Bingo do que vai ter para en-
frentar a reação que está se organizando para 
combater a medida provisória que há um mês 
proibiu o jogo e as máquinas caça-níqueis. É 
uma frente formada por empresários do setor, 
funcionários, lobistas, jogadores compulsivos 
e até inocentes freqüentadores.

As manifestações de rua em várias cida-
des, como a marcha de Brasília, que reuniu 30 
mil trabalhadores do Nordeste, do Sudeste e 
do Sul, são a face mais ruidosa da campanha, 
cujo principal argumento é a defesa coletiva 
dos 120 mil empregos diretos e 200 mil indi-
retos que se perderiam, segundo cálculos do 
setor, se as casas de bingos não forem rea-
bertas (ainda não foram demitidos para serem 
usados nos protestos).

Com a proximidade das eleições, a causa 
deve ganhar o reforço do oportunismo de can-
didatos em busca de dividendos eleitorais. Em 

São Paulo, por exemplo, o sindicalista Paulo 
Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindi-
cal, já saiu em campo, tentando a liderança 
do movimento. Ele, que foi o vice na chapa de 
Ciro Gomes, é o provável candidato do PDT à 
sucessão de Marta Suplicy.

Mais do que no plano jurídico, onde a luta 
se dará por meio de recursos e apelos, é no 
Congresso que os empresários esperam ganhar 
a batalha política com o apoio da “bancada do 
bingo”, que inclui parlamentares do próprio PT. 
O porta-voz informal dos defensores da legali-
zação é o deputado petista Gilmar Machado e 
ninguém menos que a vice-líder do partido no 
Senado, Ideli Salvati, é autora de um dos 30 
projetos que existem propondo a regulamenta-
ção do que Waldomiro Diniz chamou, quando 
esteve na Câmara, de “jogo do bem”.

Esta semana apareceu na internet um 
novo aliado. Confesso que quase fiquei sensibi-
lizado com os depoimentos que me chegaram 
de senhoras aposentadas, viúvas, divorciadas, 
reclamando da proibição. Não se apresenta-
vam como jogadoras compulsivas, mas como 
pessoas que buscavam fugir da solidão e do 
tédio no jogo, sua única opção de lazer. “Era o 
momento de encontrar as amigas, de conver-
sar, tomar chá. Que pecado há nisso?”

Da parte delas nenhum. Mas quanto mais 
vêm à tona as atividades criminosas que se 
escondiam atrás da fachada dessas inocentes 
freqüentadoras – contravenção, narcotráfico, 
máfia, lavagem de dinheiro – mais se espera 
que o governo resista às pressões e não per-
mita que os bingueiros revertam o jogo.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

REFORMA POLÍTICA

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Correio 
Braziliense, do dia 10 de março, e a Folha de S.Paulo, 
do dia 11 de março de 2004, tratam da Reforma Política. 
O fato é que o governo não quer discutir a matéria. 

Percebe-se que os aliados do PT na Câmara: PTB, 
PL e PP rejeitaram a intenção de levar a proposta ao 
plenário da Câmara dos Deputados ainda em 2004 e 
ameaçaram obstruir a análise de medidas provisórias, 
caso o projeto fosse levado à pauta. 

A idéia era apressar a votação da Reforma Po-
lítica como forma de sair do assunto Waldomiro Di-
niz. O preço, de se deixar para depois a Reforma, é 
a permanência do “problema da governabilidade”, ou 
seja, o partido vitorioso no Executivo, não elege uma 
maioria parlamentar, o que acarreta alianças artificiais. 
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Outros problemas, estes causados pelo financiamento 
público de campanhas, segundo Marilena Chauí, são: 
a desinformação social sobre os gastos da campanha, 
o comprometimento secreto com interesses privados 
e a possibilidade de enriquecimento ilícito dos que se 
apropriam indevidamente dos fundos de campanha.

Dessa forma, solicito que as matérias em ane-
xo, que referem-se às matérias publicadas pelo Cor-
reio Braziliense, do dia 10 de março, e a Folha de 

S.Paulo, do dia 11 de março de 2004, integrem este 
pronunciamento e, assim, passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Em Prol da Reforma Politica
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a epidemia de AIDS tirou a vida 
de mais de 3 milhões de pessoas, somente no ano 
de 2003; cerca de 5 milhões de pessoas foram 
infectadas pelo HIV, elevando para 40 milhões o 
número de pessoas infectadas pelo vírus em todo 
o mundo.

Na América Latina e Caribe são mais de dois 
milhões de pessoas infectadas pelo HIV, das quais 
pelo menos 100.000 pessoas morreram de AIDS 
em 2003.

O Brasil ainda é o país com o maior número 
de pessoas infectadas da América Latina e Caribe, 
o que nos obriga a nos mantermos permanente-
mente alertas, mesmo considerando que obtive-
mos muito sucesso em programas anteriormente 
implantados. 

Atualmente, já existem políticas públicas mais 
adequadas, maior compromisso político, maior partici-
pação social, maior mobilização de diversos setores da 
sociedade, melhores programas de tratamento, maior 
prevenção, e melhores dados estatísticos.

Contudo, apesar de tudo isso, ainda estamos mui-
to distantes de uma verdadeira solução para o grave 
problema da AIDS.

O Brasil já realizou grandes melhorias em pro-
gramas de prevenção entre grupos mais vulneráveis 
e programas de redução dos efeitos negativos em 
relação às pessoas que já contraíram a enfermida-
de. Porém, não podemos dormir sobre os suces-
sos anteriores, pois ainda somos muito vulneráveis 
em relação à epidemia, que se tem propagado dos 
maiores centros urbanos para os municípios meno-
res de todo o País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem per-
der de vista que a epidemia não está, de forma algu-
ma, controlada em nível mundial e que o Brasil não 
é uma ilha de tranqüilidade em relação ao vírus da 
AIDS, queremos nos congratular com o Ministério da 
Saúde, com a Secretaria de Vigilância em Saúde e 
com a coordenação do Programa Nacional de DST 
e AIDS pela recente publicação denominada “Cri-
térios de definição de casos de AIDS em adultos e 
crianças”.

Trata-se de publicação de mais alta importância 
e de grande aplicação prática no campo da vigilância 
sanitária em relação à síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS), tendo como referência a notificação 

universal de casos de AIDS, como doença de notifi-
cação compulsória.

Com a aplicação da metodologia apresentada 
nessa publicação, é possível calcular o avanço da 
epidemia em todo o País, em determinadas áreas ou 
grupos de risco, facilitando o estabelecimento de polí-
ticas públicas adequadas para o combate à epidemia 
e seus efeitos.

O documento representa uma evolução nos cri-
térios de definição de casos de AIDS, acompanhando 
os avanços tecnológicos disponíveis, desde a primeira 
definição de caso de AIDS, em 1982, pelo CDC (Cen-
ter for Disease Control and Prevention) dos Estados 
Unidos da América.

A atual revisão de critérios para definição de ca-
sos de AIDS em crianças e adultos tem como objetivo 
aumentar seu grau de sensibilidade, em consonância 
com a realidade epidemiológica brasileira e com os 
avanços técnicos, científicos e organizacionais do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Com essa nova metodologia, fruto da experiência 
acumulada ao longo de dezesseis anos de vigilância 
sanitária em relação à AIDS, no Brasil, é possível che-
gar-se a uma notificação mais precoce e à redução do 
sub-registro, com maior probabilidade de sucesso para 
o tratamento e prevenção.

Hoje, temos melhoria no grau de definição de 
casos de AIDS, com a simplificação de critérios, com 
o estabelecimento de um processo de validação des-
ses mesmos critérios, com monitoramento e avaliação, 
fortalecendo a vigilância da AIDS no Brasil.

Tudo isso nos permite evitar o excesso de oti-
mismo e o conseqüente afrouxamento dos padrões 
de vigilância, já que algumas pessoas acreditam que 
a epidemia está superada, a partir da descoberta de 
novas drogas e medicamentos.

Nada mais enganoso, nada mais digno de aten-
ção e vigilância.

Mesmo os países desenvolvidos, países ricos 
como os Estados Unidos, ainda não conseguiram con-
trolar efetivamente essa grave epidemia.

O otimismo em relação aos novos tratamentos 
pode dificultar o verdadeiro combate à epidemia. Bas-
ta observarmos que, nos Estados Unidos da América, 
existem mais de 300 mil pessoas infectadas com o HIV, 
apesar das grandes somas de recursos financeiros 
investidas em pesquisas e do surgimento de novos 
medicamentos de alta tecnologia.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos-
sa preocupação primordial é garantir a todas as 
pessoas infectadas com o HIV tratamento digno, 
respeito e cuidados especiais, com aplicação da 
participação social na elaboração das políticas 
públicas responsáveis pelo combate à epidemia 
da AIDS.

É grande nossa preocupação com as popu-
lações mais pobres, com as pessoas mais desin-
formadas, com aqueles grupos de risco que não 
dispõem de um atendimento adequado da área de 
saúde pública.

Para tanto, preconizamos o fortalecimento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), para que haja democra-
tização no atendimento de pacientes mais vulneráveis 
e das populações mais pobres e excluídas.

Para romper a cadeia de transmissão do HIV, pre-
cisamos racionalizar a aplicação dos escassos recur-
sos públicos colocados à disposição do Ministério da 
Saúde, para evitar desperdícios e propiciar uma política 
preventiva, de diagnóstico precoce e correto.

Não podemos permitir que o HIV seja mais um 
fator de discriminação e de aumento das desigualda-
des sociais no Brasil.

Precisamos promover e estimular iniciativas de 
pesquisa e disseminação dos conhecimentos cientí-
ficos e tecnológicos que objetivem reduzir os efeitos 
negativos da epidemia de AIDS e doenças correla-
cionadas.

Não se trata de priorizar ou dar tratamento exclu-
sivo às políticas públicas de combate à AIDS.

Trata-se de garantir os direitos de cidadãos 
que passam por imensas dificuldades, que correm 
risco de morte e que precisam adotar medidas 
adequadas para romper a cadeia de transmissão 
do HIV.

Por tudo isso, quero deixar aqui minha soli-
dariedade pessoal e apoio político a todos aque-
les que estão contribuindo e contribuíram espe-
cificamente para a edição da publicação “Crité-
rios de definição de casos de AIDS em adultos 
e crianças”.

Nunca é demais ressaltar a atenção redobrada 
que devemos tomar em relação à AIDS, principalmente 
nesses tempos em que alguns acreditam que os novos 
medicamentos já controlaram a epidemia.

Desejo cumprimentar as equipes técnicas do 

Ministério da Saúde, na pessoa do Ministro Humberto 

Costa, do Secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas 

Barbosa, e do Diretor do Programa Nacional de DST 

e AIDS, Alexandre Grangeiro.

O controle efetivo da epidemia de AIDS é tarefa 

que não termina, no atual estágio da ciência e de de-

senvolvimento da medicina.

Não podemos deixar que o otimismo dificulte o 

verdadeiro combate à epidemia de AIDS, sem cairmos 

no pessimismo nem no desânimo, para que possamos 

dar conforto, confiança e dignidade a todos os nossos 

irmãos brasileiros que hoje padecem dessa enfermi-

dade e que merecem nosso integral apoio.

Tenho plena convicção de que o Senado da Re-

pública é totalmente solidário com essa causa meri-

tória, e dará sua contribuição efetiva para a garantia 

dos direitos de todos esses brasileiros.

Muito obrigado. 

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 

– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-

te, Srªs e Srs. Senadores, o episódio Waldomiro Diniz 

está longe de um final, muito menos de um final como 

querem e anunciam às escâncaras as principais lide-

ranças governistas. Ao contrário disso, todos os dias 

muita coisa vem à luz, no noticiário dos jornais, do rá-

dio e da televisão.

Por isso, para que no futuro o historiador possa 

ter elementos para aferição da atual quadra vivida pelo 

País, estou incorporando a este pronunciamento o no-

ticiário em anexo, dos nossos principais jornais.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 

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. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar o artigo intitulado “Coisas menores e maio-
res”, de autoria do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, publicado nos jornais O Globo e Correio 
Braziliense, de 4 de abril do corrente.

No seu artigo, o ex-presidente faz uma avaliação 
da administração petista destacando, entre outras coi-
sas, a falta de um projeto de governo consistente com 
a realidade e a sua conseqüente paralisação admi-
nistrativa, colocando em risco a oportunidade de uma 
retomada futura de crescimento.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo 
publicado nos jornais O Globo e Correio Braziliense, 
de 4 de abril do corrente, seja considerado como par-
te integrante deste pronunciamento, para que passe 
a constar dos Anais do Senado Federal.

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.)

COISAS MENORES E MAIORES

O Globo, 04-04-2004 
Correio Braziliense, 04-04-2004

Falta de projeto de longo prazo põe em 
risco retomada de crescimento.

Voltando na quinta-feira de Lima e de 
Nova York, vejo nas manchetes dos jornais 
afirmações do presidente Lula que me pre-
ocupam. Em uma, diz que o país “está alta-
mente vulnerável”. Noutra, afirma que não 
tem “os poderes de Deus” (será que alguém 
imaginou tal blasfêmia?). É verdade que 
houve oportunidade, também recente, em 
que afirmou, com razão, que não ocorrerá 
“plano Lula” algum para a economia, e sim 
a continuidade do bom senso, reforçando o 
que o ministro da Fazenda vem dizendo há 
muito tempo.

Também no plano político o desencontro 
declaratório é grande. Em tom de desabafo 
o presidente diz que não se conforma que 
as pessoas estejam mais para o pessimismo 
do que para o otimismo, apesar das tantas 
coisas boas feitas pelo governo. Seria a mí-

dia a responsável por esse desconforto? Ou 
seriam os “conservadores”, como sugeriu o 
próprio presidente? Mas quais, os do PT, 
se assim pudéssemos chamar os “radicais” 
que tanto criticam o governo? Ou seriam 
os “conservadores” da própria sociedade, 
que parecem apoiar a política econômica do 
governo? Ou quem sabe seria a oposição, 
sempre vendo tudo errado, quando o gover-
no faz supostamente tudo certo? Ou haveria 
mesmo, como chegou a afirmar um ministro, 
uma conspiração no ar, que é percebida nas 
alturas rarefeitas do Planalto, mas dela não 
se tem notícia na planície?

Quem já passou pelas alturas e tam-
bém pelas agruras e vertigens do Planalto 
entende o porquê de tanto desaguisado e, se 
menciona o ocorrido, não o faz para maldar, 
mas para procurar entender. Esse mal-estar 
governamental não é característica só do 
Brasil. O mundo passa por uma acomodação 
tectônica provocada pela globalização. As 
margens de manobra dos governos, mesmo 
do mais poderoso deles, são pequenas dian-
te da nova lógica dos mercados. Ao não se 
compreender a natureza das modificações 
ocorridas e as novas oportunidades, que 
apesar de tudo se abrem para os países, as 
percepções do dia a dia ficam confusas. E 
mais confusas ainda quando, pela falta de 
um projeto de governo consistente com a re-
alidade, os líderes políticos ziguezagueiam 
entre a paralisação administrativa e as ten-
tações voluntaristas de volta a um passado 
impossível de ser retomado.

O erro do governo é de base. Começou 
com a repetição demagógica de ter recebi-
do uma “herança maldita”, em vez de reco-
nhecer com palavras o que reconheceu na 
prática desde a assinatura do acordo com o 
FMI em 2002: as dificuldades daquele ano 
derivaram da percepção pelas pessoas e pe-
los mercados de que haveria uma “ruptura”. 
Não houve ruptura, mas continuidade. Ao 
menos no plano financeiro e macroeconômi-
co. As decisões responsáveis tomadas pelo 
governo Lula, com um aperto fiscal corres-
pondente ao tamanho da ameaça verbal dos 
anos anteriores de demagogia oposicionista, 
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garantiram melhores oportunidades ao país 
em 2003.

Infelizmente, a despeito do esforço feito 
nessa direção, a falta de um projeto de longo 
prazo, capaz de acentuar as mudanças que já 
estavam em curso nas políticas sociais e na 
máquina estatal, modificando-as, melhorando-
as ou substituindo-as por outras inovadoras 
quando fosse o caso, põe em risco a oportuni-
dade de uma retomada futura de crescimento. 
Essa retomada foi preparada com a virada nas 
exportações, que vinha ocorrendo desde o ano 
2000, graças à mudança cambial de 1999; com 
a normalização e modernização da agricultura, 
que passou por anos de trabalho para acertar 
a dívida agrária e para reequipar o setor; e com 
a recuperação dos investimentos nacionais e 
externos (superiores estes a US$ 150 bilhões 
de dólares entre 1995 e 2002).

Havia um governo que tinha um projeto 
claro de futuro, baseado na modernização do 
estado, na criação de uma atmosfera de con-
fiança para atrair e gerar investimentos e num 
compromisso sério com políticas sociais na 
educação, na saúde, na reforma agrária e na 
criação de uma rede de proteção social. Os 
resultados iniciais desse compromisso espe-
lharam-se nos avanços registrados no Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), das Na-
ções Unidas, e até mesmo na melhoria do co-
eficiente Gini, que mede as desigualdades de 
renda, como reconhecido no último relatório 
do Banco Mundial sobre essa matéria.

O mais preocupante é que dificilmente 
se repetirão anos tão favoráveis na economia 
internacional quanto 2003 e possivelmente 
2004. Nunca as taxas de juros internacio-
nais estiveram tão baixas, há muito tempo 
os preços das commodities não eram tão al-
tos, fazia anos que não se via um mercado 
tão favorável para as exportações. Tudo tem 
transcorrido tão bem que houve mesmo su-
perávit na conta corrente com o exterior. No 
plano interno, o déficit nominal caiu para 3% 
do PIB, enquanto a inflação, depois do repi-
que eleitoral de 2002, voltou a situar-se em 
patamares mais do que aceitáveis. Nada, por-
tanto, justifica a visão de uma vulnerabilidade 

intrínseca de nossa economia, fruto de uma 
suposta “herança maldita”. 

A sensação de mal-estar registrada pelo 
presidente vem da inoperância gerencial e dos 
recuos na regulação de uma economia moder-
na de mercado que, estando o Estado em crise 
fiscal, necessita principalmente do investimento 
privado nacional e estrangeiro para expandir-
se e gerar empregos. Decorre, em suma, da 
falta de um horizonte de crescimento que de-
riva não de vulnerabilidades intrínsecas, mas 
dos erros de concepção e gestão do próprio 
governo, que limitam a confiança no país. 

O Ministério da Fazenda parece sitiado 
em seu bom senso (não isento, naturalmente 
de críticas quanto a exageros conservadores 
do BC) por um conjunto de ministérios que, 
com as exceções de praxe, se compraz em 
nada fazer ou em sonhar fazer o impossível: 
uma volta aos anos setenta. Anos setenta, 
seja dito de passagem, que se notabiliza-
ram por um forte crescimento econômico, 
é verdade, mas também pelo crescimento 
ainda mais veloz da desigualdade, produto 
da combinação do nacional-estatismo com 
o regime autoritário.

Cabe o anseio do presidente Lula de 
não se envolver nas “coisas menores”, des-
de que fique claro que intrigas palacianas e 
desvios de conduta de servidores próximos 
do núcleo de poder não pertencem a essa 
categoria. E desde que se entenda que nada 
maior existe do que dar ao país um horizonte 
de futuro. É isso que todos nós, apesar das 
críticas e diferenças, esperamos. Porque 
oportunidades perdidas nem sempre voltam, 
ou não voltam a tempo de evitar problemas 
maiores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos, sob a proteção de Deus, lembrando 
as palavras de Cristo: “Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida”.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 32 
minutos.)

(OS 12305/04)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 mi-
nutos)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do Ex-
pediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 40, DE 2004  
(Nº 152/04, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição, e com o disposto no art. 56, do Regu-
lamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como no art. 53, do anexo I ao Decreto nº 4.759, 
de 21 de junho de 2003, submeto á apreciação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Perma-
nente do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Suécia.

Os méritos do Embaixador Oto Agripino Maia, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 5 de abril de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 74 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G – MRE /APES 

Brasília, 24 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Consti-

tuição, e com o disposto no art. 56, do Regulamento 
de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto 
nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, bem como no art. 
53, do anexo I ao Decreto nº 4.759, de 21 de junho de 
2003, submeto á apreciação de Vossa Excelência a 
anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal des-
tinada á indicação do Embaixador Oto Agripino Maia, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata 
do Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Suécia.

Encaminho, igualmente em anexo, informação 
sobre o país e Curriculum-vitae do Embaixador Oto 
Agripino Maia, que, juntamente com a Mensagem ora 
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão 
apresentados ao Senado Federal para exame por parte 
de seus ilustres membros

Respeitosamente, – Celso Nunes Amorim.

Ata da 34ª Sessão Não Deliberativa, 
em 12 de abril de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Eduardo Siqueira Campos, Mão Santa, 
Luiz Otávio e Juvêncio da Fonseca
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MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

– Nº 41, de 2004 (nº 150/2004, na origem), de 1º 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 9, de 2004, que dispõe sobre a reestru-
turação 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, 
proveniente da Medida Provisória nº 146, de 2003, 
sancionado e transformado na Lei nº 10.855, de 1º de 
abril de 2004; e

– Nº 42, de 2004 (nº 154/2004, na origem), 
de 5 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto 
de Lei de Conversão nº 8, de 2004, que extingue o 
Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Expor-
tação – CFGE, altera dispositivos da Lei nº 9.818, 
de 23 de agosto de 1999, e dá outras providências, 
proveniente da Medida Provisória nº 143, de 2003, 
sancionado e transformado na Lei nº 10.856, de 5 
de abril de 2004.

As Mensagens nºs 41 e 42, de 2004, anexadas, 
respectivamente, aos processados dos Projetos de 
Lei de Conversão nºs 9 e 8, de 2004, vão à Comis-
são Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, 
de 2002-CN.

OFÍCIO 
DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE 

DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  

– Nº 164/2004, de 5 do corrente, encaminhando 
as informações em resposta ao Requerimento nº 136, 
de 2004, do Senador Arthur Virgílio.

AVISO 
DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

– Nº 184/2004, de 2 do corrente, encaminhando 
as informações em resposta ao Requerimento nº 157, 
de 2004, do Senador Arthur Virgílio.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – O Expediente lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 10, 
de 2004 (nº 84/2004, na origem), de 5 do corrente, do 
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando, nos 
termos do art. 3º da Resolução nº 57, de 1995, do Se-
nado Federal, o relatório da execução do Programa de 
Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade 
do Tesouro Nacional no Exterior, relativo ao período de 
novembro de 2003 a janeiro de 2004, incluindo qua-
dros demonstrativos dos lançamentos da República 
no mercado global.

Cópia do Aviso foi anexada ao processado da 
Mensagem nº 61, de 2003.

Os processados vão à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Encerrou-se na última quarta-feira o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 112, de 2003 (nº 3.987/2000, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o ensino de Lín-
gua Espanhola.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Esgotou-se, na última quarta-feira, o 
prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto da Lei do Se-
nado nº 636, de 1999, de autoria do nobre 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.

Tendo sido rejeitado em apreciação terminativa 
pela Comissão de Educação, a matéria vai ao Arqui-
vo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência comunica ao Plenário 
que a Medida Provisória nº 180, de 2004, que “Abre, 
em favor de Encargos Financeiros da União, crédito 
extraordinário no valor de R$ 1.400.000.000,00, para 
os fins que especifica”, será encaminhada, nos termos 
do § 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, após o término do prazo para recebi-
mento de emendas.

Fica estabelecido o seguinte calendário de tra-
mitação:
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MPV Nº 180, DE 2004

Publicação no DO 8-4-2004

Emendas Até 14-4-2004
(7º dia da publicação)

Prazo final Comissão 8-4 a 21-4-2004 (14º dia)

Remessa do Processo à CD 21-4-2004

Prazo na CD de 22-4-2004 a 5-5-2004
(15º ao 28º dia)

Recebimento previsto no SF 5-5-2004

Prazo no SF 6-5 a 19-5-2004 (42º dia)

Se modificado, devolução à 
CD

19-5-2004

Prazo para apreciação das 
modificações do SF, pela CD

20-5 a 22-5-2004
(43º ao 45º dia)

Regime de urgência,  obs-
truindo a pauta a partir de

23-5-2004 (46º dia)

Prazo final no Congresso 6-6-2004 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO.) – Sobre a mesa, projeto de lei do Con-
gresso Nacional que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 2, DE 2004 – CN

Altera a redação dos itens II e III do 
Anexo VII da Lei nº 10.837, de 16 de janei-
ro de 2004

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os ítens II e III do Anexo VII da Lei nº 

10.837, de 16 de janeiro de 2004, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“II — ......................................................
 ..............................................................
4) Poder Executivo
Limite de R$250.600.000,00 destinados 

ao provimento de cargos e funções vagos ou 
criados nas áreas de:

 ..................................................... “(NR)
“III — .....................................................
 ..............................................................
4) Poder Executivo
Limite de R$903.000.000,00 destinados 

à reestruturação da remuneração de cargos 
integrantes dos Planos de Classificação de 
Cargos do Poder Executivo Federal e planos 
equiparados e de carreiras das áreas de Agri-
cultura, Auditoria e Fiscalização, Ciência e 
Tecnologia, Educação, Gestão e Diplomacia, 
Jurídica, Previdência, Regulação, Segurança 

Pública, Seguridade Social, Tecnologia Mili-
tar, Trabalho e Defensoria Pública da União.” 
(NR)

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

Brasília,

MENSAGEM Nº 155

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, o texto do projeto de lei que “Altera a redação 
dos itens II e III do Anexo VII da Lei nº 10.837, de 16 
de janeiro de 2004”.

Brasília, 5 de abril de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

EM nº 48/2004-MP

Brasília, 23 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de alteração dos itens II e III do Anexo VII 
da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 – Lei Or-
çamentária de 2004.

2. Essa alteração tem por objetivo adequar o refe-
rido Anexo, mediante o acréscimo de R$253.000.000,00 
(duzentos e cinqüenta e três milhões de reais) ao limi-
te financeiro destinado à reestruturação de carreiras 
e a redução de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta 
milhões de reais) daquele destinado aos provimentos 
de cargos e funções vagos ou criados, no âmbito do 
Poder Executivo.

3. Além do mais, promoverá a inclusão das áre-
as jurídica e de segurança pública nas autorizações 
do item III do mencionado Anexo, a fim de viabilizar 
futura proposição de reestruturação de remuneração 
de carreiras.

4. A medida em proposição visa cumprir o disposto 
no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição, que prevê a 
necessidade de autorização específica para a conces-
são de qualquer vantagem ou aumento de remuneração; 
a criação de cargos, empregos e funções ou alteração 
de estrutura de carreiras; bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título.

5. Cumpre destacar que será posteriormente en-
caminhada proposta de abertura de crédito suplementar 
para promover as alterações nas programações espe-
cificas da Administração direta do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, de modo a adequá-las 
aos novos limites financeiros do referido Anexo VII.
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6. Diante do exposto, submeto à consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de lei.

Respeitosamente, – Guido Mantega.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O Projeto de Lei nº 02, de 2004-CN 
vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização.

O Projeto de Lei nº 2, de 2004–n, vai à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação.

Nos termos da Resolução nº 1, de 2001–CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para a 
tramitação do projeto:

Até 17-4 – publicação e distribuição de avulsos;
Até 1º-5 – prazo para a realização de audiências pú-
blicas:
Até 6-5 – prazo para apresentação do parecer prelimi-
nar, perante a Comissão:
Até 9-5 – prazo para a apresentação de emendas ao 
parecer preliminar;
Até 15-5 – prazo para a votação do parecer preliminar 
com emendas pela Comissão;
Até 30-5 – prazo para apresentação de emendas pe-
rante a Comissão;
Até 4-6 – prazo para a publicação e distribuição de 
avulsos;
Até 25-6 – prazo para apresentação, publicação, dis-
tribuição e votação dos pareceres setoriais pela Sub-
comissão;
Até 15-8 – prazo para apresentação, publicação, distri-
buição e votação na Comissão do parecer final;
Até 20-8 – prazo para a sistematização do parecer 
sobre o projeto, e seu encaminhamento à Mesa do 
Congresso Nacional;
Até 25-8 – prazo para a sistematização das decisões 
do Plenário do Congresso Nacional e geração do Au-
tógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO.) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 268-L-PFL/2004

Brasília, 6 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Júlio Cesar 
para integrar, como membro titular, a Comissão Mista 

destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 171, 
de 4 de março de 2004, que “Antecipa, em caráter ex-
cepcional, a transferência de recursos prevista no art. 
1º-A da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001”, 
em substituição ao Deputado José Carlos Aleluia.

Atenciosamente, – Deputado José Carlos Ale-
luia, Líder do PFL.

Of. PSDB/Nº 433/2004 

Brasília, 5 de abril de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Yeda Cru-

sius, como membro titular, e o Deputado Ronaldo Di-
mas, como membro suplente, para integrarem a Co-
missão Mista destinada a analisar a Medida Provisória 
178, de 2004, “que autoriza, em caráter excepcional, 
a antecipação da transferência de recursos prevista 
no art. 1º-A da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 
2001, nas condições em que especifica”, em substi-
tuição aos anteriormente indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO.) – Serão feitas as substituições so-
licitadas.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO.) – Concedo a palavra, pela ordem, 
ao nobre Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito em primeiro lugar, 
nobre Senador João Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, que 
fala por cessão da nobre Senadora Fátima Cleide.

V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs 
e Srs. Senadores, como está impresso no Correio 
Braziliense, hoje é um dia histórico na UnB.

Na capa desse jornal, há uma ficha de inscrição 
e a indicação de que é a primeira universidade fede-
ral que garante quota para negros na universidade; e 
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mostra uma menina negra dizendo que o seu sonho 
está tornando-se realidade.

Aproveito este momento para falar da importância 
dessa iniciativa da UnB e para falar também da Univer-
sidade Federal da Bahia que, em 2005, reservará 43% 
de suas vagas para estudantes afro-brasileiros. Como 
sabemos, na Bahia, cerca de 85% da população é de 
afro-descendentes ou afro-brasileiros.

Estive recentemente em um debate sobre po-
líticas de quotas na Escola Paulista de Medicina, na 
Universidade Federal de São Paulo, e fui informado 
pelo Professor Hélio Santos de que aquela universi-
dade discute também, com muita responsabilidade e 
seriedade, a possibilidade de abrir naquele espaço, 
que é considerado da elite formadora nacional, vagas 
para afro-descendentes.

Sr. Presidente, tenho assistido também debate 
no Governo e na sociedade sobre a política de quotas 
como lei. Tenho muita satisfação em, mais uma vez, 
anunciar à Casa que trabalho nessa área há algumas 
décadas e que o estatuto da igualdade racial, de nossa 
autoria, contempla a política de quotas e está pronto 
para ser aprovado, se for essa a vontade do Congres-
so, tanto na Câmara como no Senado.

Lembro neste momento que a lei dos direitos civis, 
nos Estados Unidos, vai completar, no mês de julho, 
40 anos e ninguém tem dúvida sobre a ascensão eco-
nômica, social e política dos negros norte-americanos, 
numa demonstração, Sr. Presidente, de que, apesar 
das críticas ao sistema norte-americano, sem sombra 
de dúvida, eles tiveram coragem, pois aprovaram as 
leis que beneficiaram os afro-descendentes daquele 
País. E aqui no Brasil percebo que há uma relutância; 
numa hora se fala que vai haver medidas concretas, 
em outra dizem que não é bem assim. É preciso que 
tenhamos coragem, a mesma que tivemos em outros 
tempos para aprovar leis que consagraram o caminho 
da busca da igualdade, da liberdade, para, de fato, fa-
zer com que avançássemos no campo social.

Lembro-me, há muito tempo, de um argumento 
que ouvi de setores da sociedade brasileira de que não 
se devia aumentar o valor do salário mínimo, porque os 
pobres não saberiam o que fazer com um salário maior 
e acabariam gastando, bebendo e se perdendo na vida 
fácil. Podem ficar tranqüilos, porque os trabalhadores 
brasileiros saberão muito bem, sim, administrar o valor 
do salário mínimo, até porque está comprovado que 
eles conseguem sobreviver, apesar do valor insignifi-
cante desse salário em nosso País.

Falando nisso, Sr. Presidente, lembrando a im-
portância do Estatuto da Igualdade Racial, gostaria 
também de lembrar que esta é uma semana decisiva 
para a questão do salário mínimo. O dia 1º de maio se 

aproxima. Entendo que o Governo do Presidente Lula 
não pode, em seu segundo ano, continuar com um sa-
lário mínimo abaixo de US$100. E diria mais. A situação 
política, econômica e social é muito positiva. O Governo, 
de que faço parte, poderia neste momento demonstrar 
seu compromisso com o social, encaminhando o deba-
te no Congresso Nacional – e o projeto já se encontra 
na Casa – a fim de que o salário mínimo ultrapasse a 
barreira dos US$100. O projeto que apresentei, repi-
to, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e em 
andamento na Comissão de Assuntos Econômicos, 
eleva o salário mínimo para cerca de US$105, aproxi-
madamente R$312. Seria mais ou menos o percentual 
de reajuste que o Governo concederá aos servidores 
que recebem os menores salários.

Espero obter resposta ainda esta semana, já que 
encaminhei correspondência nesse sentido ao Presi-
dente Lula, ao Ministro José Dirceu, aos Ministros da 
Fazenda, do Trabalho e do Emprego e da Previdência 
Social. Queremos discutir o salário mínimo. Estou con-
vencido, Sr. Presidente, de que é possível, sim, chegar-
mos acima de US$100, ou seja, acima de R$300.

Além do salário mínimo, sobre o qual venho fa-
lando quase diariamente desde o dia 1º de abril, volto 
hoje a falar da PEC paralela.

Na semana passada, estive conversando com a 
Casa Civil e fui informado de que o Líder do Governo 
na Câmara vai procurar os Senadores para conversar a 
respeito do acordo aqui firmado sobre a PEC paralela. 
Continuo dizendo que não acredito que esse acordo 
estabelecido com a Oposição e a Situação seja rom-
pido. Acho positivo o indicativo de o Líder do Gover-
no, Professor Luizinho, dialogar com os Senadores, 
para que, na terça-feira à tarde, a Comissão Especial 
delibere sobre a PEC paralela, aprovando – espero 
– o que foi acordado e aprovado por unanimidade no 
Senado: paridade, transição, subteto, aposentadoria 
para donas-de-casa, vínculo dos desempregados à 
Previdência e controle social. Esses são os artigos 
fundamentais.

Alguns Deputados dizem que ali há um espaço 
que permite manter salário deste ou daquele marajá. Se 
perceberem isso e nos provarem, que o cortem. Tenho 
certeza de que não estamos aqui, nenhum Senador  
nem da Situação nem da Oposição , preocupados com 
salário de marajás. Queremos, sim, garantir o acordo 
firmado, que, com certeza, diminui o prejuízo sofrido 
pelos servidores com a PEC original.

Esperamos que essa reunião, que deve ser re-
alizada amanhã pela manhã, referende esse grande 
entendimento. Ninguém tem dúvidas sobre o acordo 
feito aqui. Ele foi registrado nas notas taquigráficas, 
com a palavra do Líder Aloizio Mercadante, do Relator 
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Tião Viana e dos Líderes da própria Oposição, que vo-
taram, naquele momento, confiando no cumprimento 
do acordo. Há ainda o discurso de todos nós, inclusi-
ve o meu, na tribuna, avalizando o acordo e relatando 
telefonemas recebidos do Presidente da República e 
dos principais ministros que tratam do assunto. Hoje, 
mais uma vez, reafirmo essa posição.

Por isso, insisto e venho à tribuna todos os dias fa-
lar da PEC paralela e do reajuste do salário mínimo.

Não passa pela minha cabeça, Sr. Presidente, que 
possamos chegar a junho sem a aprovação da PEC 
paralela. Entretanto, no fim de semana, a revista Época 
– se não me engano – publicou matéria dizendo que a 
PEC paralela foi para o espaço e que não será votada 
este ano, com certeza. Acho que essa informação não 
está correta. Quem a passou está equivocado. Estou 
convencido de que a PEC paralela será aprovada.

Do contrário, queiramos ou não, virão a debate 
alguns assuntos que não gosto de citar no plenário, 
mas não há como deixar de fazê-lo. Como esta Casa 
vai votar outras emendas à Constituição? Falo, por 
exemplo, da reeleição à Presidência das duas Ca-
sas. Nada tenho contra ou a favor, até porque não 
sou candidato, nem a vice. Sou a favor da alternân-
cia. Não sei como a PEC da reeleição está sendo 
tão rapidamente aprovada na Câmara. Já dizem que 
virá para esta Casa em maio. Se depender de obs-
trução de um Parlamentar da Situação... Não sou 
contra nada, mas sou a favor da PEC paralela. Não 
acredito que o Senado da República vá aprovar, em 
primeiro lugar, uma PEC que surgiu bem depois da 
proposta da PEC da Previdência, esquecendo os 
servidores, que estão em uma expectativa enorme 
para a votação.

Estou apenas comentando. Entendo que não 
há clima, Sr. Presidente, para aprovarmos outras ini-
ciativas sem resolver a PEC da Previdência. Foi um 
acordo firmado, selado – eu diria até beijado – pelos 
servidores públicos. Cerca de 80 entidades nos pedi-
ram que, diante do fato consumado, trabalhássemos 
pela aprovação da PEC paralela. Todos fizemos isso, 
inclusive os Senadores que eram contrários, como 
os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti, Eduardo 
Siqueira Campos e tantos outros. Lembro-me de um 
Senador que só votou conosco na última hora, o Se-
nador Magno Malta, do PL. S. Exª se mantinha em 
uma posição muito dura em relação à PEC original, 
mas votou conosco na perspectiva de que o acordo 
seria cumprido.

Estou tranqüilo, Sr. Presidente, porque acredito 
que o acordo será garantido. Entendo a indignação do 
Senador Magno Malta na tribuna por inúmeras vezes 
e de tantos outros Srs. Senadores.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Permite-me um 
aparte, Senador?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Paulo 
Paim, acompanho sempre os pronunciamentos de V. 
Exª, especialmente quando cobra o cumprimento do 
acordo para aprovação da PEC nº 77. O PDT, Partido 
ao qual pertenço, tem cinco Senadores e deu cinco 
votos contra a PEC nº 67, a PEC original, e cinco vo-
tos a favor da PEC nº 77, acreditando que o acordo 
seria cumprido. Trata-se de restabelecer credibilidade 
entre Lideranças do Congresso que dão sustentação 
ao Governo e a Oposição, mas, especialmente, res-
tituir credibilidade ao Governo. Se esse acordo não 
for cumprido, dificilmente a Oposição se sentirá, não 
digo obrigada, mas, sim, à vontade para estabelecer 
novos acordos, porque este é emblemático. Toda a 
Nação brasileira o acompanhou. Só votamos a favor 
da PEC nº 77 porque ela significava a recuperação de 
injustiças praticadas na PEC nº 67, e, se o acordo não 
for cumprido, além de ficarem mantidas as injustiças, 
ficará também um conceito muito ruim para o Governo 
e para as Lideranças do Governo nesta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agrade-
ço o aparte de V. Exª. Lembro que fui procurado no 
dia não apenas por V. Exª, mas também pelo seu ir-
mão. Dizia no meu Estado que os Senadores Osmar 
Dias e Alvaro Dias só votaram em razão da confiança 
que nós passamos. E o Senador Jefferson Péres até 
abriu mão dos prazos em nome do acordo. Para não 
prejudicar o entendimento, S. Exª preferiu se retirar do 
plenário, pois considera sagrado o cumprimento dos 
prazos regimentais.

Por isso, ao comentar a PEC paralela, faço 
questão de dizer que ainda estou confiante no cum-
primento do acordo pelo Governo. Também concor-
do com V. Exª: a questão é de credibilidade. Ela é 
fundamental. É a palavra empenhada. Para mim, é 
a honra, é a ética.

Neste momento, tudo está colocado com muita 
transparência, e o não-cumprimento, Senador Papaléo 
Paes, que ora solicita um aparte, vai deixar todos nós 
em uma situação muito difícil, muito complicada.

O Sr. Papaléo Paes (PMDB – AP) – Senador 
Paulo Paim, reconheço o seu pronunciamento como 
muito importante, tratando de três temas que o País 
realmente acompanha, mas quero me ater à questão 
da PEC nº 77, que veio para esta Casa como uma 
salvação de direitos que a PEC nº 67 retirou do ser-
vidor público. A PEC nº 77 contou com todo o apoio 
e a dedicação de V. Exª no sentido de haver um com-
promisso para que fosse aprovada na íntegra, como 

ABRIL 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 09881 

o foi, neste plenário. Eu votei contra a PEC nº 67, e 
quando V. Exª conversou comigo, mostrando a neces-
sidade de uma alternativa e me apresentando a PEC 
nº 77, raciocinei da seguinte maneira: como pode o 
Governo passar por todo o desgaste para aprovar a 
PEC nº 67, quando poderia, na própria 67 – já que 
a PEC nº 77 iria para a Câmara de qualquer forma 
–, fazer as adequações, retornando a matéria poste-
riormente à Câmara para aprovação? Realmente não 
duvidei de V. Exª, de maneira alguma. Nós o temos 
como um Senador muito competente, possuidor de 
muita experiência legislativa e se assim estava falando 
era porque tinha a certeza do compromisso assumi-
do diretamente pelas pessoas que tinham autoridade 
para fazê-lo. Informei, então, a V. Exª que não votaria 
contra a PEC nº 77. Assim, retirei-me do plenário no 
momento da votação para que não aparecesse ne-
nhum voto contrário à proposta. Logicamente, a PEC 
nº 77 contempla o que a PEC nº 67 retirou, mas fico 
assustado em ver que fomos convocados, por 30 dias, 
e não aconteceu absolutamente nada de produtivo na 
Câmara dos Deputados. Hoje, estamos no meio do 
mês de abril, não temos qualquer resultado e ainda 
estamos na expectativa de o Líder do Governo vir 
conversar conosco. Mas o que, não sabemos. Então, 
espero que V. Exª continue a sua luta para que a PEC 
nº 77 seja aprovada na íntegra e venha contemplar 
aquilo que os funcionários públicos esperam: não te-
rem seus direitos seqüestrados. 

Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Papaléo Paes, quero dizer que V. Exª retrata, na sua 
fala, exatamente os fatos acontecidos naquele dia. E 
me lembro do que disse V. Exª: “Senador Paulo Paim, 
já que para V. Exª é importante que seja aprovada por 
unanimidade e como estou duvidando desse acordo, 
mas dando assim mesmo um voto de confiança, re-
tiro-me e não voto contra”. E V. Exª não votou contra, 
confiando na palavra por nós empenhada. 

E quero dizer algo a V. Exª, inclusive usando um 
termo que pode ser forte: neste fim de semana, um 
jornal do Rio Grande do Sul fez uma matéria comigo 
sobre um livro de poesia, uma segunda edição que es-
tou lançando com algumas inovações. Ao longo dessa 
conversa, falei das minhas angústias e preocupações, 
já que esse livro de poesia somente trata das questões 
sociais; e no meio da conversa eu falo a palavra “trai-
ção”, mas com a seguinte lógica: se a PEC paralela 
não for aprovada, eu me sentirei traído pelo Governo 
e pelo meu Partido. 

De fato, se isso acontecer, vou-me sentir traído 
porque, naquele dia histórico, estava presente nes-
te plenário o Presidente José Genoino, por quem 

tenho o maior respeito. S. Exª me procurou durante 
todo aquele dia da votação da PEC original que veio 
da Câmara, sempre me dizendo para ficar tranqüilo 
e defender a posição do Governo, pois a PEC para-
lela, onde estavam as propostas mais importantes, 
seria aprovada.

Sendo assim, somente a partir da aprovação da 
PEC paralela é que poderei andar neste plenário de 
cabeça erguida. Digo isso porque se, efetivamente, a 
PEC paralela não for aprovada vai valer exatamente 
o sentimento que aquele jornal deixou transparecer, 
qual seja, não terei nenhuma condição de acompanhar 
qualquer votação quando uma palavra empenhada 
não é cumprida.

E vim à tribuna no dia de hoje, Sr. Presidente, 
exatamente para dizer que tenho uma expectativa 
muito grande de que vamos dialogar amanhã e o 
acordo será honrado. E nessa linha do otimismo, 
também espero que o salário-mínimo a ser anun-
ciado no dia 1º de maio ultrapasse a barreira dos 
US$100. E isso será bom, inclusive para o Gover-
no, já que o salário tem toda uma simbologia, visto 
que reflete exatamente no bolso das famílias mais 
pobres do País. 

A melhor forma de combater a miséria e ir ao 
encontro da inclusão social é elevar o valor do salário-
mínimo, assunto que, tenho certeza, será a tônica das 
centrais sindicais e das confederações no próximo dia 
1º de maio: a linha vai ser o combate ao desemprego 
e a valorização do salário-mínimo. 

Espero, portanto, que o Governo tenha sensibili-
dade de entender esse momento, pois já estamos no 
segundo ano de um Governo que assumiu um com-
promisso com a questão social. Eu mesmo estou na 
tribuna falando há mais de 22 minutos, mas a popula-
ção quer ação, resultados, questões concretas. Só o 
discurso não resolve mais.

Por isso, volto a insistir na importância da apro-
vação da PEC paralela, que vai beneficiar seis milhões 
de servidores públicos, e na aprovação de um salá-
rio-mínimo que ultrapasse a faixa dos US$100, que 
trará um benefício direto e indireto para mais de 100 
milhões de brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, desde que esta Casa, no final do 
ano passado, fez um acordo com o governo para a 
aprovação da reforma da Previdência Social, con-

    127ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2004 



09882 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

dicionando-a à aprovação da chamada PEC Para-
lela, esta emenda que completaria a reforma não 
tem seguido na Câmara dos Deputados aquilo que 
foi combinado.

Para a aprovação da PEC Paralela o Congres-
so Nacional foi convocado extraordinariamente, o 
que envolveu não apenas a interrupção do recesso 
parlamentar, mas também vultosas despesas para 
a Nação. No entanto, o prazo da convocação não foi 
suficiente e a tramitação da matéria avançou pelo 
ano legislativo.

Passados mais de quatro meses do acordo firma-
do entre o governo e o Senado, o que temos assistido 
é a um vai e vem de pareceres, hora pela aprovação 
do texto que saiu desta Casa, hora alterando toda a 
sua essência, de tal forma que a PEC Paralela corre 
o risco de se transformar em um monstrengo sem di-
zer para que veio.

A tradição parlamentar diz que os acordos de-
vem ser cumpridos. Aliás, o cumprimento dos acor-
dos é também da própria essência do Legislativo em 
qualquer parte do mundo. Na medida em que são 
rompidos ameaçam a sobrevivência da instituição 
parlamentar.

Por tudo isso não dá para entender porque a Câ-
mara dos Deputados não dá celeridade à tramitação 
da PEC Paralela, a exemplo do que vem fazendo com 
a emenda constitucional que trata da reeleição do seu 
presidente e do presidente do Senado.

Agora, há uma nova luz no fim do túnel. O novo 
líder do governo na Câmara, Deputado Professor Lui-
zinho (PT-SP), vai se reunir amanhã com os senado-
res da base do governo para conhecer os termos do 
acordo fechado como Senado para a aprovação da 
PEC Paralela.

Contamos ainda com uma manifestação do líder 
da bancada do PT na Câmara, Deputado Arlindo Chi-
naglia (PT-SP), garantindo o apoio da bancada para os 
compromissos reconhecidos pela equipe do governo 
que participou das negociações.

Não temos dúvidas de que o ministro Ricardo 
Berzoini, ainda que deslocado para o Ministério do 
Trabalho confirmará o acordo, do qual participou como 
ministro da Previdência e Assistência Social, ao lado 
deste senador, de todos os líderes partidários e do lí-
der do governo no Senado, o eminente Senador Aloi-
zio Mercadante.

Estamos certos de que a partir da reunião de 
amanhã estarão abertos novos canais de comunicação 
permitindo ao Senado Federal e à Câmara dos Depu-
tados falarem novamente a mesma linguagem. 

Essa reunião deve ser um novo marco, uma 
porta aberta para que os acordos já firmados, as-

sim como outros que venham a ser acertados, pos-
sam ser cumpridos por ambas as Casas, ajudando 
a desobstruir pautas e a dar celeridade ao proces-
so legislativo.

Salário Mínimo

Outro assunto que mês a esta tribuna no dia hoje 
diz respeito ao novo valor do salário mínimo a vigorar 
a partir de 1º de maio próximo. A nova data-base traz 
o reajuste para o dia da grande festa universal do tra-
balhador, mas não devemos ficar por aí.

Os trabalhadores, aposentados e pensionis-
tas da Previdência Social que vivem com um salário 
mínimo por mês estarão completando no dia 1º de 
maio um período de treze meses sem qualquer rea-
juste assistindo seus magros salários serem corroí-
dos pela inflação.

Para que a festa do Dia do Trabalho seja completa, 
precisamos ir além da simbologia da nova data-base 
e oferecer ao trabalhador brasileiro um salário que s 
ainda não é o ideal, que cubra com mais realismo as 
suas perdas.

Temos defendido nesta Casa que em vez de 
medida provisória para fixar o novo salário mínimo o 
governo deveria se valer do instrumento do projeto de 
lei. Pelo simples fato de que quando o Congresso foi 
chamado a legislar sobre o salário mínimo os traba-
lhadores tiveram melhores reajustes.

Estamos a treze dias úteis da data que deve vi-
gorar o novo salário mínimo. Se o governo enviar a 
proposta em regime de urgência, ainda haverá tempo 
para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
se debrucem sobre o Orçamento e encontrem o valor 
mais favorável possível ao trabalhador.

Entendemos que este valor deve ser alcançado 
aplicando-se à correção do salário mínimo o mesmo 
percentual que o governo pretende dar para reajus-
tar os vencimentos dos servidores públicos de baixa 
renda.

Se isso for feito, um reajuste da ordem de 30% 
elevará o valor do salário mínimo para 312 reais dará 
ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a oportunida-
de histórica de romper a barreira da sua equivalência 
de 100 dólares pela qual vimos lutando ao longo dos 
nossos mandatos parlamentares.

Esse novo valor também vai contribuir para retirar 
o Brasil, que está entre as 15 maiores economias do 
mundo, daquela lista dos países que pagam os mais 
baixos salários de todo o planeta.

Era o que tinha a dizer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(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) – Dentro do critério de intercalar os 
oradores regularmente inscritos com aqueles que se 
inscreveram para uma comunicação inadiável, con-
cedo a palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador 
João Ribeiro e, em seguida, ao nobre Senador Papaléo 
Paes, que fala por cessão da nobre Senadora Serys 
Slhessarenko.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs e Srs. 
Senadores, assumo esta tribuna, na tarde de hoje, para 
deixar registrado nos Anais desta Casa Legislativa a 
passagem do cinqüentenário de uma das mais impor-
tantes instituições de ensino do meu Estado. 

Trata-se do Colégio Dom Orione, da cidade de 
Tocantinópolis, que tem prestado inestimável serviço 
de educação à população daquela cidade, contribuin-
do efetivamente na formação das melhores lideranças 
tocantinenses. 

É preciso registrar, como bem lembrou, em con-
versa recente, meu particular amigo, meu compadre e 
Prefeito de Tocantinópolis, o talentoso José Bonifácio 
Gomes de Souza, que a construção desse colégio foi, 
antes de tudo, um ato de desabrida coragem, sacrifí-
cio humano e pioneirismo daqueles padres italianos 
que enfrentaram, há 50 anos, as águas revoltas do 
Tocantins para fundar o colégio em nome da “Ordem 
da Divina Providência de Dom Orione”.

O marco triste da história ficou por conta do fato 
de que, no dia em que aportavam à região, os quatro 
padres foram colhidos por uma tempestade que dei-
xou vivo apenas o Padre André Alice, que não deixou 
de cumprir a sua missão.

Hoje, essa história é recompensada com a com-
petência com que o colégio se desincumbe com a sua 
tarefa de ensinar. Para que se possa ter uma idéia da 
qualidade do ensino que é ministrado por essa orga-
nização, basta que se observe a sua atuação em re-
cente concurso da Secretaria da Educação Média e 
Tecnológica do Ministério da Educação, que classificou 
seu projeto pedagógico intitulado “Educando o Jovem 
para um Consumo Crítico e Consciente” entre os quinze 
melhores do Brasil, em uma lista de 741 concorrentes 
inscritos no Concurso Nacional de Práticas Pedagógi-
cas no Ensino Médio.

Das comemorações alusivas aos 50 anos da 
inauguração do Colégio Dom Orione consta intensa 
agenda de atividades que se estenderão até o próxi-
mo dia 17 de abril. 

Dentre elas, estarão incluídos: concurso de re-
dação, alvorada festiva, exposição de projeto artístico, 
oficinas pedagógicas, peça teatral e exposição com 

referência à presença dos orionitas em Tocantinópolis. 
Também será lançado um livro produzido pelos pró-
prios alunos e realizado um desfile cívico resgatando 
a história do Colégio. 

Com toda certeza, Tocantinópolis está vivendo 
uma comemoração à altura da importância do Colégio 
Dom Orione. Prova disso é que lá estarão presentes, 
além das autoridades locais, o Governador Marcelo 
Miranda, o ex-Governador Siqueira Campos, o Depu-
tado Estadual Fabion Gomes, irmão do Prefeito, e ou-
tras importantes lideranças políticas. Também estarão 
presentes o Bispo de Palmas, Dom Alberto, o Bispo 
de Tocantinópolis, Dom Lázaro, entre outras autorida-
des eclesiásticas.

Estão, portanto, de parabéns a diretoria, profes-
sores, alunos e ex-alunos daquele Colégio, o operoso 
povo da cidade de Tocantinópolis e o Estado do To-
cantins, por ter no seu território tão insigne instituição 
de ensino.

Parabéns, Tocantinópolis! Parabéns, nosso que-
rido Colégio Dom Orione!

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

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, nobre Senador Papaléo Paes, do PMDB do 
Amapá. 

V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, antes de começar meu 
pronunciamento, mais uma vez, chamo atenção para a 
PEC nº 77. Todos nós deveríamos usar a tribuna para 
dedicar alguns minutos a essa questão.

Não quero ser repetitivo, mas, diante da expec-
tativa de que o Líder do Governo na Câmara terá uma 
reunião com os Senadores para conversar sobre as 
alterações que querem fazer na PEC nº 77, é neces-
sário mantermos nossa posição de que o texto a ser 
aprovado na Câmara dos Deputados deverá ser o 
mesmo aprovado no Senado Federal. Devemos inten-
sificar nossas ações, porque esta Casa assumiu um 
compromisso com o povo brasileiro, com os servidores 
da Nação de não permitir que a PEC nº 77 seja modi-
ficada, mantendo os prejuízos da alteração da Lei da 
Previdência proposta na PEC nº 67.

Portanto, mais uma vez, fica o meu registro de 
protesto contra o não-cumprimento de acordos e con-
tra a não-aprovação da PEC nº 77.

Entretanto, o motivo da minha presença nesta tri-
buna é para falar sobre um projeto de lei que apresentei 
nesta Casa relacionado à questão eleitoral.
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Muito se fala no Senado Federal, na Câmara dos 
Deputados, no Executivo e no restante da sociedade 
sobre a reforma política. Muitas vezes, no entanto, 
esquecemo-nos de que é preciso também aperfeiço-
ar o sistema eleitoral brasileiro. A experiência mostra 
que pequenas mudanças podem trazer grandes re-
sultados.

Assim, nesta oportunidade, venho à tribuna falar 
sobre o projeto de lei de minha autoria, que recebeu 
o nº 71, de 2004, nesta Casa, para o qual peço apoio, 
visando sua aprovação. O objetivo é alterar o art. 6º da 
Lei nº 7.444, de 20 de dezembro de 1985.

A lei nº 7.444, de 1985, trouxe, é importante dizer, 
significativas mudanças no processamento eletrônico 
do sistema eleitoral. Como resultado disso, houve a 
eliminação de antigos vícios e a criação de mecanis-
mos para impedir novos vícios. 

Muitos se perguntariam, então, por que precisa-
mos mudar a lei se ela é tão boa? A resposta, nem 
tão óbvia assim, é que quase vinte anos se passaram 
e a sociedade brasileira mudou profundamente nesse 
intervalo. As eleições por meio eletrônico tornaram-se 
a regra e foram incorporadas em nosso quotidiano. O 
título de eleitor, no entanto, permaneceu intocado, e 
o último censo eleitoral aconteceu há quase 20 anos. 

Portanto, dois são os objetivos do projeto de lei. 
Em primeiro lugar, aprovar um novo modelo de título 
eleitoral que deverá conter, além dos dados de quali-
ficação, a fotografia do eleitor. Em segundo lugar, em 
razão do novo título, proceder-se-á ao recadastramento 
do eleitorado brasileiro.

O título de eleitor é hoje um dos pontos mais frá-
geis do processo eleitoral brasileiro. Como não contém 
foto do eleitor, fraudadores se valem desse expediente 
para burlar o registro de eleitores, enganar as mesas 
eleitorais e, conseqüentemente, existe a possibilida-
de de distorção nos resultados das eleições, espe-
cialmente nas cidades menores e mais distantes dos 
grandes centros.

Como informo na justificação do projeto de lei, não 
é raro encontrar, ainda, cabos eleitorais inescrupulo-
sos, que enganam cidadãos menos informados e mais 
ingênuos. Dessa forma, ocorre fraude na transferência 
de títulos e inscrição de eleitores em várias localidades. 
A conseqüência é a inflação do número de pessoas 
votantes e o viciamento do processo eleitoral.

A fotografia no título eleitoral praticamente elimina 
a possibilidade de fraudes, haja vista que torna mais 
fácil a identificação do eleitor, tal como ocorre atual-
mente no caso da carteira de motorista.

Um novo censo eleitoral, por sua vez, faz-se ne-
cessário porque o último foi feito em 1986. Naquele 
ano, o Brasil dispunha de 69 milhões de eleitores. Na 

última eleição, em 2002, segundo o cadastro do TSE 
– Tribunal Superior Eleitoral, esse número havia au-
mentado para 115 milhões de eleitores, ou seja, um 
crescimento de 66%. Em média, de acordo com os 
técnicos do Superior Tribunal Eleitoral, o eleitorado 
brasileiro cresce 5% a cada dois anos.

Se o Tribunal Superior Eleitoral merece ser louva-
do por seus esforços para manter a qualidade de seu 
cadastro, não podemos deixar de observar que esse 
trabalho é parcial, porque depende da colaboração es-
pontânea do eleitor. Além disso, somente no momento 
de votação, o Tribunal dispõe de informações sobre o 
universo de eleitores.

Apesar do zelo da Justiça Eleitoral, um novo 
censo eliminaria as duplicidades de registros e elimi-
naria os cadastros falsos e incorretos ou de pessoas 
já mortas.

A democracia é um processo. Nunca podemos 
dizer que esteja concluída. Aprimorá-la e torná-la me-
lhor a cada dia é um dever e uma obrigação de todos 
nós que abraçamos a vida pública.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mudança no 
título eleitoral e o conseqüente recadastramento são 
medidas que, à primeira vista, não são de grande mon-
ta. Tenho, no entanto, a certeza de que tal mudança 
produzirá resultados muito significativos. Diminuir-se-
ão as fraudes eleitorais e teremos, conseqüentemente, 
um sistema que represente de maneira mais fidedigna 
e apurada o verdadeiro valor da democracia: a reali-
zação da vontade do povo.

A inspiração que tivemos para que pudéssemos 
formular esse projeto de lei veio justamente do nos-
so dia-a-dia, da nossa experiência com o processo 
eleitoral.

Concedo o aparte ao Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senador 

Papaléo Paes, parabenizo-o pela oportunidade do 
pronunciamento que faz, em um momento em que se 
discute a reforma eleitoral em nosso País. O Brasil já 
avançou bastante na questão do voto, com a implan-
tação da urna eletrônica. Somos um dos primeiros 
países do mundo a introduzi-la no processo eleitoral. 
Então, como já utilizamos a urna eletrônica no processo 
eleitoral, com alta tecnologia de informação, por que 
não criamos um título de eleitor, de acordo com o seu 
projeto, semelhante a um cartão eletrônico com a fo-
tografia do eleitor e senha, para melhor identificação? 
Estou apresentando um projeto estabelecendo que o 
eleitor possa votar, pelo menos para Presidente da Re-
pública, onde estiver, em qualquer lugar do Brasil. Na 
última eleição para Presidente da República, 8 milhões 
de eleitores deixaram de votar, porque não estavam 
nas suas cidades. Isso desequilibra qualquer processo 
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eleitoral. Se esses 8 milhões tivessem votado, talvez 
o resultado da eleição fosse diferente. É injusto que 8 
milhões de brasileiros não consigam votar no dia da 
eleição, porque estão em trânsito. Se introduzimos a 
urna eletrônica, por que não possibilitar que o eleitor 
vote em qualquer cidade onde estiver no dia da elei-
ção? Com a nova tecnológica, creio que é possível 
aperfeiçoar muito o processo eleitoral brasileiro. Pa-
rabéns pelo seu projeto, Senador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado. Parabenizo-o também, Senador Valdir Rau-
pp, pelo seu projeto que traz uma alternativa para o 
processo eleitoral, que temos que buscar. Quando 
apresentamos um projeto desse tipo, procuramos es-
tabelecer a discussão do assunto. É muito importante 
e interessante reconhecermos essa discussão como 
fundamental para a democracia brasileira, bem como 
a questão da reforma política, parada na Câmara dos 
Deputados. E vejo até com bons olhos, pois iriam atro-
pelar tudo e todos para aprovar uma reforma não mui-
ta discutida entre nós. Portanto, o processo eleitoral 
é fundamental para a democracia e, por isso, merece 
discussões. Parabéns a V. Exª.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Papaléo 

Paes, ouvia o discurso de V. Exª pelo rádio do carro, 
quando V. Exª tentava acordar o Partido do Governo 
para a responsabilidade e os compromissos na apro-
vação da PEC paralela. Em relação a essa PEC, a 
situação das lideranças que acreditaram no Governo 
ficou muito difícil. Eu, graças a Deus, Presidente Edu-
ardo Siqueira Campos, não acreditei desde o início. 
Após o massacre dos aposentados e dos servidores 
públicos, entendi que houve a perda da palavra. V. Exª, 
como Presidente da Subcomissão de Saúde – tema 
que tão bem domina –, enriquece o País e entusias-
ma e surpreende a todos nós ao abordar temas tão 
palpitantes. No que se refere à democracia, queremos 
aqui afirmar o nosso otimismo. Não com relação ao 
Governo. O Governo está no fundo do poço, adverti 
desde o início. Mas há uma conscientização no Brasil 
a respeito da democracia. Não é uma conquista do 
PT, é nossa, do País. A humanidade sempre buscou 
formas de governo. Já dizia Aristóteles que “o homem 
é um animal social”, e Thomas More dizia que “o ho-
mem não é uma ilha”. E o povo, decepcionado com 
os governos absolutistas dos reis, foi às ruas gritando: 
“Liberdade, igualdade e fraternidade”. E tombaram to-
dos os governos dos reis absolutistas, e surgiu o go-
verno do povo, pelo povo e para o povo, que é a nossa 
democracia. Na própria França, surgiu Napoleão para 
fazer o Código Civil. E o Brasil foi avançando. Tivemos 
momentos de exceção, com a ditadura civil de Vargas 

e a ditadura militar, que não foram boas experiências. 
Aí estão o livro de Graciliano Ramos, Memórias do 
Cárcere, que traduz o lado ruim da ditadura Vargas, e 
os recentes livros de Elio Gaspari, sobre o lado ruim e 
cruel da ditadura militar. Então, houve essa conscienti-
zação de aperfeiçoamento e estamos todos esperan-
çosos. Não se ouvirá gritos “Fora Lula”, porque houve 
uma conscientização, uma conquista. Queremos aper-
feiçoar as instituições. Para colaborar com seu inspi-
rado e corajoso discurso, quero dizer que vergonhoso 
é o modelo adotado pelo PT, que distribuiu pelo País 
um monte de DAIs e DASs no serviço público. E deles 
sugam, tiram parcela dos seus salários para compor 
um fundo partidário. Isso é feio, é corrupção eleitoral. 
E esses funcionários, diante da vida difícil, vão aplicar 
métodos, como fez Waldomiro Diniz, de pedir propina 
a bicheiros, praticar corrupção, para sobreviver. Então, 
essas coisas têm que ser denunciadas, para que faça-
mos a reforma, porque, mesmo estando no Governo, 
o PT não é exemplo de nada.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa, pelo aparte, que reve-
la a sua cultura, a sua capacidade de desenvolver os 
temas discutidos nesta Casa.

Na última parte da sua participação, V. Exª falou 
sobre a contribuição salarial que o servidor deve fazer 
aos Partidos. Não sou a favor desse tipo de contribuição, 
porque o servidor ocupa um cargo público. Devemos 
pagar, todos nós que ocupamos cargo público, com 
competência, dedicação e responsabilidade.

Quando fui Prefeito de Macapá, pelo PSDB, ha-
via um modelo dentro da Prefeitura no qual todos os 
detentores de cargos de nomeação do Prefeito des-
contavam uma determinada parcela para o Partido do 
então Prefeito. Quando assumi, alguns assessores me 
perguntaram como ficaria o desconto. E eu respondi 
que isso não mais ocorreria.

Sou contra esse tipo de contribuição. Sou contra 
o fato de a pessoa ganhar o seu salário e tê-lo descon-
tado em folha, com a autorização do próprio prefeito, 
para que seja destinado a um partido político. 

Observe V. Exª que todo esse processo está 
ocorrendo dentro de uma pequena prefeitura – o que 
pode ser visto como um laboratório —, mas, se am-
pliarmos, veremos que ocorre também nos grandes 
centros do poder.

Senador Mão Santa, agradeço a V. Exª. Nós, que 
fomos dois labutadores das PECs 67 e 77, devemos 
manter, juntamente com o Senador Osmar Dias, as nos-
sas ações no sentido de exigir que o Governo cumpra 
o seu compromisso em relação à PEC 77.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira 
Campos, que usará da palavra para fazer uma comu-
nicação inadiável.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
aproveito a oportunidade do período destinado a uma 
comunicação inadiável para anunciar a solicitação que 
nós, integrantes da Bancada Federal do Tocantins, três 
Senadores e os oito Deputados, fizemos a S. Exª o 
Ministro Roberto Rodrigues. Queremos dirigir-lhe uma 
correspondência. Mais do que isso: uma exposição de 
motivos, que certamente traz muita preocupação à 
Casa, já que há a perspectiva de iminentes prejuízos 
à economia tocantinense e à economia do Estado de 
Rondônia, cuja Bancada é composta pelos nobres Pa-
res Valdir Raupp, Fátima Cleide e Paulo Elifas.

Sr. Presidente, no dia 25 de abril haverá uma visita 
de inspeção, uma missão da Comunidade Européia a 
alguns Estados para a aprovação de instalações utili-
zadas para a exportação de carne. 

Como é do conhecimento de todos, o Estado do 
Tocantins tem aproximadamente 7,5 milhões de cabe-
ças no seu rebanho e Rondônia tem dez milhões de 
cabeças. Na troca de informações entre a Secretaria 
de Defesa Animal do Ministério da Agricultura e Pecu-
ária e a missão estrangeira, estariam sendo prioriza-
dos três Estados: Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso para essa visita.

Sabemos como são criteriosos os estrangeiros, 
o Mercado Comum Europeu, as missões de inspeção, 
com relação à qualidade exigida para a compra de pro-
dutos por aqueles países. É fato também, Sr. Presiden-
te, que, há mais de cinco anos, o Tocantins faz parte 
da zona livre de aftosa. Não há nenhum registro nesse 
sentido, não há nenhum problema de febre aftosa ou de 
qualquer outro tipo de doença há mais de cinco anos. 
O Estado do Tocantins, dentro do progresso que vem 
experimentando, tem excelentes condições de abate e 
frigoríficos da melhor qualidade. Hoje temos uma infra-
estrutura pronta para que o Tocantins esteja entre os 
maiores exportadores de carne do País.

Sr. Presidente, lerei o ofício assinado por toda 
a Bancada: 

Sr. Ministro, os integrantes da Bancada 
Federal do Estado do Tocantins, no Congresso 
Nacional, vêm à presença de V. Exª, em caráter 

emergencial, solicitar os indispensáveis esfor-
ços deste Ministério bem como da Secretaria 
de Defesa Agropecuária no sentido de incluir 
o nosso Estado no roteiro da missão da Co-
munidade Européia, que ocorrerá a partir de 
25 de abril do corrente.

Desde já, faço uma sugestão: que este ofício 
seja acrescido das assinaturas dos três Senadores de 
Rondônia, porque, por questão de justiça a um Estado 
que também é zona livre de aftosa, Rondônia não pode 
ficar excluído desta missão. Uma vez excluído, Senador 
Valdir Raupp, tenha certeza V. Exª de que os mercados, 
na hora das aquisições, das compras, não incluirão 
Rondônia exatamente pelo fato de o Estado não ter 
sido inspecionado por esta importante missão.

Portanto, nós, Senadores do Tocantins, estamos 
pleiteando essa audiência para amanhã. Na quarta-fei-
ra, o competente Ministro Roberto Rodrigues estará no 
Tocantins, mas não queremos criar um constrangimento 
a S. Exª na visita ao nosso Estado. Queremos antes, 
amanhã, participar dessa audiência. E creio que seria 
muito salutar se os representantes de Rondônia, que 
estão sofrendo igual discriminação, estivessem junto 
conosco não apenas endossando este ofício, mas esta 
solicitação, para a qual o Estado de Rondônia tem total 
apoio da sociedade tocantinense. 

Fizemos um esforço, que não foi pequeno. Vem de 
cinco anos, quando cumprimos todas as exigências da 
Adapec, que é a nossa agência de defesa agropecuá-
ria, por meio da nossa Secretaria da Agricultura, hoje 
dirigida pelo importante técnico, Dr. Roberto Saium. 
Estava na condição de Secretário da Agricultura o 
Vice-Governador do Estado Raimundo Nonato Pires 
dos Santos; preside a Agência de Defesa Agropecuá-
ria o Dr. Felipe Nauar Chaves.

Conseguimos, com muita dificuldade, chegar a 
essa condição antes de muitos Estados exatamente 
por ser esta uma das principais características do To-
cantins. A nossa preocupação é realmente grave, uma 
vez que toda a classe produtora do Estado também 
está empenhada nesta visita. Quero destacar aqui a 
atuação do suplente de Senador, José João Estival, 
que comanda o segmento dos donos de frigoríficos. 
Mas o importante é defender a economia do Tocantins, 
defender o nosso rebanho de mais de sete milhões de 
rezes e, principalmente, defender o Estado no esforço 
que fez durante esses anos: estamos há mais de cinco 
anos livres da febre aftosa.

Portanto, Sr. Presidente, acredito e confio na sen-
sibilidade de S. Exª o Ministro Roberto Rodrigues. Con-
fio em que a Secretaria de Defesa Animal há de fazer 
um expediente e enviar à União Européia, incluindo 
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não só o Estado de Tocantins, bem como o Estado de 
Rondônia, para que não sejamos discriminados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – Nós con-

cedemos a palavra ao Senador do PMDB do Estado 
de Rondônia, Valdir Raupp, orador inscrito para esta 
sessão não deliberativa.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, não pedi um aparte ao 
nobre Senador Eduardo Siqueira Campos, que neste 
momento já preside a sessão, para falar da exportação 
de carne bovina para a União Européia, até porque eu 
estava inscrito como o próximo orador e farei, neste 
momento, alguns comentários sobre essa questão.

Presidente Eduardo Siqueira Campos, na se-
mana passada, já que não foi possível a audiência 
naquela ocasião com o Ministro Roberto Rodrigues, 
estivemos com o Sr. José Amaury, Secretário-Execu-
tivo, que substitui o Ministro na ausência de S. Exª. Na 
ocasião, fizemos essa cobrança e não falamos somen-
te em Rondônia. 

Eu também agradeço a V. Exª por ter também co-
mentado aqui sobre Rondônia. Naquela oportunidade, 
pedimos por Rondônia e Tocantins, sabendo que foram 
os dois Estados injustiçados nessa medida. 

A alegação do Ministério é de que a decisão não 
é deles, mas da Missão de Bruxelas, onde fica a sede 
da União Européia, e que a Missão não teria incluído 
os Estados do Tocantins e de Rondônia. Já estavam in-
cluídos São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e nessa oportunidade seriam incluídos apenas 
Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Mas é justo, pois Tocantins, como V. Exª mesmo 
disse, já há cinco anos está livre da aftosa, assim como 
Rondônia. No ano passado, acompanhei em Paris, 
na França, a missão de Rondônia, juntamente com o 
Governador Ivo Cassol, vários Deputados Federais e 
demais autoridades, quando o Estado recebeu o cer-
tificado de área livre de febre aftosa.

Assim, é justo que, neste momento, os Estados 
do Tocantins e de Rondônia sejam incluídos também. 
Amanhã, vamos subscrever o seu ofício ao Ministro, 
pois, apesar de a decisão não ser apenas do Ministério, 
este pode influenciá-la muito. Fui informado de que há 
um grande lobby dos que já estão incluídos, como São 
Paulo, o mais forte em exportação de carne, e outros, 
para que os nossos Estados não sejam incluídos.

Rondônia já possui mais de 10 milhões de cabe-
ças de gado de boa qualidade, assim não é justo que 
o Estado seja excluído da exportação de carne para 
a União Européia.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Conce-
do o aparte ao nobre Senador Osmar Dias, profundo 
conhecedor da matéria.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Como Senador 
pelo Paraná, Estado considerado livre da febre afto-
sa, sem vacinação, reconheço o direito de Tocantins 
e Rondônia também o serem, sobretudo porque já 
cumpriram, tecnicamente, todos os pré-requisitos para 
isso. Acompanho a questão da febre aftosa há muitos 
anos e sei do esforço dos dois Estados, que, há cinco 
anos, não apresentam nenhum foco de febre aftosa, o 
que significa que já há tempo de sobra. Tecnicamente, 
o Instituto Internacional de Epizootias da França con-
sidera como prazo mínimo o período de 36 meses, já 
cumprido, portanto, por esses Estados. Como Sena-
dor pelo Paraná, não apenas reconheço, mas apóio o 
pleito de V. Exªs.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Osmar Dias. V. Exª é justo e, por 
isso, neste momento, está sendo solidário ao nosso 
pleito.

Antes de iniciar o pronunciamento propriamente 
dito, gostaria de registrar, na tribuna de honra do plená-
rio, a presença do Prefeito Joaquim Rezende, da cidade 
de Nova Brasilândia D’Oeste, do Estado de Rondônia, 
acompanhado dos Vereadores Francisco Benteo, Au-
rindo de Almeida, Luiz Faustino e outros. Sejam bem-
vindos e sintam-se à vontade na nossa Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta 
tribuna para tratar de um tema da maior importância no 
processo de construção da cidadania e de superação 
das desigualdades sociais que marcam nosso País: a 
erradicação do analfabetismo.

De uma forma geral, as elites brasileiras preferem 
negligenciar esse tema; preferem vê-lo no contexto das 
políticas educacionais, sem a devida prioridade, pois 
assim não precisam encarar essa realidade que tanto 
nos choca. No entanto, não obstante muitos deixem 
em segundo plano a abordagem de nossas mais gra-
ves mazelas, é preciso pôr o dedo na ferida, conhecer 
detalhadamente a realidade, debater alternativas para 
sua superação e fiscalizar a execução de políticas pú-
blicas adequadas.

Sr. Presidente, na última campanha presidencial, 
falou-se muito no combate à fome. Sem dúvida, apro-
fundar esse debate representou um importante passo, 
forçando as camadas privilegiadas da sociedade a vol-
tarem seus olhos para a gravidade da questão. Diag-
nósticos foram elaborados; especialistas foram ouvidos; 
metas foram definidas; ambiciosos programas sociais 
foram desenhados e implementados. A sociedade 
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aguarda ansiosa a notícia de que a realidade começa 
a mudar. Esperamos ver, em breve, Sr. Presidente, nos 
jornais, a notícia de que os programas sociais institu-
ídos pelo Governo Federal atingiram seus objetivos e 
de que a ajuda emergencial finalmente chegou aos 
bolsões de miséria onde a fome ainda leva sofrimento, 
retirando dignidade de milhões de brasileiros.

Assim como a fome, Srªs e Srs. Senadores, o 
analfabetismo também constitui um indicador contun-
dente de nossas desigualdades sociais. Por isso, o 
Constituinte de 1988, atento às reivindicações da so-
ciedade pela universalização dos direitos de cidada-
nia no Brasil, inscreveu no artigo 214 da Constituição 
Federal a prioridade ao combate ao analfabetismo no 
conjunto das políticas públicas de educação.

É importante observar que, no plano meramente 
declaratório, o combate ao analfabetismo sempre foi 
prioridade no Brasil. Estudos contabilizam 23 projetos 
e campanhas de alfabetização de adultos instituídos 
no País desde 1854, há mais de 150 anos. Em geral, 
adotam-se políticas de caráter assistencialista, com 
pouca fundamentação pedagógica, sem caráter per-
manente e com baixo nível de profissionalização dos 
educadores envolvidos. Assim, o problema se perpetua 
de maneira inaceitável.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, segundo 
o Mapa do Analfabetismo no Brasil, publicado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, 
existem, no Brasil, mais de 16 milhões de analfabetos. 
Esse número corresponde a 13,6% da população com 
15 anos de idade ou mais.

É importante observar que esses dados partem 
do conceito de indivíduo alfabetizado como sendo 
aquele capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete 
simples no idioma que conhece.

O Mapa do Analfabetismo esclarece que, se uti-
lizarmos o conceito de analfabetismo funcional, cada 
vez mais empregado no mundo contemporâneo, e que 
corresponde à totalidade de pessoas com menos de 
quatro séries de estudo, existem, no Brasil, 30 milhões 
de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais. 
Esse, sem dúvida, é um dado alarmante.

Segundo a publicação do Inep, 59% dos alunos 
da 4ª série do ensino fundamental não apresentam 
habilidades de leitura compatíveis com o nível de le-
tramento apropriado para concluintes dessa série. Não 
são considerados aptos a continuarem seus estudos 
no segundo segmento desse nível de ensino. Dessa 
forma, também podem ser considerados analfabetos, 
ou seja, é preciso relativizar a afirmação, tão alarde-
ada, de que o Brasil conquistou a universalização do 
ensino fundamental.

Houve uma conquista importante, não há dúvi-
da, mas que só estará completa quando o ensino tiver 
qualidade compatível com o direto de cada brasileiro 
ao exercício pleno de sua cidadania e com o País que 
pretendemos construir.

O Mapa do Analfabetismo no Brasil ressalta 
que o melhor antídoto para o analfabetismo é assegu-
rar escola para todos na idade correta. Nas condições 
atuais, entretanto, corremos o risco de continuar a ge-
rar analfabetos funcionais. Afinal, Sr. Presidente, 35% 
dos analfabetos, no Brasil, já freqüentaram a escola. 
Esse dado demonstra, inequivocamente, as limitações 
de nosso sistema de ensino, sobretudo nos primeiros 
anos de escolaridade.

Os dados sobre o analfabetismo revelam, tam-
bém, as desigualdades regionais que marcam o Brasil. 
O Nordeste concentra 50% do total de analfabetos do 
País, correspondendo a oito milhões de pessoas. Na 
distribuição do total de analfabetos por unidade da Fe-
deração, destaca-se outro dado importante: cerca de 
50% deles concentram-se em cinco Estados: Bahia, 
São Paulo – e aqui há um paradoxo –, Minas Gerais, 
Pernambuco e Ceará. 

O Estado de São Paulo está inserido nessa lista 
por ser uma metrópole. Talvez, no interior do Estado 
de São Paulo, haja o melhor nível de ensino do País. 
Entretanto, devido à pobreza e à miséria concentra-
das nas favelas na periferia da Grande São Paulo, o 
Estado enquadra-se entre os piores no combate ao 
analfabetismo.

Concedo um aparte ao nobre Senador Osmar 
Dias.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Valdir 
Raupp, como V. Exª é assíduo na Comissão de Educa-
ção, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamento 
e acrescentar um dado tão alarmante quanto os ma-
nifestados em seu discurso. Recentemente, a Unesco 
analisou 107 países para levantar os índices de repe-
tência no ensino fundamental e no ensino médio. O 
Brasil foi o centésimo colocado. Apenas sete países 
têm o índice de repetência maior do que o do Brasil, 
e esses sete países situam-se no continente africano. 
Esse fato demonstra que o discurso de V. Exª é opor-
tuno, além de ser um alerta para que o Governo não 
apenas lance programas, mas os operacionalize. Pa-
rece-me que o grande mal do atual Governo é lançar 
muitos programas e não operacionalizar nenhum.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Osmar Dias. V. Exª também tem 
sido muito diligente como Presidente da Comissão 
de Educação.

O analfabetismo no Brasil reproduz as iniqüidades 
que caracterizam nossa sociedade. Há muitos anos, 
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os economistas e os sociólogos nos alertam para a 
gravidade do cenário da concentração da renda e da 
riqueza no Brasil. Entre outros dados impressionan-
tes, acrescente-se que, no Brasil, a renda dos 20% 
mais ricos corresponde a 32 vezes a dos 20% mais 
pobres. São as desigualdades regionais entre rique-
za e pobreza que tornam difícil a erradicação desse 
problema tão sério que é o analfabetismo no Brasil. 
Assim, a distribuição da população iletrada nas cama-
das sociais segue a mesma lógica: nos domicílios cujo 
rendimento é superior a dez salários mínimos, a taxa 
de analfabetismo é de apenas 1,4%  o que quer dizer 
que, se os brasileiros ganhassem, em média, de 10 
a 20 salários mínimos, a taxa de analfabetismo seria 
mínima, e não alarmante como é. Já entre as famílias 
que ganham menos de um salário mínimo, a taxa é 
de quase 30%. Vejam que a diferença oscila de 1,4% 
para 30%, tendo em vista a renda familiar.

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va tem declarado, desde as primeiras semanas de seu 
Governo, sua determinação em abolir o analfabetismo 
no Brasil. Para isso, criou, no âmbito do Ministério da 
Educação, a Secretaria Extraordinária de Erradicação 
do Analfabetismo. O principal recurso para o cumpri-
mento dessa meta é o Programa Brasil Alfabetizado, 
que funciona por meio de convênios com instituições 
alfabetizadoras de jovens e adultos. Dessa forma, pro-
cura-se conjugar esforços do Governo e da sociedade 
civil, a exemplo de diversas outras experiências bem-
sucedidas nesse setor.

Senador Mão Santa, mesmo estando o meu 
tempo escasso, ainda assim concedo um aparte a 
V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valdir 
Raupp, nós, que fomos prefeitos e governamos nossos 
Estados, fizemos alguns programas nesse sentido. Eu 
mesmo implantei um programa denominado Nenhum 
Piauiense Analfabeto. Mas quero dizer a V. Exª que, 
recentemente, fui ao Chile. Naquele País, havia uma 
lei que obrigava o Estado a garantir oito anos de estu-
dos ao cidadão. Senador Tião Viana, V. Exª, que talvez 
seja a luz mais forte do seu Partido, o PT, atente bem: 
no Chile, o Presidente Ricardo Lagos, que foi Ministro 
da Educação  depois da ditadura de Pinochet, houve 
três presidentes democratas, e S. Exª foi Ministro da 
Educação do primeiro deles  agora substituiu a lei an-
terior: os 8 anos foram transformados em 12. Portanto, 
o Estado é obrigado a propiciar 12 anos de estudo aos 
cidadãos. Seriam como o nosso primário, o ginásio e o 
científico gratuitos e obrigatórios. Só não ocorre assim 
com a universidade, mas, nesse caso, os chilenos têm 
créditos e só começam a pagar dois anos depois de 
formados. O Chile, mesmo em condições de nature-

za mais adversas do que as nossas, tem um padrão 
de vida bem melhor do que o nosso. Tanto que dizem 
que Santiago é Londres, e que o Chile é a Inglaterra 
da América do Sul. Então, é isto: V. Exª está dando um 
grito, e, digamos, depois dele, teremos que buscar o 
exemplo da luz da educação. E mais: lá, cheguei à 
conclusão de que, a cada ano de estudo, a renda do 
cidadão aumenta 16%.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa. Incorporo o aparte de 
V. Exª ao meu pronunciamento.

A página do Ministério da Educação na Inter-
net informa que esse programa pretende alfabetizar, 
gradualmente, 20 milhões de brasileiros: 3 milhões 
em 2003, 6 milhões em 2004, 6 milhões em 2005 e 5 
milhões em 2006. Vê-se, portanto, que o Governo do 
Presidente Lula estabeleceu metas ambiciosas, geran-
do grandes expectativas nos meios educacionais e na 
sociedade brasileira como um todo. Ainda não houve 
a divulgação oficial de análises e resultado parciais da 
implementação do programa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os dados 
têm mostrado que as políticas de combate ao analfa-
betismo estão entre as mais ineficazes medidas histo-
ricamente tomadas pelo setor público no Brasil – isso 
ocorre há décadas. O Governo do Presidente Lula 
não pode perder a oportunidade histórica de reverter 
esse gravíssimo quadro. Seus especialistas possuem 
conhecimento técnico e experiência na condução de 
programas para tanto. 

À sociedade, por sua vez, cabe colaborar de di-
versas formas, envolvendo-se com as políticas adota-
das. Mas precisa, sobretudo, acompanhar minuciosa-
mente os desdobramentos dos programas propostos 
pelo Governo Federal. É preciso que a opção pelas 
parcerias com instituições da sociedade civil, como 
instrumento prioritário no combate ao analfabetismo, 
conforme expresso no Programa Brasil Alfabetizado, 
não dilua nem diminua a responsabilidade dos órgãos 
governamentais, que têm a obrigação constitucional 
de enfrentar esse problema de forma eficiente.

Sr. Presidente, desde a semana passada, eu es-
tava programado para debater este tema da tribuna. 
Coincidentemente, o jornal O Globo, de ontem, às 
páginas 10, 11 e 12, presenteia-nos com uma ampla 
matéria a respeito da educação de jovens e adultos no 
Brasil. Na reportagem, dizem que esse programa será 
implantado para valer. E os recursos do Fundef, que 
até então não estavam sendo destinados aos jovens e 
adultos, com a criação do Fundeb, passariam a lhes ser 
destinados também. Os Municípios e os Estados não 
vão matricular alunos acima de 15 anos, colocando-
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os em salas de aula, porque ocupariam as vagas dos 
alunos do Fundef, que não recebem nada por isso.

No início do ano passado, apresentei projeto de 
lei na Comissão de Educação. A matéria, que ainda não 
veio ao plenário, recebeu parecer favorável do Relator, 
Senador Garibaldi Alves Filho, destinando dinheiro do 
Fundef para jovens e adultos. Mas não será apenas 
por meio da iniciativa privada que vamos combater o 
analfabetismo no Brasil, o setor público também deve 
investir pesado na área. E somente o Fundeb ou o 
projeto que apresentei no ano passado poderão re-
solver o problema.

Atingidas as ambiciosas metas propostas por 
este Governo, Sr. Presidente, teremos alcançado um 
patamar superior no que se refere à superação das 
desigualdades sociais e à construção da cidadania 
no País. Permaneceremos atentos, reconhecendo os 
avanços e cobrando resultados efetivos das políticas 
para o setor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância e generosidade.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o 
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelos Srs. Eduardo Siqueira 
Campos, 2º Vice-Presidente, e Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Eu que agradeço, Senador Valdir Raupp, pela opor-
tunidade que V. Exª concede ao Senado Federal e a 
toda a população brasileira.

Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko, 
para uma comunicação inadiável.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
conforme anuncio sempre, por menor que seja o tem-
po de que disponha para falar, e hoje é muito peque-
no esse tempo, há dois assuntos aos quais sempre 
me dedico, nem que seja meio minuto. O primeiro diz 
respeito à aprovação da PEC paralela. É inaceitável! 
A PEC paralela foi aprovada pelo Senado Federal em 
dezembro. Já estamos em meados de abril e a Câ-
mara não a aprova. Está aqui o Relator das PECs nºs 
67 e 77. Sabe S. Exª, como todos nós Senadores e 
Senadoras sabemos, quanto nos custou em termos 
de trabalho, de discussão, de debates, de audiências 
públicas para que construíssemos a PEC nº 77, a PEC 
paralela, para agora estarmos vivenciando todo esse 
tempo sem sua aprovação na Câmara. Tenho já me 
pronunciado a respeito inúmeras vezes e continuarei 
cobrando todos os dias em que assomar à tribuna. É 
um ato de responsabilidade que tem que acontecer 
urgentemente.

O segundo tema refere-se à liberação dos recur-
sos da Cide para as estradas. Há aqueles que dizem: 
mas já saiu até uma medida provisória repassando 
29% dos recursos da Cide para os governos estaduais 
e a Senadora continua insistindo. Continuo insistindo, 
sim, porque esses recursos que foram repassados 
para os governos estaduais estão sendo aplicados, 
pelo menos no meu Estado, Mato Grosso, em estra-
das estaduais. E, uma vez que é repassado para os 
governadores, com certeza eles querem, devem e 
têm autonomia para aplicar esse recurso. Cobro aqui 
mais recursos da Cide para restauração, conservação 
e construção das estradas federais, que têm de ser 
repassados via Denit.

Não podemos crer que, repassando 29% para os 
governos estaduais, as estradas federais vão melhorar. 
Isso não vai acontecer, porque esses recursos estão 
sendo aplicados nas estradas estaduais. Queremos 
os recursos da Cide com a destinação para a qual 
essa contribuição foi criada, qual seja, conservação, 
restauração e construção de estradas federais, mas 
o dinheiro não está sendo aplicado. São R$10 bilhões 
que estão com o Tesouro.

Quero falar a respeito de um assunto que o Se-
nador Valdir Raupp já comentou: a educação. Se que-
remos que o País dê um grande salto, precisamos de 
um programa de geração de empregos, de reforma 
agrária e, sobretudo, de educação. 

A educação passa por vários aspectos. Em pri-
meiro lugar, pela universalização do acesso. Todos têm 
o direito a estudar em uma escola pública. É só bater 
na porta e dizer: “quero uma vaga”, e a vaga tem que 
existir. A Constituição assegura a todos os brasileiros 
educação pública, gratuita e de qualidade. Não estou 
preocupada com as escolas particulares, que continuem 
funcionando como uma empresa. Os recursos públicos 
têm que ser suficientes para que todos os estudantes 
tenham acesso à escola e, principalmente, para man-
tê-los na escola. Não adianta que todos tenham direito 
a um lugar na escola se depois não conseguem per-
manecer por uma série de outros motivos.

Por último, ainda com relação ao aluno, quero fa-
lar sobre a democratização das relações de poder. Só 
teremos uma escola de qualidade, Srªs e Srs. Senado-
res, quando tivermos uma mudança nas relações de 
poder que vão da escola à Presidência da República. 
Precisamos mudar essas relações. É uma discussão 
maior, mais profunda.

Para os trabalhadores em educação, é neces-
sária uma formação permanente e condições dignas 
de trabalho, o que envolve também a questão salarial. 
Precisamos, fundamentalmente, de pesquisa. Educação 
para a mesmice não leva a mudanças, à transforma-
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ção. Só conseguiremos que a sociedade mude para 
valer quando tivermos uma educação para a constru-
ção do conhecimento, ou seja, para a transformação e 
não para a mesmice. A serviço de quem um mais um 
são dois? Contra quem estão a divisão e a subtração? 
A favor de quem estão a soma e a multiplicação? É 
de educação para a transformação que precisamos 
neste País, uma educação dentro da visão de cons-
trução do conhecimento e não o simples repasse de 
conhecimentos. É uma discussão longa, apropriada e 
necessária para um grande projeto de educação para 
a transformação da nossa sociedade, do nosso País. 
É óbvio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que é 
preciso alfabetizar todos os brasileiros. Não é possível 
continuar querendo dar um grande salto em desenvol-
vimento científico, tecnológico, com um número tão 
grande de analfabetos.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 

– Com a palavra o Senador Osmar Dias, do nosso 
querido Estado do Paraná, onde S. Exª, há pouco, 
inaugurou um grande centro de desenvolvimento para 
o turismo.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Sr. Presidente. Srªs e Srs. Senadores, a Senadora 
Serys praticamente iniciou o tema que devo abordar 
nesta tarde, assim com o fez o Senador Valdir Raupp, 
que forneceu dados alarmantes sobre os ensinos fun-
damental e médio no País, a evasão escolar, a repe-
tência e o analfabetismo, que persiste. Fiz um aparte 
ao Senador Valdir Raupp, dizendo que o Governo tem 
pecado em lançar programas, mas não operacionali-
zá-los. Lança idéias que não são acompanhadas da 
ação. Então, fica apenas na conversa.

Agora o Governo anuncia – e está no jornal Fo-
lha de S.Paulo – o programa Universidade para Todos. 
Falo como Presidente da Comissão de Educação do 
Senado. Vou levar esse assunto para debate na Co-
missão. Fizemos um requerimento, que foi aprovado 
na Comissão, para debatermos a reforma universitária 
e, dentro desse assunto, inclui-se também essa ques-
tão que o Governo apresenta com singeleza para a 
sociedade brasileira, mas que não é tão simples as-
sim, a chamada venda ou compra de vagas, como foi 
denominada já a troca que o Governo pretende fazer 
de vagas nas universidades privadas por tributos de 
que abrirá mão.

Vejo uma grande distorção nessa proposta, princi-
palmente em relação ao discurso de fortalecimento da 
universidade pública brasileira, que o PT sempre fez, 
sobretudo durante a campanha eleitoral e até mesmo 
durante sua gestão no Governo. Essa contradição já 

vem chamando a atenção, inclusive, dos reitores das 
universidades federais, que criticaram duramente o 
projeto. E o fizeram com razão, porque o que se espe-
rava é que o Governo do PT ampliasse o número de 
inscrições nos vestibulares e de vagas nas universi-
dades federais – assim como esperávamos que o que 
ocorresse nos Estados governados por Partidos que 
apóiam o Governo Federal fosse coerente com o dis-
curso deste. No entanto, o que vemos é o contrário.

No Paraná, por exemplo, o Governo do Estado 
mandou fechar 43 cursos universitários nas univer-
sidades estaduais, que estão proibidas de realizar o 
vestibular. Não estão prejudicados apenas aqueles que 
desejam prestar vestibular para esses cursos, mas os 
que já obtiveram o diploma neles, que será desvalo-
rizado. Quem detém diploma de um curso superior 
fechado, evidentemente, levará junto a desconfiança 
do mercado de trabalho, que dirá: “esse curso, com 
certeza, não é de qualidade, porque senão não teria 
sido encerrado pelo Governo” – o que não correspon-
de à realidade.

O pior, Sr. Presidente, é fechar cursos como os 
da Universidade de Maringá e Londrina, que têm uma 
influência enorme no desenvolvimento regional. Fechar 
o Curso de Zootecnia, por exemplo, ou de Agronomia 
em uma Universidade como a de Maringá é promover 
o retrocesso; significa até desrespeito com a atividade 
econômica que sustenta o desenvolvimento da região 
e tem sido, na verdade, a base do desenvolvimento 
nacional: o agronegócio.

Isso ocorreu com outros cursos de tecnologia, 
inclusive com extensão, em Cianorte, que visavam à 
formação de técnicos que dão sustentação ao desen-
volvimento de uma atividade econômica importantís-
sima naquela região: o setor têxtil.

Mas quero chamar a atenção para a reforma 
universitária e para a questão que envolve a universi-
dade brasileira. De 1995 para 2004, as universidades 
brasileiras perderam, em recursos para custeio, 24%. 
Portanto, houve redução de um quarto, o que signi-
fica que é impossível remunerar bem professores ou 
servidores ou, ainda, manter essas universidades fun-
cionando em um nível de qualidade que já tiveram e 
que não têm mais.

No que se refere aos investimentos, 70% foram 
reduzidos, ou seja, de cada R$100,00 que se aplicavam 
em 1995, hoje se aplicam apenas R$30,00 nas univer-
sidades federais. As 43 universidades federais estão 
praticamente numa única situação: a de dar dó.

O Hospital das Clínicas, hospital universitário 
paranaense que é referência para o mundo no trans-
plante de medula óssea, está hoje numa situação de 
carência absoluta; seus profissionais são obrigados, 
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muitas vezes, a pedir contribuição da comunidade, para 
manter a prestação de seus serviços não apenas para 
o povo do meu Estado, mas do Brasil inteiro, que os 
procura em Curitiba.

Enfim, a universidade está numa crise financeira 
sem precedentes, e o Governo anuncia o Universidade 
para Todos. (Pausa.)

Sr. Presidente, estou tendo dificuldades. Vou para 
a outra tribuna, porque há uma conversa alta no meu 
ouvido, e fica difícil concentrar-me no que estou fa-
lando.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA. 
Fazendo soar a campainha.) – Peço aos Srs. Senadores 
e aos que estão na Tribuna de Imprensa que nos dêem 
oportunidade de ouvir o Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se eu estiver 
incomodando os Senadores que estão conversando, 
trocarei de tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– A sua palavra está garantida, Sr. Senador.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

Eu estava falando que o Governo do PT – talvez 
seja isso que tenha sido tão comentado aqui do lado 
– prometeu ampliar as vagas nas universidades públi-
cas, mas, na verdade, reduziu-as.

Nós temos o seguinte dado: as 43 universidades 
federais detêm cerca de 530 mil vagas ocupadas. No 
Brasil, há um pouco mais de 3,4 milhões de estudan-
tes universitários, entre os quais quase 2,5 milhões 
são estudantes de universidades privadas, sendo que 
530 mil estão nas universidades públicas federais e 
520 mil, aproximadamente, estão nas universidades 
públicas estaduais.

Pois bem, o ex-Ministro Cristovam Buarque, que 
hoje é Senador, fez um estudo segundo o qual, para 
dobrar o número de vagas nas universidades federais, 
o Governo precisaria investir de R$800 milhões a R$1 
bilhão a mais. Ou seja, dobrando o recurso, dobraria 
também o número de vagas, para oferecer a esse 
universo de estudantes que deixam o ensino médio 
para ingressarem nas universidades. Ocorre que os 
investimentos nas universidades – como já falei an-
teriormente – estão decrescendo: para este ano de 
2004, o que se prevê é a aplicação de R$610 milhões 
a R$620 milhões.

Então, há redução de recursos para as univer-
sidades federais, e o Governo tenta compensar isso, 
trocando vagas nas faculdades privadas por isenção 
de impostos. Mas quero oferecer alguns dados que de-
monstram que esse programa, pelo menos conforme 
entendo, não vai funcionar como o Governo espera. 
Hoje, os incentivos dados às entidades filantrópicas que 

trabalham com o ensino superior já chegam a R$840 
milhões, o que é mais do que o Governo investe nas 
universidades federais e o mesmo número citado pelo 
estudo do MEC, o que possibilitaria a abertura de uma 
quantidade de vagas igual à já existente nas univer-
sidades federais. Em vez de 530 mil estudantes nas 
universidades federais, seriam aproximadamente um 
milhão de estudantes, caso esse dinheiro, que significa 
isenção para as filantrópicas, representasse captação 
de impostos pelo Governo. Se este vai abrir mão de 
mais impostos, seria necessário que garantisse aquilo 
que já está na lei: as filantrópicas são obrigadas a in-
vestir 20% da receita em gratuidade, ou seja, em oferta 
de vagas para alunos carentes. Mas isso não ocorre, 
porque não há fiscalização.

Se já está na lei que as entidades filantrópicas 
são obrigadas a destinar 20% da sua receita à gratui-
dade de ensino para alunos carentes, o que me garante 
que esse novo programa contará, efetivamente, com 
a troca de impostos por vagas para alunos carentes?

É claro que tenho o direito, assim como todo ci-
dadão brasileiro, de duvidar que esse programa dará 
certo. Para mim, o que vai acontecer é que o Governo 
apenas deixará de recolher impostos, como o PIS, a 
Cofins, o Imposto de Renda e a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, além da contribuição para o 
INSS. E sabemos que a Previdência Social continua 
em crise apesar da tentativa de reforma que foi feita 
por meio da PEC nº 77, cuja votação na Câmara dos 
Deputados aguardamos, acordo que até agora não 
foi cumprido. Espero que seja. O Brasil inteiro espera 
que o Governo tenha palavra inclusive para que possa 
manter sua credibilidade ou para recuperar um pouco 
a que tem perdido. Estamos aqui colocando em dúvida 
– eu estou colocando em dúvida – o programa que o 
Governo está lançando mediante o qual pretende tro-
car vagas. Diz o Governo que criará setenta e cinco 
mil novas vagas nas universidades privadas, vagas 
que serão trocadas por impostos.

Se o Governo não garante recursos para as uni-
versidades federais e abre mão de impostos, colocan-
do à disposição das faculdades privadas o dinheiro 
desses impostos para que seja revertido em vagas, 
tenho o direito de duvidar que isso ocorrerá, porque 
as filantrópicas não estão trocando os 20% que a lei 
determina de gratuidade de ensino por vagas para 
alunos carentes. Os impostos que elas deixam de pa-
gar somam R$840 milhões todos os anos. Parece-me 
aqui mais uma generosidade do Governo para com 
entidades privadas abrir mão de recursos públicos que 
poderiam, se captados, ser transformados em mais 
vagas nas universidades federais. Sinceramente, não 
entendo essa iniciativa do Governo. 
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Por isso, como Presidente da Comissão de Edu-
cação, quero convocar o Ministro para debater essa 
questão, porque, se já temos uma lei que obriga as 
filantrópicas a reservarem 20% da receita para troca-
rem por vagas, não tenho dúvida alguma em colocar 
aqui, em discussão, um projeto do Governo que, para 
mim, será inócuo.

Na verdade, quando os donos de universidades 
privadas afirmam haver 530 mil vagas ociosas, trata-
se muito mais de uma reserva de mercado do que 
propriamente de vagas ociosas, porque, com os no-
vos critérios para a autorização e funcionamento de 
cursos, para a criação de novas vagas, os donos das 
faculdades privadas, preventivamente ou por precaução, 
criaram vagas a mais, o que não significa dizer que já 
têm à disposição professores em número suficiente 
para atender a uma demanda que crescerá de 10% a 
20%, segundo anuncia o novo programa do Governo. 
Penso que essas vagas não existem realmente, que 
estamos falando de vagas reservadas para uma futu-
ra ampliação e não de vagas ociosas, com estrutura 
ou infra-estrutura das escolas e professores qualifica-
dos em número suficiente para atender ao aumento 
da demanda.

Então, Sr. Presidente, o Governo colocará à dis-
posição das entidades privadas um dinheiro que está 
fazendo falta para as universidades federais do nos-
so País.

Quando esteve na Comissão de Educação, o Mi-
nistro Tarso Genro foi questionado a respeito da aber-
tura de cotas nas universidades e da venda de vagas. 
Ao defender a venda de vagas, S. Exa garantiu que 
teremos, dentro de muito pouco tempo, praticamente o 
dobro de alunos carentes, por esse processo de aber-
tura de vagas, nas universidades privadas. Parece-me 
mais uma meta irreal, mais um dos lançamentos do 
Governo que não se concretizará, exatamente porque 
não há base técnica para isso. O Governo não conse-
gue fiscalizar o que já existe; não conseguirá também 
fiscalizar o que está criando agora.

Além disso, é preciso reconhecer a situação das 
universidades federais que estão localizadas no sul 
País – no Rio Grande do Sul, são quatro ou cinco uni-
versidades; em Minas Gerais, são oito universidades 
federais, sendo 43 no Brasil. Temos, no Paraná, uma 
universidade que vem a cada ano se depreciando no 
que se refere a sua infra-estrutura e a sua capacidade 
de especializar, qualificar os seus professores. Não vejo 
uma política, de forma transparente, cristalina, do atual 
Governo, de se fazer a inclusão da classe trabalhado-
ra, ou, pelo menos, dos mais carentes e mais neces-
sitados em nosso País na universidade pública ou no 
ensino gratuito, como queiram, exatamente porque o 

Governo não coloca recursos suficientes para que as 
universidades dêem conta do recado. As universida-
des são cobradas em relação a essa qualidade. Agora, 
vamos tratar da reforma universitária. Mas não se fala 
em reforma universitária sem falar em autonomia das 
universidades, sem se falar, sobretudo, em capacida-
de financeira para que as universidades possam con-
tinuar com seus serviços de extensão, com o ensino 
e, principalmente, com a pesquisa. Essa pesquisa tem 
sido negligenciada pelas universidades públicas não 
porque querem, mas por absoluta falta de recursos a 
que são condenadas praticamente todas as universi-
dades brasileiras.

Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Osmar 

Dias, estou ouvindo atentamente o pronunciamento de 
V. Exª, assim como todo o País também o ouve. Quero 
dar o meu testemunho da admiração que hoje tenho 
por V. Exª. Nos 180 anos de Senado, mesmo com Rui 
Barbosa, é difícil saber quem foi o melhor, mas afirmo 
que V. Exª está entre os melhores Senadores da His-
toria da República, pela competência, obstinação e 
altruísmo com que V. Exª preside a Comissão de Edu-
cação, a mais importante desta Casa. Para concluir, 
registro que o último livro que li foi de Carlos Werneck 
de Lacerda: O Poder das Idéias. Ele simplificava: “Se 
se quer saber se um país vai bem, basta analisar as 
universidades. Se elas estão bem e são fortes, o país 
vai bem. Se estão ruins, vai mal”. V. Exª aborda esse 
caso e, mesmo não sendo médico e, sim, engenheiro 
agrônomo, está fazendo o diagnóstico dessa patologia 
que afeta nossas universidades.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador 
Mão Santa, agradeço a V. Exª as palavras, o carinho 
e o aparte.

Sr. Presidente, ao finalizar o meu pronunciamen-
to, reafirmo que a Comissão de Educação não ficará 
omissa diante de tantos anúncios feitos pelo Governo 
na área de Educação.

Quando Ministro, o Senador Cristovam Buarque 
esteve três vezes na Comissão de Educação para fa-
lar da reforma universitária e do programa de quotas, 
que também precisa ser mais discutido porque talvez 
o critério racial não seja o melhor. Temos em nosso 
País milhares de pessoas de todas as raças que, nas 
condições sociais em que se encontram, jamais po-
derão ingressar na universidade. Talvez o projeto do 
Senador Sérgio Cabral, que foi aprovado na Comissão 
de Educação e que institui a quota social pela renda, 
fosse muito mais adequado e deveria ser adotado, 
neste momento, pelo Ministério da Educação.

Sr. Presidente, esta questão da venda ou troca 
de vagas por impostos precisa ser melhor discutida 
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pela Comissão de Educação. Já estamos debatendo o 
financiamento das empresas de televisão e da mídia 
impressa que o BNDES pretende conceder para pagar 
dívidas daquelas empresas. A Comissão de Educação 
vai se debruçar sobre os assuntos, polêmicos ou não, 
que sejam do interesse da sociedade brasileira, porque 
não podemos nos omitir quando o Governo deixa de 
cumprir o seu papel de fortalecer e ampliar as vagas nas 
universidades federais para tentar, de forma paliativa 
e talvez até para se esconder atrás desse programa, 
fugir da sua responsabilidade, para falar em troca de 
impostos por vagas nas universidade privadas.

Estou colocando esse programa em dúvida, sim, 
porque entendo que o Governo não está tendo a com-
petência para, primeiro, ampliar aquilo que prometeu, 
ou seja, as vagas nas universidades federais, e, segun-
do, fiscalizar que as entidades privadas filantrópicas 
ofereçam 20% da sua receita em vagas gratuitas para 
alunos que ganham menos ou que têm renda familiar, 
per capita, menor que um salário mínimo e meio.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 

– Antes de conceder a palavra aos oradores inscritos, 
concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, peço a minha inscrição para falar em nome 
da Liderança do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Já chegou a autorização da Liderança, Senadora?

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Já, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Então V. Exª já pode usar o seu tempo.

V. Exª dispõe de cinco minutos para falar em 
nome da Liderança.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – São 
vinte minutos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– São cinco minutos. O tempo foi reduzido. Estamos 
em medida de contenção de tempo.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – É 
interessante como para nós o tempo sempre é redu-
zido.

Aceitarei os cinco minutos e falarei de duas ques-
tões que considero muito tristes, ocorridas nesses dias, 
no Estado de Rondônia e em nosso País. Depois, fa-
larei sobre a Conferência da Amazônia.

Mas deixo claro, aqui, o meu repúdio a esse tipo 
de questão, porque outros Líderes falam até cinqüenta 
minutos aqui. A partir de agora, Sr. Presidente, farei 
questão de registrar isso diariamente. Farei o Diário 
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Senadora Fátima Cleide, quero apenas dar a expli-
cação que a Mesa me solicita: como se trata de uma 
sessão não deliberativa, o tempo estipulado pelo Re-
gimento da Casa é de cinco minutos para todos, inde-
pendente de Partido.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Não 
há problema. Serei fiscal do tempo no Senado, a par-
tir de agora.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– V. Exª, com certeza, terá tempo para o seu pronun-
ciamento.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Se for 
possível, Sr. Presidente, cederei meu tempo, de vinte 
minutos, para a Senadora Fátima Cleide e ficarei com 
seu tempo de cinco minutos, pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Senador, não posso decidir em nome da Liderança 
do Partido dos Trabalhadores, mas, por delegação de 
competência de outros Senadores e por parte da Mesa, 
não há problema algum.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Se-
nador Sibá Machado, agradeço e farei uso apenas de 
cinco minutos do seu tempo. Portanto, ficarei com dez 
minutos, Sr. Presidente.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Está 
bem, Senadora.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, com muita tristeza, registro hoje o 
episódio ocorrido, divulgado em rede nacional de im-
prensa e via satélite para todo o mundo, no sábado, 
no meu Estado de Rondônia, na cidade de Espigão 
D’Oeste.

Notícias desencontradas ocuparam todos os 
meios de comunicação desde a última quinta-feira, 
sobre trágico incidente havido entre garimpeiros e ín-
dios Cinta Larga da reserva Roosevelt – em Rondônia. 
Mais uma vez, mais um conflito na reserva Roosevelt 
oriundo da ganância da nossa sociedade.

Impressionam a genérica ausência de um elemen-
to fundamental nos fatos noticiados. Os garimpeiros, 
que também são trabalhadores, e merecem o nosso 
respeito, entraram ilegal e clandestinamente na área 
indígena. Tinham plena consciência da transgressão 
que cometiam e não o faziam pela primeira vez. Na 
véspera, quinze deles, flagrados em atividade ilegal e 
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criminosa, foram levados pelos próprios índios à barreira 
de fiscalização da Funai na entrada de suas terras.

Como é a prática dos veículos locais de comuni-
cação, o foco da maior parte das notícias sobre esse 
episódio carregou “na índole selvagem dos índios” que 
“chacinaram” garimpeiros trabalhadores.

É lamentável, Sr. Presidente, que as notícias vei-
culadas tendam a colocar os índios como vilões e os 
garimpeiros como vítimas dos índios, sem rememorar 
estupros e assassinatos contra os índios, a própria 
invasão das terras indígenas e os crimes ambientais 
cometidos pelos garimpeiros.

O índio seqüestrado e amarrado durante doze ho-
ras, em praça pública, na Cidade de Espigão D’Oeste, 
chama-se Marcelo Kakin Cinta Larga, professor bilín-
güe sem envolvimento com o garimpo. Foi seqüestrado 
em plena luz do meio dia, próximo a uma delegacia de 
polícia, torturado, amarrado e malhado como Judas, 
Senador Mão Santa, em pleno Sábado de Aleluia.

É um absurdo que coisas desse tipo aconteçam 
em pleno século XXI!

Enquanto isso, a polícia militar do meu Estado 
apenas cercou o índio, em vez de tirá-lo daquela situ-
ação, no mínimo, constrangedora. Cercou-o e deixou 
que ficasse por ali até a noite do sábado.

Sr. Presidente, lamento que episódios como esse 
ainda aconteçam no nosso Estado, na nossa Amazô-
nia, até porque os garimpeiros, desempregados, têm 
sido estimulados por políticos locais, sim, a acreditar 
que poderão melhorar de vida invadindo terra indíge-
na. Contudo, a experiência histórica tem sido a mani-
pulação de garimpeiros enviados para abrir frentes de 
exploração, que, uma vez regularizada, é dominada 
por grandes empresas mineradoras.

Situação difícil e que também merece minha so-
lidariedade expressa é a da Prefeita do Município de 
Espigão D’Oeste, Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, 
que fica com as sobras da violência para administrar.
Sr. Presidente, a situação exige urgente campanha 
de esclarecimento e sensibilização da população 
rondoniense em favor de um relacionamento saudável, 
harmônico e solidário com os povos indígenas que 
compartilham o território e os recursos naturais da 
região, e contra a ação antiindígena e até xenófoba 
da mídia local. Um diagnóstico etnoambiental da terra 
indígena Cinta Larga também é urgente, bem como 
um plano de gestão da terra indígena que garanta 
atendimento a saúde e educação, fortalecimento da 
cultura, desenvolvimento socioeconômico sem agressão 
ao meio ambiente e proteção do território indígena e 
dos povos que ali vivem.

Caso não sejam tomadas providências, corremos 
o risco de ver repetido o genocídio dos Cinta Larga, 

conhecido como o Massacre do Paralelo 11, ocorrido 
no ano de 1963. É lamentável, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, que isso ocorra justamente no mês 
de abril, quando deveríamos discutir políticas públi-
cas que resguardassem a segurança e a cultura de 
nossas etnias.

Gostaria ainda de expressar a minha solidarie-
dade e a solidariedade dos amazônidas ao nosso 
companheiro, Senador João Capiberibe. Nesse senti-
do, Sr. Presidente, faço questão de ler, para que seja 
registrado nos Anais do Senado Federal, o texto do 
jornalista Ricardo Noblat, que diz:

As testemunhas admitiram receber “uma 
mixaria” para depor.

O destino de João e Janete
Na próxima quinta-feira, o ministro Fer-

nando Neves, do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), dará seu voto no julgamento que pode-
rá cassar os mandatos do senador João Ca-
piberibe e de sua mulher, a deputada federal 
Janete Capiberibe, ambos do PSB do Amapá. 
Três dos sete ministros do TSE já votaram pela 
cassação. O casal é acusado de ter comprado 
o voto de duas eleitoras por R$26 cada um, 
pagos em duas prestações – a primeira de 
R$6 e a segunda de R$20.

João foi prefeito de Macapá e governou 
o estado duas vezes. Vereadora e três vezes 
deputada estadual, Janete é a deputada fe-
deral mais votada da história do Amapá. Du-
rante a ditadura de 64, os dois pertenceram à 
Aliança Libertadora Nacional e pegaram em 
armas contra os militares. Presos, fugiram para 
o Chile em 1970 e, dali, para o Canadá. Servi-
ram ao governo socialista de Samora Machel 
em Moçambique. Retornaram ao Brasil com 
a anistia de 1979.

O Ministério Público Eleitoral do Amapá 
recusou-se a oferecer denúncia contra o casal 
por achar que inexistiam provas convincentes 
do crime de compra de votos. Por quatro votos 
contra três, o Tribunal Regional Eleitoral absol-
veu o casal. O processo foi parar em Brasília 
por iniciativa do ex-Senador Gilvan Borges, 
do PMDB. Se Capiberibe perder o mandato, 
Borges ocupará sua vaga.

Levadas por Borges, as eleitoras Rosa 
Saraiva dos Santos e Maria de Nazaré da Cruz 
Oliveira, moradoras de um bairro pobre de 
Macapá, declararam à Justiça que venderam 
seus votos a Maria Rosa Gomes, militante do 
PSB. Maria Rosa desmentiu-as. Em novembro 
do ano passado, as duas procuraram um dos 
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advogados de Capiberibe. Sem que soubes-
sem, o encontro foi filmado.

A fita mostra que as duas admitiram ter 
recebido dinheiro de Borges para depor contra 
o casal Capiberibe (“uma mixaria”, disse uma 
delas). Mas que estavam dispostas a inocentar 
o casal em troca de R$20 mil. À época Procu-
rador-Geral da República, Geraldo Brindeiro 
deu parecer pela cassação dos mandatos do 
casal. O Ministro-Relator do caso no TSE, Car-
los Veloso, encampou o parecer de Brindeiro. 
O Senador Capiberibe admite que descuidou 
do processo porque jamais imaginou que po-
deria perdê-lo.

Senador João Capiberibe, faço questão de que 
essa matéria seja transcrita nos Anais do Senado Fe-
deral, porque tenho total confiança na sua pessoa. 
Conheço a sua luta no Amapá e sei que essa luta 
incomoda muito as elites, não apenas as do Amapá, 
mas, principalmente, aquelas que querem dominar 
o Brasil. Portanto, conte conosco. E digo ainda que 
também os participantes da III Conferência da Ama-
zônia, realizada em Porto Velho no início deste mês, 
foram unânimes em solidarizar-se com V. Exª e com 
a Deputada Janete.

Conheci o Amapá governado pelo então Go-
vernador João Capiberibe. Talvez nunca tenha tido 
oportunidade de dizer-lhe, mas, como defensora do 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, uma das 
coisas de que mais me orgulho foi ouvir um taxista fa-
lar-me do PDSA. Perguntei-lhe: “O que é isso?” E ele 
me respondeu: “É o Plano de Desenvolvimento Sus-
tentável do Amapá”. A mesma coisa ocorreu em uma 
pequena banca do mercado. Isso significa, Senador 
João Capiberibe, que a população do Amapá soube 
entender qual era o governo que o defendia, governo 
esse que implantou no Estado um plano de desenvol-
vimento sustentável para a população.

Fica aqui nossa solidariedade, nosso abraço fra-
terno. Conte conosco para o que der e vier, Senador 
João Capiberibe.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Peço a 

palavra pela Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA.) 

– Na ausência do Líder, concedo a palavra, como Lí-
der, ao Senador Ney Suassuna,.

V. Exª dispõe de cinco minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, percorri alguns Estados do Brasil 
durante os festejos da Semana Santa. Tendo voltado 

recentemente de meu Estado, a Paraíba, fui à Bahia 
e ao interior de dois Estados vizinhos.

É deplorável a situação das estradas brasileiras. 
Para um País que fez a opção do transporte rodoviá-
rio, é mortal a situação em que se encontram nossas 
estradas.

Implantamos a Cide, que já rendeu milhões e mi-
lhões de reais, mas o dinheiro ainda não chegou para 
a recuperação das estradas. Na Paraíba, Senador Mão 
Santa, tínhamos orgulho de ter a melhor rede rodoviá-
ria do País. É um Estado pequeno, seco, com estradas 
que se mantinham em bom nível de conservação. Hoje, 
não temos estradas, mas buracos coligados no antigo 
leito de uma estrada. E isso tem causado transtornos 
muito sérios à população, seja da Bahia, de Minas 
Gerais, do Rio de Janeiro, seja do Piauí.

No caso da Paraíba, Sr. Presidente, a duração 
dos percursos aumentou muito. No caso de Itaporan-
ga a Patos, antes se gastavam 45 minutos; hoje, estão 
sendo gastas três horas e meia. E o pior: os acidentes 
são constantes, danificando viaturas e acarretando 
perda de vidas. Em duas semanas, seis pessoas mor-
reram. Em uma cidade, Cachoeira dos Índios, morreu 
o vice-Prefeito em um acidente de carro; agora, mor-
reu o Prefeito. Essa cidade fica um pouco mais longe, 
e o deslocamento até a capital significa uma loteria. 
Com tantos buracos na estrada, dificilmente se chega 
à capital sem que haja um acidente sério, sem que 
se quebre a barra de direção ou a suspensão. E isso 
tem custado vidas. Em duas semanas, no trajeto de 
Itaporanga a Patos, três motociclistas quebraram o 
pescoço, pois bateram em um buraco e foram arre-
metidos ao chão. 

Não sei até quando continuaremos dessa forma. 
O povo brasileiro é paciente, tranqüilo e nunca perde a 
esperança. Mas quantos Senadores já vieram a esta 
tribuna, Senador Mão Santa, reclamar da situação 
caótica das nossas estradas? Contudo, nada foi feito 
até agora. Aliás, a cada dia que passa, a situação fica 
pior. E o prejuízo será muito grande, principalmente 
no caso do Nordeste e de outros lugares do País que 
passaram por grandes chuvas, pois a própria base 
das estradas está-se acabando, e assim será mais 
caro consertá-las.

Então, em nome do PMDB, deixo aqui a nossa 
preocupação. É preciso que o dinheiro da Cide, que 
está sendo retirado para áreas administrativas ou fi-
nanceiras do País, seja aplicado para o fim para o qual 
ela foi criada: a melhora do nosso sistema rodoviário, 
em um País que depende da malha rodoviária para 
que a mercadoria chegue ao consumidor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, por 
permuta com o Senador Papaléo Paes.

V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o assunto que me traz hoje a esta tribuna 
refere-se à forma da homologação ou não das terras 
indígenas, principalmente no que diz respeito à Rapo-
sa Serra do Sol, no Estado de Roraima. 

Procurei acompanhar de perto todos os debates 
travados até agora em relação àquela região, principal-
mente no Estado de Roraima; procurei conversar com 
muitas pessoas sobre o assunto e, agora, li o relató-
rio apresentado por uma das comissões – ainda não 
li o relatório que está sendo elaborado pela Comissão 
aqui do Senado, mas li o da Câmara. Também li, no 
jornal Folha de S.Paulo de hoje, comentários sobre 
o que aponta o relatório. Além disso, fui à procura de 
artigos de lei, pronunciamentos, artigos publicados na 
imprensa, feitos por várias pessoas que já se debru-
çaram sobre o assunto.

De tudo isso, o que vejo é que existe uma dúvida 
muito grande quanto à homologação ou não, de ime-
diato, de Raposa Serra do Sol.

Uma delas é que, em toda área indígena, há pro-
blemas tanto de subsolo como de solo, problemas em 
relação aos recursos hídricos e em relação às frontei-
ras, ou seja, estão sendo alegados vários problemas. 
O jornal Folha de S.Paulo cita o relatório da Câmara 
no tocante às regiões de fronteira, menciona a questão 
da nova faixa e fala do problema da descontinuidade 
das populações que habitam em mais de um país, 
como os ianomâmis e, principalmente, a população 
de Raposa Serra do Sol.

Em relação à situação das fronteiras, li importan-
te documento da Assembléia Legislativa do Estado do 
Acre, que constituiu CPI para estudar os limites dos 
Municípios do Estado. Quero até parabenizar os mem-
bros da Assembléia pelo brilhante trabalho. A primeira 
lei que se reporta a terras em áreas de fronteira é a Lei 
nº 601, de 1850, que, no seu art. 1º, estabelece: 

Ficam proibidas aquisições de terras de-
volutas por outro título que não seja o de com-
pra. Excetuam-se as terras situadas nos limites 
do Império com países estrangeiros, em zo-
nas de até dez léguas, as quais poderão ser 
concedidas gratuitamente. 

Portanto, o Imperador Dom Pedro I já estava 
preocupado com a situação do Brasil com os seus 
países vizinhos.

A segunda lei é da Constituição Federal de 1934, 
que estende esse limite de dez léguas, aproximadamen-
te 66 quilômetros, para 100 quilômetros. Já em 1939, 
ainda no Governo de Getúlio Vargas, o Decreto-Lei nº 
1.164, de 18 de março de 1939, fixou essa área para 
150 quilômetros e, em 1988, a Constituição Federal 
reafirmou esse limite de terra. 

Isso quer dizer que essas terras são de proprie-
dade da União. Então, como ficam as terras indígenas 
que se localizam nas fronteiras com os países vizinhos? 
Diz o art. 20 da Constituição Federal: 

Art. 20. São bens da União:
 ..............................................................
 XI – as terras tradicionalmente ocupa-

das pelos índios.
 ..............................................................
 § 2º A faixa de até 150 km de largura, ao 

longo das fronteiras terrestres, designada como 
faixa de fronteira, é considerada fundamental 
para defesa do território nacional, e sua ocu-
pação e utilização serão reguladas em lei.

Vou ler um trecho de artigo publicado no jornal O 
Estado de S.Paulo, de 19 de novembro de 1996, de 
autoria do então Ministro Jarbas Passarinho:

Ora, a demarcação das terras indíge-
nas era obrigação imperativa da norma cons-
titucional no prazo de cinco anos a contar 
da promulgação da Carta Magna. Fazê-la de 
maneira contínua, e não como procedera o 
Governo anterior, foi meu dever, depois de 
me familiarizar com estudos de antropologia 
cultural. A terra Ianomâmi era, e é, tradicional 
e permanentemente habitada por eles. Aliás, 
desde tempos imemoriais, “imprescindível ao 
seu bem-estar e necessária à sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições”, como prescreve o texto consti-
tucional. O art. 20 da Constituição declara as 
terras indígenas como bens da União. Logo, as 
terras não são propriedade dos índios, que é 
o primeiro equívoco dos “nacionalistas epidér-
micos”. Ademais, as jazidas em lavra ou não 
de recursos minerais pertencem à União, nos 
termos do art. 176 da Constituição. 

Finalmente, a faixa de fronteira “é consi-
derada fundamental para a defesa do território 
nacional e sua ocupação e utilização serão re-
guladas em lei”, segundo o § 2º do mesmo art. 
20 da Constituição. A terra demarcada situa-se 
na faixa de fronteira. Está, pois, a soberania 
nacional plenamente garantida.
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E ele ainda diz que, com isso, a terra está dupla-
mente sob a propriedade do Governo Central. Nesse 
caso, Sr. Presidente, a segurança de fronteira não é o 
grande problema. 

Portanto, se há três leis rigorosas tratando da 
região de fronteira e o relatório aponta para mais uma 
nova faixa, pergunto: é para essa nova faixa ficar total-
mente desabitada? Se é uma área totalmente desabi-
tada, quem vai prestar a segurança nacional? É para 
ser habitada, ter sua população adensada, criando-se 
cidades e povoados? Se isso acontece, então, não 
podemos induzir um novo arco do desmatamento no 
extremo norte do País.

Os dados apresentados pelo INPI mostram o arco 
do desmatamento saindo de Porto Velho até São Luiz, 
no Maranhão, acelerando a chegada do desmatamen-
to do centro para o norte. Então, ao se criar uma nova 
faixa de fronteira, com densidade de ocupação muito 
grande, podemos estar criando um segundo arco do 
desmatamento. 

Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de discutir 
melhor sobre áreas indígenas em zona de fronteira.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permita-me 
V. Exª um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Ouço 
V. Exª com prazer.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Uma impor-
tante revista semanal publica, nesta semana, matéria 
sobre o grande número de ONGs nessas áreas, inclu-
sive na Raposa/Serra do Sol, com bandeiras da União 
Européia hasteadas. Entrevistaram uma francesa de 
uma das ONGs que disse: “Aqui, a responsabilidade 
é da Europa”. Indagaram por que não havia bandeira 
do Brasil e ela respondeu: “O Brasil não colabora com 
nada”. A preocupação de qualquer um que se interes-
sa pelo poder nacional é que, com tanta infiltração e 
tão pouco controle de nossa parte, daqui a pouco irão 
criar uma nação Ianomâmi reconhecida no exterior e 
com problemas. Talvez seja demasiado o tamanho da 
área para quinze mil índios, mas o Exército brasileiro 
poderia fixar os seus postos lá, para que uma reserva 
indígena na fronteira com outro país não traga conflitos 
desnecessários para as gerações futuras de brasileiros. 
Vamos dar as terras de que eles necessitam, mas não 
precisa ser na fronteira com outro país. Eles podem 
tranqüilamente ter lar na Calha Norte, em uma área 
de militares que estejam protegendo a nossa frontei-
ra, para não gerar esse tipo de problema. Não estou 
dizendo que os índios não sejam capazes de fazê-lo, 
embora alguns caciques estejam indo para Europa 
falar em nação indígena, quando a nação é uma só: a 
nossa nação brasileira. Realmente, ficamos meio divi-
didos com essa situação, principalmente nós que não 

somos da região e não a conhecemos bem. Entretan-
to, se são várias etnias em uma região de 15 milhões 
de hectares para 15 mil índios, isso realmente é algo 
a se pensar. Deixo registrada a matéria publicada pela 
revista esta semana, mostrando, inclusive, que não foi 
encontrada nem bandeira brasileira pelos militares que 
foram visitar as ONGs, que não são poucas e que não 
estão controladas pelo nosso Governo.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Se-
nador Ney Suassuna, agradeço a observação. O tema 
abordado por V. Exa é um dos pontos que pretendia 
citar. Até agora tentava descrever minha preocupação 
com as áreas de fronteira e defender a demarcação 
em áreas contínuas. Se essa era uma das dúvidas, 
não é mais.

A segunda questão que desejava abordar refere-
se ao tamanho do território. Até agora, tentei explicar o 
que se discute, com respaldo no art. 231 da Constituição 
Federal, acerca da área mínima necessária para que 
uma comunidade indígena possa sobreviver. Os níveis 
tecnológicos são muito diferentes. Se o modo de vida 
indígena requer uma área muito maior do que aquela 
apontada pela mecanização, o Governo deve respeitar. 
O problema não é o tamanho da área para o indígena, 
pois estava em questão o mínimo necessário para sua 
sobrevivência. Se fizermos uma alteração brutal, es-
taremos desconsiderando o precedente constitucional 
da área de preservação e conservação. 

Senador Ney Suassuna, V. Exª falou sobre a pre-
sença de pessoas talvez desconhecidas pelo Poder 
Público. Essa questão também nos preocupa. É claro 
que qualquer instituição, qualquer organização, em 
qualquer Estado ou localidade brasileira, para fazer 
alguma manifestação, precisa do conhecimento e do 
consentimento do Poder Público. Por isso, instituições 
dessa natureza devem ser fiscalizadas e até mesmo 
convidadas a se retirarem, se for o caso, como já ocor-
reu quando da tão propalada questão da biopirataria.

Falando ainda sobre terra indígena, sobre a si-
tuação da área de Raposa/Serra do Sol, apresentada 
como um empecilho ao desenvolvimento do Estado, 
devo dizer que, se demarcarmos aquela área descon-
tínua, estaremos abrindo um novo precedente para 
todas as áreas já demarcadas.

São mais de cem áreas hoje no Brasil inteiro com 
realidades desse tipo. Assim poderemos estar abrindo 
um precedente descomunal de novas contestações e 
não mais uma zona de conflito, mas uma centena de 
novos conflitos. Principalmente a região do Estado do 
Mato Grosso ao Amapá, há situações semelhantes a 
essa, muito próximas umas das outras.

No Acre há cinco ou seis etnias – não vamos 
chamar de nação, porque essa é a forma como eles 
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se denominam , que chamamos tradicionalmente de 
populações indígenas. A preocupação de que uma 
população indígena mantenha suas características e 
possa vir a se constituir em nação também é desne-
cessária, porque sabemos que há comunidades de 
japoneses, italianos, holandeses, poloneses e ale-
mães, que preservam suas tradições e cultura, têm 
escolas próprias e, em alguns casos, até os dez anos 
de idade, não falam Português. Se há a preocupação 
de que as comunidades indígenas possam provocar 
uma rebelião, em busca da autodeterminação ou da 
constituição de um novo território, então deveríamos 
nos preocupar também com as comunidades estran-
geiras. Em Goiás e Mato Grosso, por exemplo, encon-
tramos núcleos de populações russas, ucranianas, que 
preservam a sua cultura. Portanto, esse também não 
é um problema.

Quanto à situação do desenvolvimento: para onde 
e como crescer? O Estado tem a preocupação com 
áreas de terra para a sua autogestão. O Acre tem 15 
milhões de hectares, que se encontram quase na to-
talidade sob a égide da Constituição Federal, em uma 
área de 150 km de fronteira. Ou seja, o Governo do 
Acre não tem competência nem determinação sobre as 
terras do Estado. Temos menos de 5%, apenas duas 
pontas do Estado que estão fora dessa jurisdição. E 
estamos conseguindo trabalhar. Fez-se o zoneamento 
do Estado, que estabelece o que é terra de preserva-
ção, o que é área indígena, o que é área para agricul-
tura, para pecuária e para exploração madeireira. Esse 
também não é o nosso problema.

Qual é, então, o problema? O subsolo. Quem 
determina o uso do subsolo? A Constituição preceitua 
que quem determina o uso do subsolo é o Congresso 
Nacional, o Conselho de Defesa Nacional e a Presidên-
cia da República, que, por meio de lei complementar 
do Congresso Nacional, poderão definir como usar um 
subsolo rico em minerais caso esteja em terras indí-
genas, inclusive dando o direito de participação das 
comunidades indígenas nos lucros dessa exploração. 
Esses não são os problemas do Estado de Roraima.

Tememos que uma orientação malfeita, talvez 
no afã de acertar e de resolver logo o caso, possa 
induzir o Presidente da República a tomar uma atitu-
de que seja passível de contestação e de esticamen-
to do problema e, pior, de agravamento, abrindo um 
precedente para que outras áreas venham a sofrer o 
mesmo problema.

Assim, a solução para aquele caso seria: para 
demarcação em área contínua, o Município deveria ser 
deslocado, por não poder localizar-se em área indíge-
na. Sendo assim, sugerimos que não seja necessário 
extinguir o Município, basta que a sede do Município 

seja transferida de um ponto para outro, fora da área 
indígena e toda a base territorial do Município man-
ter-se-ia a mesma. Então o Município de Uiramutã não 
seria extinto, seria mantido.

Ao promovermos essa mudança de sede para 
um ponto às margens de uma rodovia federal asfalta-
da, estaríamos propiciando, inclusive, um ganho im-
portante para aquela comunidade. O Governo Federal 
precisaria construir essa nova cidadezinha.

Há outras compensações para o uso do solo da-
quele Estado. O Incra tem demonstrado total interes-
se em abrir novas áreas para assentar todas aquelas 
pessoas que poderão vir a sair ou que até já saíram 
de outras áreas indígenas, como São Marcos e outras, 
e que não receberam a sua terra de direito. O Incra 
está se dispondo a conseguir essas terras, que podem 
chegar a quase um milhão de hectares.

Portanto, o que vejo é uma política negociada 
de compensações para que possamos eliminar essa 
pauta negativa do Governo do Estado de Roraima e do 
Governo Federal e ainda não abramos um precedente 
violento do qual possamos nos arrepender.

Não se trata de pressão internacional ou de es-
tarem cobrando isso do Presidente. Creio que o Pre-
sidente demonstrou muito equilíbrio ao não tomar 
uma atitude unilateral e precipitada, procurou estudar 
melhor os fatos, tanto que não tomou a decisão até 
agora. Mas acreditamos que, hoje, os elementos es-
tão mais claros.

Gostaria que, tendo acesso aos relatórios, não 
precisássemos votá-los imediatamente, seja aqui no 
Senado ou na Câmara, para que pudéssemos analisar 
melhor os pressupostos que preocupam as pessoas 
que estão propondo a descontinuidade da faixa de 
fronteira, e vencermos esse medo.

Li todos os artigos do ex-Senador Jarbas Passa-
rinho e alguns acórdãos do atual Ministro do Supremo, 
Nelson Jobim, Ministro da Justiça à época. Procuramos 
ouvir uma série de juristas envolvidos nessa questão. 
E a conclusão é que, realmente, não há o que temer.

Se considerarmos que o medo seja o da ocupação 
do Território Nacional, precisamos nos lembrar que vá-
rios países possuem tecnologias avançadíssimas para 
fazer a ocupação de um território, vide o que se deu no 
Golfo, no Iraque e nas áreas atingidas pelas guerras. 
Nas guerras atuais vemos o uso da alta tecnologia. Se 
quiserem ocupar, eles o farão, independentemente de 
haver meia dúzia de índios em uma faixa de fronteira. 
Não é isso que vai proteger o Território Nacional.

A SRA. Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senador 
Sibá Machado, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pois 
não, Senadora.
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A SRA. Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Dese-
jo apenas parabenizá-lo pelo pronunciamento. Tenho 
acompanhado o seu trabalho na Frente Parlamentar 
em Defesa dos Povos Indígenas e posso testemunhar 
o esforço sobre-humano que V. Exª faz para apresen-
tar propostas para essa situação. Entre todos os in-
tegrantes da Frente, V. Exª foi quem apresentou uma 
proposta que considero exeqüível. Parabéns a V. Exª. 
Sobre esse receio em relação à faixa de segurança 
nacional plantado no meio político e na população, en-
tendo que é uma coisa que já deveria ter sido superada, 
porque, afinal de contas, a nossa história mostra que 
quem mais defendeu as fronteiras no Brasil para que 
elas existissem hoje como são foram os nossos indí-
genas. O Senador João Capiberibe, há pouco tempo, 
numa audiência em que estávamos com o Ministro da 
Articulação Política, Aldo Rebelo, dizia que desafiava 
alguém a mostrar um palmo de terra que tenha sido 
conquistado em nossa fronteira por militares. Na rea-
lidade, os nossos indígenas sempre garantiram essa 
segurança e esse marco fronteiriço para o Brasil, prin-
cipalmente na nossa Amazônia. Creio que devemos, 
como responsáveis pela elaboração de políticas para 
as nossas populações, inclusive indígenas, discutir 
formas de contribuição para que a relação dos índios 
e não-índios possa ser mais harmoniosa. Devemos 
pensar em oferecer uma educação diferenciada, um 
sistema de saúde diferenciado, uma assistência dife-
renciada, até porque se, hoje, considera-se que há 
muita terra para poucos índios, isso se dá justamente 
porque, algum tempo atrás, tiramos muita terra deles. 
No meu Estado, há um exemplo bem claro, que são 
os Karitianas, que moram próximo à cidade de Porto 
Velho, que chegaram a se resumir a apenas cinqüenta 
e, a partir da demarcação e da homologação das suas 
terras, estão ampliando a sua população e, atualmente, 
chegam a um mil habitantes. Entendo que assegurar 
a existência desse povo significa assegurar também 
a sua terra. Obrigada, Senador.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, Senadora Fátima Cleide.

Sr. Presidente, eu gostaria de saber se ainda é 
possível ouvir o Senador João Capiberibe. (Pausa.)

Com prazer, concedo um aparte ao Senador 
João Capiberibe.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-
nador Sibá Machado, o Brasil é um País multicultural, 
multiétnico, portanto, mestiço; e temos a grande chance 
de construir uma civilização respeitando as diferenças. 
A questão indígena em nosso País é fundamental na 
construção do processo democrático, na convivência 
com as diferenças. Avançamos muito. O Brasil tem uma 
legislação que garante direito aos povos indígenas, 

que garante aquilo que é fundamental para o índio, 
mas que lhe foi retirado: a terra. Venho de um Estado 
fronteiriço. Há mais de 600 quilômetros de fronteira 
com o Departamento Francês da Guiana. A política 
indigenista da França garante alocação familiar, renda 
mínima para todos os povos indígenas que vivem do 
lado da Guiana. No entanto, aquela fronteira é dividida 
entre vários povos: os Palikur, que são povos do tronco 
Caribe; os Karipunas, que são povos recém-formados 
– uma junção de remanescentes de várias etnias que 
dividem a faixa da fronteira; e os Waiãpi. Os índios que 
vivem no Brasil tentam permanentemente convencer 
os índios que vivem do outro lado da fronteira a virem 
morar no Brasil, porque o Brasil lhes garante a terra. 
Mesmo recebendo dinheiro, eles saem da Guiana para 
morar no Brasil. Portanto, a nossa política indigenista e 
as nossas leis são generosas. E temos a convicção de 
que são os povos indígenas que vivem naquela frontei-
ra que dão a dimensão da nacionalidade brasileira. A 
presença deles é decisiva para a segurança nacional. 
Os índios, na verdade, representam a garantia de res-
peito às nossas fronteiras, e, nesse aspecto, já existe 
uma integração entre o Sivam e eles. Há dois meses, 
passei dois dias com os Palikur. Encontrei um posto 
naquela área indígena com telefone e fax em contato 
direto com as nossas Forças Armadas. Portanto, essa 
integração é que garante a segurança nacional, e não 
o apartheid, não a insistência em se desconhecer a 
importância da contribuição dos povos indígenas. Mui-
to obrigado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Eu 
que agradeço a V. Exª.

Ao encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar 
que a presença militar em áreas de fronteira dentro de 
terras indígenas, além de ser uma prerrogativa cons-
titucional, significa tranqüilidade, e as comunidades 
concordam com isso.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, agra-
decendo a tolerância de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, próximo 
orador inscrito.

S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, desejo 
anunciar que amanhã será um dia que julgo impor-
tante para a democracia brasileira, para a história do 
Senado Federal e para a soberania do voto no Brasil. 
Esperamos que todos os líderes partidários se ma-
nifestem em solidariedade ao nobre Senador João 
Capiberibe, pela situação que está enfrentando no 
Estado do Amapá.
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Há poucos instantes, eu conversava com o Líder 
Arthur Virgílio, do PSDB – por sua história política, 
pela sua biografia de homem que olha com os olhos 
da liberdade para o nosso País, para a democracia 
brasileira – sobre a defesa intransigente da legitimida-
de, da autoridade das instituições públicas. Estamos 
apreensivos pela autonomia do voto, pela autoridade 
que a democracia deve ter sobre todos. Sem dúvida 
alguma, a situação em que vive hoje o Senador João 
Capiberibe é delicada e traz muita apreensão a todos 
que acreditam na democracia e que respeitam e cul-
tuam a autonomia do voto.

A Amazônia brasileira, de modo muito distinto, 
passa por um momento de cautela, de preocupação 
e transfere toda a sua apreensão para a confiança no 
Tribunal Superior Eleitoral, que, sem dúvida, adotará 
uma medida sábia, de salvaguarda do processo demo-
crático institucional brasileiro no julgamento do caso do 
Senador João Capiberibe. Mas reservo para o dia de 
amanhã a minha manifestação como Líder do Partido 
dos Trabalhadores, que solicitei, já que a nossa Líder 
efetiva, Senadora Ideli Salvatti, está afastada por uns 
dias em razão de problemas de saúde.

Sr. Presidente, mas o que me traz, neste mo-
mento, à tribuna do Senado Federal é o registro – que 
faço com muita satisfação – da viagem do Presidente 
Lula ao Estado do Acre, que ocorreu há poucos dias. 
O Presidente Lula cumpriu, ao lado da sua esposa, 
nossa companheira Dona Marisa da Silva, uma bela 
agenda de Governo, uma agenda de desenvolvimento 
na Amazônia ocidental, que consagrou o nosso otimis-
mo e a nossa certeza sobre a condução dos trabalhos 
do Governo. Se alguns têm dúvida a esse respeito, 
nós não temos. O Governo está governando bem e 
consolida a parceria institucional de gestão na fede-
ração brasileira. O Estado do Acre se afirmou como 
uma bela oficina dessa parceria. O Presidente Lula 
já rompe a barreira da timidez, em relação a viagens 
de ex-Presidentes da República ao nosso Estado, e, 
pela terceira vez, pisou, nesta fase do seu Governo, 
em nosso solo acreano, consolidando compromissos 
e já colhendo resultados.

Chegou a Rio Branco cedo. Visitou a cidade e 
participou de eventos juntamente com Ministros de 
Estado. Estiveram presentes o Ministro da Saúde, 
Humberto Costa; o Ministro José Viegas; o Coman-
dante da Aeronáutica, Luiz Carlos da Silva Bueno, e 
o Ministro Miguel Rossetto.

O primeiro ato foi a inauguração do primeiro Hos-
pital do Idoso da Amazônia, chamado Hospital Lauro 
Campos, numa homenagem justa e que demonstra a 
grandeza política do Governo Jorge Viana e do Go-
verno Federal ao Senador Lauro Campos. S. Exª, no 

exercício do mandato, generosamente atendendo a um 
pedido meu, fez a indicação de uma emenda individu-
al que possibilitou a construção e o funcionamento do 
Hospital do Idoso.

O Senador Lauro Campos tinha como caracte-
rística a visão de alargar horizontes. Estudou por 50 
anos. Foi um grande intelectual brasileiro. Fazia críti-
cas justas ao atual modelo de desenvolvimento – uma 
crítica ao desenvolvimento em si. S. Exª foi mais além 
agora: estendeu, em sua generosidade de pessoa, de 
homem público, a mão para a Amazônia ocidental e, 
assim, pudemos inaugurar o primeiro Hospital do Idoso 
da Amazônia ocidental com o nome Lauro Campos. 
Um belo ato. Na oportunidade, foi declamado um dos 
poemas do Senador Lauro Campos, denominado “As 
Quatro Estações da Vida” – que S. Exª pôde viver. S. 
Exª acreditava na solidariedade como o grande vetor 
das relações humanas.

Tivemos a presença de seus familiares, de Dona 
Oraida Campos e dos filhos Bernardo e Carlos. Todos 
ficaram emocionados ao testemunhar a satisfação 
com a qual o Presidente Lula participou daquele mo-
mento.

A partir de agora, as pessoas da terceira ida-
de, em nosso Estado, terão plena cidadania, plena 
dignidade no momento de uma enfermidade, de um 
infortúnio.

O início da agenda do Presidente da República 
foi esse. Depois, seguimos para um outro Município, 
onde Sua Excelência afirmou sua responsabilidade 
para com a reforma agrária brasileira. Fomos ao 
Município de Manoel Urbano. A querida Senadora 
Fátima Cleide, do Estado de Rondônia, estava nos 
acompanhando para também prestar sua homena-
gem. Esteve presente também o Senador Augusto 
Botelho. S. Exª testemunhou a política de saúde que 
está sendo desenvolvida no Acre. Lá, o Presidente 
Lula inaugurou o primeiro assentamento florestal 
do Brasil, um modelo de reforma agrária que com-
patibiliza de maneira completa o desenvolvimento 
sustentável com uma concepção de preservação. 
É o fortalecimento da expansão econômica para a 
região amazônica.

A reforma agrária foi consolidada em mais de 
70 mil hectares, naquele dia, em um município que o 
Presidente da República visitou, nos anos 90, como 
cidadão brasileiro, como agente público. Agora, retor-
nou como Presidente da República para demonstrar 
seu respeito a um modelo de reforma agrária que não 
seja apenas depositar seres humanos em determina-
do lugar para passar privações. Lá, vamos conciliar 
atividades da terra, do desenvolvimento rural, com ati-
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vidades de saúde, de educação e de inclusão social. 
Foi um belo ato.

Depois, deslocamo-nos para um outro pólo do 
Estado, para uma região chamada Vale do Juruá, que 
é o extremo oeste do Brasil. O Presidente do Brasil 
inaugurou uma estrutura portuária forte das hidrovias 
da Amazônia Ocidental, consolidando uma política 
de acesso e dignidade aos trabalhadores daquela 
região na área de escoamento e troca de produtos 
com o Estado do Amazonas. As nossas chamadas 
“rodovias”, os rios amazônicos como Juruá e outros, 
trocam cidadania e experiências políticas e econômi-
cas. A hidrovia é a grande força do movimento eco-
nômico da região. 

Juntamente com o Governador Jorge Viana, o 
Presidente comparou o modelo equivocado antes exis-
tente, em que um estivador carregava uma tonelada 
por dia e ganhava R$5,00, com a atual estrutura de 
dignidade, em que os sindicatos têm amparo para se 
organizar e reivindicar melhor preço para o transpor-
te da produção, além de uma estrutura moderna que 
permita o seu escoamento efetivo.

Nesse período, houve a reativação do Correio 
Aéreo Nacional, atividade da Força Aérea Brasileira 
que sobrevive, no País, há 78 anos. Uma presença 
histórica das autoridades militares da Força Aérea 
Brasileira, o Brigadeiro Bueno, comandou a opera-
ção de entrega da reativação do CAN ao Presidente 
da República, cujos profissionais visitarão municípios 
isolados da Amazônia, levando-lhes atividades de de-
senvolvimento e integração. 

Tudo isso nos orgulha muito e demonstra que é 
possível governar este País já, pois, quando se tem 
um Governo estadual preparado, competente e pronto 
para fazer parcerias com a União, podem-se alcan-
çar resultados em curto prazo. O Governo de Jorge 
Viana demonstrou que é possível olhar com outros 
olhos. Toda ação que desenvolvemos no Estado do 
Acre conta com a parceria de gestão do Presidente 
Lula, o qual, por sua vez, afirmou que toda ação que 
o Governo Federal implanta e tenta consolidar no 
Estado do Acre tem a colaboração do Governo do 
Estado e da Bancada Federal, que agem com res-
ponsabilidade política. 

Tratou-se de um belo exemplo de democracia, 
maturidade política e responsabilidade social de que 
a Bancada Federal participou, juntamente com o Go-
vernador Jorge Viana, o Presidente Lula e seus Mi-
nistros de Estado. 

Sr. Presidente, quem dera isso se irradiasse para 
todos os Estados da Amazônia, com todos os Municí-
pios, de todos os Partidos políticos, recebendo recursos 
do Orçamento-Geral da União para execução de obras 

públicas. Isso demonstraria a capacidade de não se 
olhar para Partidos, para simpatias político-eleitorais, 
mas para as necessidades da população brasileira que 
vive na Amazônia.

Saio testemunhando esse encontro de maneira 
muito feliz. Todos os Parlamentares que dele partici-
param têm uma visão de muita confiança e esperança 
no futuro das relações políticas entre União e Estados 
brasileiros, e o Acre afirmou-se como um grande la-
boratório. 

Em anos anteriores, todos fomos testemunhas 
da briga pelo Orçamento, das lutas, nas madrugadas, 
por minguados recursos para os Estados. Quando 
ocorria a sua aprovação, em dezembro, janeiro ou 
fevereiro, imaginávamos o calvário que teríamos pela 
frente. Nas últimas horas do mês de dezembro, tínha-
mos alguma autorização de empenho do Orçamento-
Geral da União, mas não sabíamos quando, no outro 
ano, os Estados iriam receber aqueles recursos para 
implantar e executar obras. 

Agora, não. O Presidente Lula foi ao Estado do 
Acre no mês de abril, assinou autorização de empe-
nhos, por meio de seus órgãos responsáveis, dizendo 
que estavam feitos a parceira e o modelo de gestão 
eficiente. Há co-responsabilidade, compromisso, con-
fiança e conteúdo nas ações que estão sendo realiza-
das. Elas têm os olhos do investimento com prioridade 
social e responsabilidade política e social. Isso é tudo 
o que se espera da gestão brasileira. No mais, nós e 
o Governo do Estado temos que fazer a nossa parte, 
levando o investimento, consolidando a agroindústria 
e gerando a busca de uma política de infra-estrutura 
eficiente para que se alcancem indicadores de de-
senvolvimento humano e socioeconômicos à altura 
do que a população do Estado e da Amazônia estão 
precisando.

Espero, sinceramente, que essa agenda possa 
se repetir em outros Estados e que não haja descul-
pas de alguns Governadores de que as dificuldades 
são maiores do que o horizonte de parcerias e de 
resultados que podemos obter de maneira conso-
lidada.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 

– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 415, DE 2004

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Resolução do Senado nº 9, de 2004 que, “altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre 
as atribuições da Comissão de Serviços de Infra-Es-
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trutura”, seja encaminhado à Comissão de Educação 
para que esta se pronuncie sobre o mesmo.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– O requerimento lido será inserido em Ordem do Dia 
oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 416, DE 2004

Requer informações ao Ministro da 
Saúde, acerca do programa de Farmácias 
Populares.

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 competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam soli-
citadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
informações acerca do cronograma de implantação de 
farmácias populares, especificando quando, quantos 
e quais os municípios do Amazonas a serem contem-
plados com tais unidades. Além disso, e com base em 
denúncia do jornal Folha de S. Paulo, indicar quando 
e em quais municípios deverão ser implantadas as 
primeiras 30 dessas farmácias.

Justificação

O Jornal Folha de S.Paulo denuncia, na edição 
do dia 8 de abril de 2004, que o Governo Federal já 
se prepara para implantar as primeiras 30 farmácias 
populares, privilegiando o Estado de São Paulo com 
20 dessas unidades, pelo que formulo o presente re-
querimento de informações ao Ministério da Saúde, 
indagando, ademais, quais os municípios da Amazônia 
a serem contemplados.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado voto 

de aplauso ao Sr.Erir Ribeiro eleito Personalidade na 
Categoria Rio pelo Prêmio Faz Diferença.

Justificação

O Prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal 
O Globo com patrocínio da Federação do Comércio 
do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O prê-
mio foi concedido a 15 personalidades que se desta-
caram em 2003. O prêmio principal foi escolhido por 
júri formado por seis jornalistas do O Globo e um por 
representante da Fecomércio-RJ.

O tráfico de drogas tomou-se um dos grandes pro-
blemas a ser enfrentado pelos governantes de nosso 
País. O crime organizado, sobretudo na cidade do Rio 
de Janeiro, semeia violência e esgarça o tecido social. As 
iniciativas de combate devem sempre ser louvadas. Por 
isso, a comissão julgadora justificou a indicação do Co-
ronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Erir 
Ribeiro, por “ter sido afastado do comando do batalhão 
de São Cristóvão depois de denunciar que o Secretário 
de Esportes, Francisco de Carvalho, o Chiquinho da Man-
gueira, havia pedido trégua no combate aos traficantes do 
Morro da Mangueira”. Pelo exposto, pedimos aos nobres 
pares o acolhimento de nossa proposição.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 418, DE 2004

Requeiro nos termos do artigo 218 do Regimen-
to Interno, a inserção, em ata, de voto de pesar pelo 
falecimento, em Belém, no dia de hoje, de Laércio 
Wilson Barbalho, Diretor Superintendente do Jornal 
Diário do Pará. Laércio Barbalho, pai do ex-Senador 
e hoje Deputado Federal ‘Jader Barbalho, foi fundador 
do Partido Social Democrata (PSD), em 1946, legenda 
que o levou a três legislaturas na Assembléia Legis-
lativa do Estado do Pará, no período de 1954 a 1966. 
Transferiu-se ainda em 1966 para o MDB, partido que 
ajudou a findar, elegendo-se para mais um novo man-
dato como Deputado Estadual. Em 1982 Laércio Bar-
balho afastou-se da militância política para dedicar-se 
a outra paixão: o jornalismo, onde demonstrou seu lado 
empreendedor, prestando relevantes serviços ao povo 
do Estado do Pará, escrevendo seu nome na história 
do jornalismo paraense.

Requeiro, ainda, que o voto de pesar do Senado 
seja comunicado à sua família e ao jornal Diário do 
Pará, periódico paraense onde Laércio Barbalho era 
Diretor Superintendente.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dor Luiz Otávio, PMDB-PA.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 419, DE 2004

Requer ao Ministro da Saúde informa-
ções acerca da política de prevenção ao 
câncer de mama.

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 com-
petência fiscalizadora do Congresso Nacional, que 
sejam solicitadas, ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Saúde, informações sobre a nova política gover-
namental na área de prevenção de câncer de mama, 
incluindo o programa do Instituto do Câncer no tocante 
a equipamentos.

Segundo denúncia do jornal Folha de S. Paulo, 
apenas nove por cento dos municípios brasileiros dis-
põem de mamógrafos, o que toma o acesso a exames 
extremamente difícil.

Justificação

O jornal Folha de S. Paulo publica, em sua edi-
ção do dia 2 de abril de 2004, extensa reportagem, 
mostrando que o acesso a exames preventivos de 
câncer de mama é restrito a pouquíssimas mulheres, 
já que nem dez por cento dos municípios possuem 
equipamentos. Ao Senado Federal compete a fisca-
lização dos atos do Executivo, razão deste requeri-
mento de informações versando sobre tão preocu-
pante aspecto.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 420, DE 2004

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica sobre os 
valores gastos pela Radiobrás com a pro-
dução do programa “Café com o Presi-
dente”.

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 as seguintes informações ao Sr. Ministro-

Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e 
Gestão Estratégica sobre o programa “Café com o 
Presidente”:

1) Qual o valor gasto pela Radiobrás, em 
2003, com a produção do programa “Café com 
o Presidente”?

2) O programa é feito pela Radio-
brás?

3) Existe algum contrato com outra em-
presa para a realização do referido progra-
ma?

4) Qual o valor e a vigência desse con-
trato?

5) Qual o nome da empresa responsável 
pela produção do referido programa?

Justificação

A Radiobrás opera cinco estações de rádio, 
dois canais de televisão, uma agência de notícias e 
um serviço radiofônico via satélite utilizado por mais 
de 600 emissoras de rádio em todo o país. Possui o 
maior complexo de transmissores da América Latina 
e quinto do mundo, com capacidade de transmis-
são para a quase totalidade do planeta. Além disso, 
mantém escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e 
conta, ainda, com correspondentes em nove capitais 
brasileiras.

No entanto, o jornalista Cláudio Humberto publi-
cou em sua coluna de 4 de abril do corrente a seguinte 
nota: “Gasto anual: a Radiobrás diz que os R$40 mil 
de produção do “Café com o Presidente refere-se ao 
ano de 2003. A estatal tem equipamentos e pessoal 
para fazer o programa, mas entregou a tarefa a uma 
empresa de um amigo do chefão”.

Dessa forma, Senhor Presidente, as informações 
que ora requeiro são de fundamental importância para 
esclarecer de que forma a Radiobrás – que é uma 
empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de 
Comunicação de Governo – está atuando no sentido 
de atingir seu objetivo de servir como um canal de 
interlocução dos órgãos do Governo Federal com a 
sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgilio, Líder do PSDB.

(À mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa 
para decisão nos termos do inciso III do art. 216 do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 421, de 2004

Requer voto de pesar ao ator Fernan-
do Almeida, assassinado na madrugada do 
último dia 4 de abril, em Realengo-RJ.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-

to interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, voto de pesar pelo prematuro 
falecimento do ator Fernando Almeida, que estreou na 
televisão aos 5 anos de idade e fez vários trabalhos 
em novelas e minisséries brasileiras.

Justificação

O voto de pesar que ora requeiro justifica-se pela 
advertência para a cada vez maior banalização da vio-
lência urbana, que já atingiu outros atores conhecidos 
do grande público. Nesse contexto se insere a matéria 
publicada no jornal O Globo de 7-4-2004.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dor Arthur Virgilio, Líder do PSDB.

 REQUERIMENTO Nº 422 , de 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
voto de aplauso ao Excelentíssimo Senhor Presiden-
te da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agraciado 
como Personalidade do País 2003 pelo Prêmio Faz 
Diferença.

Justificação

O Prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal 
O Globo com patrocínio da Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O prêmio 
foi concedido a 15 personalidades que se destacaram 
em 2003. O prêmio principal foi escolhido por júri for-
mado por seis jornalistas do jornal O Globo e um por 
representante da Fecomércio-RJ.

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com avaliação 
feita pela comissão julgadora “surpreendeu adversá-
rios e até aliados em seu primeiro ano de governo, 
mantendo a política econômica de austeridade fiscal 
e superando as expectativas do mercado financeiro. 
No Congresso, conseguiu aprovar em sete meses as 
reformas da Previdência Social e Tributária”. Diante. do 
exposto, pedimos aos nossos Pares o acolhimento de 
nossa proposição.

Sala das Sessões,12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

REQUERIMENTO Nº 423, de 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao 
Senhor Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, eleito 
personalidade na categoria Economia pelo Prêmio 
Faz Diferença.

Justificação

O Prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal 
O Globo com patrocínio da Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O prêmio foi 
concedido a 15 personalidades que se destacaram em 
2003. O prêmio principal foi escolhido por júri formado 
por seis jornalistas do Globo e um por representante 
da Fecomércio-RJ.

A eleição do Ministro Antônio Palocci para a ca-
tegoria Economia do Prêmio Faz Diferença vem coroar 
a gestão profícua do Ministro à frente da economia de 
nosso país, reconhecida por autoridades em economia 
nacionais e estrangeiras. Não por acaso, a comissão 
julgadora refere-se ao Ministro como “o médico que se 
tornou Ministro da Fazenda e conseguiu dar credibili-
dade à política econômica do novo governo

Pelo exposto, pedimos aos nobres Pares o aco-
lhimento de nossa proposição.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

REQUERIMENTO Nº 424, de 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno do Senado Federal, voto de aplauso a Sra. Zil-
da Arns eleita Personalidade do Ano 2003 pelo Prêmio 
Faz Diferença.

Justificação

O Prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal 
O Globo com patrocínio da Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O prêmio foi 
concedido a 15 personalidades que se destacaram em 
2003. O prêmio principal foi escolhido por júri formado 
por seis jornalistas do Globo e um por representante 
da Fecomércio-RJ.

Zilda Arns, eleita personalidade do Ano, é fundado-
ra da Pastoral da Criança, o mais bem sucedido projeto 
brasileiro de combate à mortalidade infantil. A Pastoral, 
que atua em todos os estados, reúne 230 mil voluntários 
e atende a 1,7 milhão de crianças. Pelo exposto, pedimos 
aos nobres Pares o acolhimento de nossa proposição.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide.

(À Comissão de Constituição, justiça e 
Cidadania.)
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REQUERIMENTO Nº 425, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
voto de aplauso, em memória, à família do Senhor 
Sérgio Vieira de Mello, indicado como Personalidade 
do Mundo 2003 pelo Prêmio Faz Diferença.

Justificação

O Prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal 
O Globo com patrocínio da Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O prêmio 
foi concedido a 15 personalidades que se destacaram 
em 2003. O prêmio principal foi escolhido por júri for-
mado por seis jornalistas do jornal O Globo e por um 
representante da Fecomércio-RJ.

Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário, da Or-
ganização das Nações Unidas – ONU para Direitos 
Humanos morreu em 19 de agosto do ano passado, 
durante ataque terrorista à sede da ONU em Bagdá. 
O prêmio entregue à sua mãe, Gilda Vieira de Mello, 
é mais uma justa homenagem a este brasileiro que 
dedicou sua vida ao congraçamento dos povos.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

REQUERIMENTO Nº 426, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno do Senado Federal, voto de aplauso à atleta bra-
sileira, Daiane dos Santos, eleita Personalidade do Ano 
na categoria Esportes pelo Prêmio Faz Diferença.

Justificação

O Prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal 
O Globo com patrocínio da Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O prêmio foi 
concedido a 15 personalidades que se destacaram em 
2003. O prêmio principal foi escolhido por júri formado 
por seis jornalistas do Globo e por um representante 
da Fecomércio-RJ.

A eleição da atleta gaúcha, Daiane dos Santos, 
para a categoria Esportes do Prêmio Faz Diferença 
faz justiça ao grande destaque da ginástica brasileira 
cujos feitos em torneios mundiais da modalidade co-
locam nosso país em patamar nunca antes alcança-
do. Daiane tornou-se a primeira brasileira a sagrar-se 
campeã mundial de exercícios de solo. Pelo exposto, 
pedimos aos nobres pares o acolhimento de nossa 
proposição.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

REQUERIMENTO Nº 427, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado voto 
de aplauso ao Sr. Aloísio Teixeira eleito Personalidade 
na Categoria Magazine pelo Prêmio Faz Diferença.

Justificação

O Prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal 
O Globo com patrocínio da Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O prêmio foi 
concedido a 15 personalidades que se destacaram em 
2003. O prêmio principal foi escolhido por júri formado 
por seis jornalistas do Globo e por um representante 
da Fecomércio-RJ.

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta graves pro-
blemas de violência urbana, assim como sérias defi-
ciências de infra-estrutura urbana. O Sr. Aloísio Teixei-
ra, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), criou projetos que levaram os universitários 
a comunidades vizinhas, como o Complexo da Maré. 
Pelo exposto, pedimos aos nobres pares o acolhimento 
de nossa proposição.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 428, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento 
Interno do Senado Federal, combinado com o Ato da 
Mesa do Senado Federal nº 1, de 1997, a realização 
no dia 19 de abril de sessão especial destinada a co-
memorar o Dia do Índio.

Justificação

Durante a realização do I Congresso Indigenista 
Interamericano no México, em 1940, os representan-
tes de diversos países americanos decidiram convidar 
os índios, tema central do Congresso, para o evento. 
Entretanto, a comissão encarregada de fazer o con-
vite encontrou resistência por parte dos índios que, 
habituados a perseguições e traições, mantinham-se 
afastados das reuniões, de nada valendo os esclare-
cimentos e tentativas dos congressistas. Dias depois, 
convencidos da importância do Congresso na luta 
pela garantia de seus direitos, os índios resolveram 
comparecer. Esta data, por sua importância na história 
do indigenismo das Américas, foi dedicada à come-
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moração do Dia do Índio. A partir de então, o dia 19 
de abril passou a ser consagrado ao índio, em todo o 
continente americano.

Também por deliberação dos congressistas foi 
criado o Instituto Indigenista interamericano, órgão 
internacional, com sede no México, ao qual estariam 
ligados Institutos Indigenista nacionais encarregados 
de zelar pela garantia dos direitos indígenas. No Bra-
sil a adesão ao Instituto foi determinada pelo então 
Presidente Getúlio Vargas que, atendendo aos ape-
los do Marechal Rondon, assinou o Decreto nº 5.540, 
de 2-6-43, determinando que, a exemplo dos demais 
países americanos, o Brasil comemorasse o Dia do 
Índio, em 19 de abril.

Diante do exposto, nada mais oportuno do que 
prestarmos as devidas e merecidas homenagens aos 
índios neste dia 19 de abril.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004. – Sena-
dora Fátima Cleide – Serys Slhessaenko – Ana Júlia 
Gaspar – João Capiberibe – Marco Maciel

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– O requerimento lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Retorna-se à Lista de Oradores.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
que disporá de vinte minutos, por permuta com o Se-
nador Luiz Otávio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. É a V. Exª, precisa-
mente, que devo a gentileza desta permuta. Aproveito 
o ensejo para reafirmar meu apreço e sentimento de 
bom coleguismo em relação a V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, o 
jornal O Globo estampa entrevista, praticamente de 
página inteira, de um homem qualificado, o Ministro 
Aldo Rebelo, por quem devoto sentimento de amizade 
pessoal e respeito político. Considero-o um verdadeiro 
homem público e entendo que suas intervenções nos 
chamam para um debate elevado. Era assim quando 
no Governo estava eu e S. Exª, na Oposição, e não 
será diferente estando S. Exª no Governo e sendo eu 
Líder de um Partido de Oposição como o PSDB. En-
tretanto, toda essa relação pessoal e todo esse res-
peito não me fazem obscurecer o dever que tenho de 
criticar pontos que julgo equivocados da entrevista de 
S. Exª, e passo a fazê-lo. 

O Ministro Aldo Rebelo deu a Fernando Henrique 
Cardoso uma opção muito pobre: assumir o papel de 
ex-Presidente estadista ou o de Líder da Oposição. 

Não sei se criticar um governo com base em erros 
que porventura pratique tira de alguém a condição de 
estadista. Não sei se, por outro lado, o silêncio transfor-
ma outro alguém em estadista, pura e simplesmente. 

Chamo a atenção para o fato de que, sendo o 
Ministro Aldo Rebelo a figura qualificada que é, a figura 
séria que é, a figura por mim estimada que é, nós temos 
que refugar, de qualquer maneira, a perspectiva dessa 
coisa aterrorizante que é o pensamento único.

O ex-Presidente pode ou não pode falar? Se o Pre-
sidente não pode falar, o Ministro Aldo Rebelo desquali-
fica, ou seja, diz que não são estadistas, implicitamente, 
José Sarney e Itamar Franco, que têm falado. O Presi-
dente José Sarney tem sido, inclusive, o grande baluarte 
com que conta o Governo nesta Casa. S. Exª tem sido 
um grande impulsionador do processo de aprovação de 
matérias nesta Casa. E, por outro lado, a pergunta que 
me restaria, diante de tais colocações, seria: Presiden-
te que fala a favor do Governo é estadista? Presidente 
que fala contra o Governo não é estadista? Quando o 
Presidente Fernando Henrique disse que determinados 
gestos do Governo estavam corretos, aí ele era estadista; 
quando ele disse que determinados gestos do Governo 
estavam equivocados, aí virou líder da Oposição. É outra 
coisa complicada. 

O Poder, visto por pessoas honradas, como o Mi-
nistro Aldo Rebelo, e certamente visto por um Partido 
honrado, como é o meu, o poder não é essa delícia não. 
Ou seja: alguém, então, fala porque é candidato à Presi-
dência da República. O Presidente Fernando Henrique 
tem dito e repetido: “Será que não se tem mais nada 
de bom para se fazer na vida a não ser se candidatar 
a Presidente da República toda a vez”. Não é essa a 
sua vontade, não é esse o seu desejo, não é essa a 
sua intenção. O que ele não aceita é uma cassação 
de direito políticos pela segunda vez. A ditadura o fez. 
Mas o Governo não pode inibi-lo nem pelas expres-
sões mais rudes de alguns dirigentes deste Governo, 
nem pela expressão delicada e sóbria deste homem 
público, correto, que é o Ministro Aldo Rebelo.

Diz o Ministro: “Somos obrigados a lembrar a si-
tuação em que encontramos o País.” 

Essa é a forma delicada – e o Ministro Aldo Re-
belo é um cavalheiro de verdade – dessa tolice, dessa 
coisa atoleimada que inventaram. É o sinônimo educado 
dessa coisa atoleimada da tal herança maldita.
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Na verdade, a economia meramente voltou à si-
tuação de equilíbrio do princípio de 2002, antes de o 
mercado haver “precificado” o chamado “custo Lula”, 
o chamado “custo PT”. O próprio Presidente Lula, em 
longa entrevista à revista Veja, reconheceu isso: “Não 
confiavam em mim. Achavam que eu ia tocar fogo no 
País; e eu não toquei fogo no País.” Ou seja, Sua Ex-
celência, implicitamente, reconheceu que, com o seu 
passado, com as suas idéias, com as suas teses, criou 
toda aquela celeuma, que agravou os fundamentos da 
economia brasileira, complicou os seus fundamentos, 
inclusive no período do seu antecessor. Muito bem. 
Retornarei a esse assunto daqui a pouco.

Mas, o Ministro Aldo Rebelo, diz uma outra coisa. “O 
Governo Fernando Henrique Cardoso teve a mais baixa 
taxa de crescimento da história.” Não é verdade! Os anos 
imediatamente anteriores foram de taxa menor. Não está 
computando o Ministro as numerosas crises internacionais 
enfrentadas pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, 
nem está S. Exª levando em conta que, navegando em 
mar-de-almirante, ou voando em céu de brigadeiro, o 
Presidente Lula desmentiu, pela inércia administrativa, 
pela inação administrativa, pela falta de lucidez micro-
econômica, o Governo desmentiu os prognósticos de 
crescimento de 2,5% a 2% para o ano de 2003, quando 
teve início o seu Governo. Acabou sendo responsável, 
Sua Excelência, por um crescimento para baixo, de 0,2%, 
em um ano de enorme liquidez internacional: juros altos, 
juros americanos de 1%, juros japoneses de 0%, sobrando 
dinheiro para o Brasil fechar suas contas. Apesar de tudo 
isso, o Governo brasileiro não soube conduzir o País na 
rota do crescimento econômico positivo. Isso não ocor-
reu em nenhum dos oito anos do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Ainda não passamos por crise alguma. Este Go-
verno dificilmente passará quatro anos sem enfrentar 
uma crise internacional. Sinais há. Não passará qua-
tro anos navegando em mar-de-almirante. É preciso 
saber como se comportará um Governo que, na hora 
da bonança, se comportou tão mal. 

Então, diz o Ministro Aldo Rebelo: “A intenção de 
Fernando Henrique é fortalecer o PFL e o PSDB”. Se 
for, não vejo nenhum pecado. Não vi o Partido do Minis-
tro, o PC do B, não vi o PT ou qualquer outro Partido, 
no passado, se eximir de fazer críticas por medo de 
crescer eleitoralmente. Não vi ninguém fazer isso. Se 
eu fizer a crítica ao Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso – eu Líder do PC do B, eu Líder 
do PT – eu vou crescer eleitoralmente. Logo, eu não 

faço a crítica porque não quero crescer eleitoralmente. 
Ora, isso seria exagero; seria supormos um escrúpulo 
exagerado. Ao contrário. Falavam em “Fora FHC” e em 
desestabilizar um Governo constitucionalmente eleito 
e reeleito, derrotando o candidato Lula no primeiro 
turno. Não houve nem sequer o segundo turno. Não 
houve dúvida alguma. Foram duas surras, cada uma 
em um turno. Em cada eleição não houve dois turnos: 
foi um turno só. Então, no primeiro momento de cada 
mandato, lá vinha a cantilena de desestabilização, de 
“Fora FHC”, e por aí afora.

A grande verdade é que estamos a um dia de 
completar dois meses – vou fazer um neologismo – de 
aniversário de mês desse caso Waldomiro.

O documento que o Palácio soltou não visava a 
atingir a verdade; visava a ser um documento; visava 
a montar um script com um culpado de tudo: Waldomi-
ro. E culpado sem ter sido ouvido. Ou seja, na pressa 
de produzir um documento, o Governo negou ao Sr. 
Waldomiro o direito de se defender na Comissão. Ele 
não se defendeu. Não ouviram o Ministro José Dirceu, 
não ouviram ninguém. Era apenas assim: “Dentro de 
tantos dias temos que soltar um documento para a im-
prensa se fartar de analisar o documento. E, aí, então, 
nós vamos, quem sabe, dar a volta por cima e começar 
a pensar em outras coisas.” De um lado, vinha a tal 
Agenda Positiva; de outro lado, lá vinha essa idéia de 
que o culpado de tudo, o mordomo, o supermordomo 
da história, era o Sr. Waldomiro Diniz. Isso tudo junto 
a um Governo que já não vinha sendo competente, 
que já havia mostrando inação administrativa, isso 
tudo paralisou o País. Essa é a realidade. O País está 
literalmente paralisado. Quem disser o contrário está 
vivendo em um outro planeta, ou analisando a situação 
de outro País que não o País Brasil.

Tenho, ainda, no capítulo “Herança Maldita”, o 
artigo de hoje do ex-Senador José Serra, que peço 
seja incluído nos Anais da Casa, intitulado “De barriga 
cheia”. José Serra, de maneira correta e eficaz, pega 
alguns tópicos, repete o raciocínio que aqui expendi, 
de que o Presidente Sarney é considerado um esta-
dista. É ótimo que ele fale, porque fala a favor. O ex-
Presidente Itamar, não é bom quando fala contra; se 
falar a favor é bom. O ex-Presidente Fernando Henri-
que Cardoso não pode falar de jeito algum, a não ser 
quando diz que, porventura, o Governo acertou em de-
terminado momento. Portanto, é estadista quem fala a 
favor do Governo. Ex-Presidente que, porventura, fale 
contra não é estadista. Isso é grave porque revela um 
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certo traço autoritário de quem profere essa linha de 
argumentação.

É fundamental se reconhecer que, neste País, 
todos podem falar, sim, e lutou-se muito para que 
houvesse democracia no Brasil e para que cada um 
falasse exatamente o que quisesse, arcando com a 
responsabilidade e com as conseqüências de seus 
atos e de suas palavras.

Retornarei ao que disse o ex-Senador José Ser-
ra. Ao falar da tal herança, ele lembra o que significou 
a transição. Senador Mão Santa, sobre transição, Lí-
deres do PT dizem: “Foi uma transição muito bonita. 
Precisamos recuperar aquele espírito”. Ótimo! É bom 
recuperar sempre o melhor espírito. O que não deve-
mos é ter o pior espírito.

As pessoas pensam, em um senso comum, que 
talvez essa transição bonita tenha ocorrido da seguinte 
maneira: “Sente-se, Fernando Henrique.” “Não, Lula, 
sente-se você”. “Fernando Henrique, sente-se você.” 
“Não, Lula, sente-se você”. Quer dizer, rapapé. Não 
estamos falando de rapapé, mas, sim, de atitudes. 
Enumerarei quais são as atitudes.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso pro-
vocou um superávit de mais de R$3 bilhões em 2002. 
Conselheiros lhe diziam: “Gaste tudo porque isso aju-
dará o candidato de seu Partido”. Fernando Henrique 
não gastou, porque quis que o novo Governo entrasse 
com mais margem de manobra. Pergunto se isso é he-
rança maldita. Está na hora de falarmos em tom baixo, 
para que as pessoas comecem a julgar, para valer, o 
que está ocorrendo neste País e se estamos ou não 
sendo envolvidos por um brutal sentimento de frustra-
ção em relação à inação de um Governo, que recebeu 
inclusive toda a ajuda que começo a descrever.

Diz José Serra: “A segunda providência foi a di-
minuição relativa dos restos a pagar em 2003”. O Go-
verno Fernando Henrique privou-se de iniciar ou pros-
seguir obras e ações, facilitando a tarefa orçamentária 
do Governo Lula, porque Restos a Pagar são sempre, 
como todos sabemos, uma grande dor de cabeça para 
governos que estão entrando.

Terceira medida, terceira herança, ou terceiro 
bem da herança, se posso chamar assim. O Presidente 
Lula, já no final do Governo Fernando Henrique, por 
intermédio do Ministro Antonio Palocci, pede à equi-
pe de transição o aumento de várias contribuições, 
entre as quais a Cide, a contribuição sobre o lucro lí-
quido das empresas. O Ministro Malan encaminhou 
ao Presidente Fernando Henrique essa solicitação e a 

bancada majoritária destas duas Casas a apoiou, ou 
seja, o governo passado pediu e obteve o aumento 
de carga tributária. Tenho dito isso quinhentas vezes 
e ninguém me contesta. Já disse isso ao Ministro An-
tonio Palocci, que, aliás, é uma pessoa que respeito 
e jamais diria que não é verdade o que estou falando. 
Ele sabe que é verdade, até porque foi ele que pediu. 
Então, o governo assumiu o ônus de aumentar a carga 
tributária do País para resolver o problema de liquidez 
do governo que entrava.

O quarto tópico levantado pelo Ministro José Serra 
é que o Presidente Fernando Henrique, há poucos meses 
da eleição, aumenta em três pontos percentuais a taxa 
Selic, por entender que toda aquela celeuma provocada 
pela dúvida que tinham os mercados sobre o Presidente 
Lula precisava ser esclarecida, mostrando-se que o go-
verno não iria abandonar o primado da austeridade.

Isso foi repetido, depois, a pedido do governo de 
transição, do Presidente Lula, e o Presidente Fernando 
Henrique novamente concedeu um aumento de juros, 
no finalzinho de seu governo, talvez pensando em pou-
par o Presidente Lula do dissabor de ter que fazê-lo 
logo. O Presidente Lula teve que fazer isso, teve que 
aumentar os juros duas vezes, em dois meses seguidos, 
logo ao entrar, mas teria que ter feito em quantidade 
cavalar, em função da crise que a sua própria imagem 
havia criado em relação ao governo que entrava.

Devo recordar ainda que o Presidente do meu Par-
tido, José Serra, lembra que há mais de sessenta anos 
o Federal Reserve Bank, o Banco Central americano, 
não aumenta juros seis meses antes de uma eleição. 
Pois esse governo o fez, sabendo do prejuízo eleitoral 
que teria. Pensando em manter o País governável.

Há ainda aumento de combustíveis.
No penúltimo dia de seu governo, o Presidente 

Fernando Henrique praticou aumento de combustí-
veis, também por um acordo com o Governo Lula, 
procurando poupar o Presidente Lula do desgaste 
inicial que poderia muito bem ficar para um governo 
que saía, com o desgaste natural de quem governou 
o País por oito anos.

Volto a repetir isso porque a pior coisa é a balela, 
é a repetição da inverdade mil vezes, que termina vi-
rando verdade e assumindo um sabor desagradável.

Dizem assim. Aliás, meu querido Aloizio Merca-
dante disse outro dia: “Governo que engavetou CPIs...” 
Estamos diante de um Governo que não se limita a en-
gavetar CPIs. Estamos diante de um Governo que tem 
procurado desfazer o instituto das CPIs neste País. Ou 
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seja, está procurando o Governo impedir que haja CPI, 
a não ser que seja uma CPI do interesse da maioria, 
desmontando o raciocínio, Senador Sibá, do legislador 
anglo-saxônico, que dizia que, para fiscalizar o rei, en-
tre outros instrumentos, era necessária a CPI, que não 
era instrumento da maioria. Nos Parlamentos, em se 
reunindo um terço das assinaturas, automaticamente, 
ter-se-ia a CPI instalada e funcionando.

A esse respeito, há uma matéria muito interes-
sante que será julgada no mérito pelo Supremo Tribu-
nal Federal. Trata-se de um mandado de segurança de 
autoria dos Senadores Pedro Simon e Jefferson Péres, 
que questiona, em outras palavras, não fala em Wal-
domiro, não é uma coisa tópica, é uma coisa genéri-
ca. No fundo, está em jogo – e a decisão do Supremo 
haverá de ser sábia – se dá ou não, daqui por diante, 
para a minoria no Brasil instalar uma CPI.

Estamos diante de um Governo que não se limita 
a engavetar CPIs. Já vi muitos governos fazerem isso. 
Estou diante de um Governo que quer negar o direito 
à minoria de fazer funcionar CPI, algo grave, que não 
se tentou nem no período militar nem no período dos 
generais; algo que não se tentou nem na época em 
que não se tinha liberdade de imprensa e não se tinha 
a perspectiva de a Oposição ter as suas denúncias 
sequer divulgadas à luz do dia.

Quero apenas, esquecendo o Senado e o Con-
gresso, referir-me à Câmara dos Deputados, para acabar 
de uma vez com a inverdade de que o outro governo o 
tempo inteiro negava CPIs e as engavetava. Digo mais, 
que foi o governo, do período republicano brasileiro de 
1945 para cá, que mais CPIs admitiu pela sua maioria. 
Citarei algumas da Câmara dos Deputados, Casa que 
recém abandonei. Tudo no Governo Fernando Henri-
que, de 1999 a 2002: 1. Planos de saúde; 2. Serasa; 3. 
Combustíveis; 4. Evasão de dividas – esta ficou sobres-
tada, vou esquecê-la; 4. Fundef; 5. Fraude no INSS; 6. 
Tráfico de animais e plantas; 7. Tortura e maus tratos; 8. 
CPMF; 9. Banespa; 10. Sivam; 11. Proer; Dizia-se que, 
se investigassem o Sivam e o Proer, o governo cairia. 
Investigaram os dois, e o governo não caiu. 10 ou 11, 
Senador Álvaro Dias! Já me perdi, tantas foram as CPIs 
toleradas pelo Governo passado. 12. Obras inacabadas; 
13. Ocupação de terras na Amazônia; 14. Mortalidade 
materna; 15. CBF e Nike; 16. Finor; 17. Narcotráfico; 18. 
Medicamentos; 19. Funai; 20. Desperdício de alimentos; 
21. Crise no setor produtivo da borracha; e 22. Arreca-
dação de uma taxa sobre a borracha e Ibama.

Quero, de uma vez por todas, esclarecer. O ou-
tro governo tolerou 22 CPIs só na Câmara, em quatro 
anos, sem levarmos em conta os quatro anos iniciais 
de seu governo. No Senado, não saberia, de pronto, 
dizer, porque não estava nesta Casa. No Congresso, 
algumas tantas se processaram também. Há, pois, uma 
diferença fundamental entre um governo que nem sem-
pre aceitou todas as CPIs que estavam à sua frente, por 
entender que algumas – como aquela tal que tinha 22 
itens – visavam meramente a tumultuar o quadro polí-
tico, até por inconstitucionalidade, mas que consegui-
ria conviver com 22 CPIs, em quatro anos, na Câmara 
dos Deputados. Este Governo que está aí não gosta 
de nenhuma Nem para investigar o Governo passado. 
Não gosta e ainda quer obter uma resposta que silen-
cia a Nação brasileira, dizendo que não dá para haver 
CPI de modo algum. É fundamental estabelecermos a 
diferença entre um governo que diz: “Convivi com 22 
CPIs, na Câmara dos Deputados, em quatro anos” e 
um outro que diz: “Não quero CPI para me investigar! 
Não quero CPI para investigar o meu vizinho! Não 
quero CPI para investigar o Fernando Henrique! Não 
quero CPI para investigar ninguém!” Simplesmente, o 
Governo Lula é contra o instituto da CPI. É o que está 
provado com atitudes que temos, que são mais do que 
engavetamentos, de se dizer que sou minoria e obtenho 
um terço dos votos da Casa. Em seguida, o Líder diz 
que não indica. O Presidente da Casa também não se 
sente obrigado a indicar. Assim sendo, não há CPI. Só 
haverá CPI quando o Governo quiser. E o Governo só 
vai querer quando for uma CPI para investigar por que 
há pessoas fazendo xixi na piscina de águas minerais. 
Será a “CPI do Xixi”. Vai haver CPI quando o Governo 
quiser investigar por que as emas do Palácio da Alvo-
rada estão mais magras do que há dois anos. Ou seja, 
CPIs fúteis, que signifiquem até recursos do Governo, 
como cortina de fumaça para desviar a atenção de as-
suntos momentosos como este, que merece uma CPI 
verdadeira, que é o caso Waldomiro.

Concedo o aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Arthur 

Virgílio, V. Exª, com o brilhantismo de sempre, proclama 
que o assunto não pode estar encerrado, como desejam 
o Ministro José Dirceu e o Governo. É um assunto que 
não está esgotado. A sociedade brasileira exige sua con-
clusão, de forma afirmativa. E nós esperamos, sim, que 
o Supremo Tribunal Federal possa recolocar o País nos 
caminhos da democracia, porque o mais grave nesse 
comportamento do Governo, que optou pela arquitetura 

    159ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2004 



09914 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

da esperteza a fim de impedir a instalação de CPI, é 
a afronta à Constituição Federal. O Governo não está 
afrontando apenas a Oposição, não está afrontando o 
Parlamento, não está apenas desrespeitando a socie-
dade; além de tudo isso, que já é muito, está agredindo 
a Constituição do País, já que esta assegura à Minoria 
o direito da instalação de CPI. O único óbice seria não 
alcançar um terço de assinaturas. E esse óbice não 
existe, porque se alcançou um terço de assinaturas. 
Portanto, o que há é uma agressão à Constituição, e 
esperamos, sim, que o Supremo Tribunal Federal possa 
recolocar o País nos trilhos da democracia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço ao caro Senador Alvaro Dias o aparte, que pratica-
mente justifica o encerramento do meu pronunciamento, 
até por seguir com brilhantismo a lógica da modesta 
argumentação que eu vinha alinhando.

O fato, a grande realidade, é que o País pio-
rou. Hoje, o Presidente José Genoino fala: vamos 
comparar setor por setor. É muita caradura. Que 
setor S. Exª quer comparar? Os dois setores que 
têm funcionado razoavelmente bem são aqueles 
de pessoas que tinham vinculação conosco: o do 
Ministro Furlan, que tem seguido o que estava pres-
crito, e o do Ministro Rodrigues, no agronegócio. 
Comparando qualquer outro setor, é até covardia 
imaginarmos que este Governo se apresenta ge-
rencialmente à altura do que vinha fazendo o ou-
tro governo, com seus erros e defeitos. Outro dia, 
o Senador Antonio Carlos Magalhães denunciou a 
perseguição a certos Governadores e o privilégio 
a outros, bem como a Prefeitos, ligados à Base 
governista: política de campanário, medíocre, mes-
quinha, tola, enfim.

O Brasil piorou, sim. O Brasil piorou porque cres-
ceu para baixo. E cresceu para baixo, porque houve falta 
de ousadia na política macroeconômica e de lucidez na 
política microeconômica; houve inação administrativa. 
E o Governo, depois, se paralisou, porque não sou-
be enfrentar, de maneira altaneira, a crise Waldomiro. 
Então, fica o tempo inteiro empurrando a culpa para 
os outros; parece aquele menino-problema, que vai 
morar na casa dos tios, faz o malfeito e está sempre 
empurrando a responsabilidade para os primos. No en-
tanto, os primos estavam lá há 200 anos e não tinham 
praticado nenhum malfeito. Vai-se descobrir, daqui a 
pouco, que o menino-problema estava ali a aprontar 
das suas e sempre com o escapismo, dizendo: a cul-
pa não é minha, mas do fulano; a culpa não é minha, 

mas do beltrano. É preciso que o Governo faça uma 
coisa básica: governe. 

Acabei de mostrar, de maneira contundente, que 
o governo passado não engavetava CPI nenhuma. 
Tolerou 22 CPIs, só na Câmara dos Deputados, em 
quatro anos. Cheguei de viagem agora, não tive tem-
po de ir até o final.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concluo, Sr. Presidente. Este Governo engavetou to-
das que chegaram a suas mãos, inclusive algumas 
que eram para investigar o governo passado. Ou 
seja, há número para se investigar o cartão SUS, e 
o requerimento foi para o Arquivo, porque o Gover-
no não quis indicar os nomes para a composição da 
CPI. Ele investigaria o quê? Perderia o maior tempo, 
mas investigaria o governo passado, na gestão do 
Senador José Serra.

Fala tanto que houve escândalo na privatiza-
ção, algo que poderia ter investigado por meio de 
uma CPI do Sistema Telebrás – e havia número para 
isso na Câmara –, mas o requerimento foi para o Ar-
quivo, porque não forneceu os nomes das pessoas 
para compô-la.

Estou, portanto, diante de um Governo que é 
contra o instituto da CPI; que é contra investigar a si 
próprio e morre de medo disso; que é contra investigar 
até os governos passados. Continuo dizendo o que, 
no começo desta Legislatura, anunciava aos meus 
colegas: podem pedir, porque assino tranqüilamente 
qualquer uma que vier; agora, queria que parássemos 
com a impostura, com o diversionismo.

Volto a repetir que é um prazer dialogar, porque 
tenho muito respeito e carinho pelo Ministro Aldo Re-
belo. É um grande prazer dialogar com uma pessoa do 
nível de S. Exª, que, no entanto, de maneira delicada e 
diplomática, termina incorrendo nos mesmos equívocos 
de pessoas que não são nada delicadas, nem diplomá-
ticas e insistem nessas teses que são desmontáveis a 
olho nu, conforme imagino que tenhamos, neste mo-
mento, demonstrado à Nação e ao Senado Federal, 
para a sua análise douta, Sr. Presidente.

Muito obrigado, era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, como 
Líder.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Senador Roberto Saturnino Braga, V. Exª está inscrito 
como Líder e segundo orador e, finalmente, o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, como Líder da Minoria.

Logo após, seguindo a lista de oradores inscri-
tos, falará o Senador Mão Santa, em substituição ao 
Senador João Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, do PSDB 
do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no mundo, aqueles que não estão par-
ticipando diretamente estão assistindo à revolução 
biotecnológica que está ocorrendo. Na engenharia 
genética estão sendo depositadas as maiores expec-
tativas. Na verdade, o que ocorre hoje é, verdadeira-
mente, a construção de um mundo novo, com a busca 
da evolução proporcionada pela ciência. Essa revolu-
ção tem importância estratégica para os brasileiros, 
não só pela biodiversidade que o Brasil possui, mas, 
principalmente, pelo potencial da biotecnologia para 
a nossa agricultura.

Para que o Brasil continue competitivo em diver-
sos segmentos do agronegócio é de fundamental im-
portância que se dê a devida atenção ao potencial da 
biotecnologia. É fundamental a atenção na construção 
de um marco regulatório claro e preciso, que defina, 
de forma inequívoca, as competências de cada órgão 
em caso de liberação de organismos geneticamente 
modificados, evitando-se que a legislação nacional se 
transforme em uma manta de retalhos, onerando-se 
e até se inviabilizando o desenvolvimento de setores 
vitais para a economia nacional. É fundamental esta-
belecer regras claras para as atividades de pesquisa 
e comercialização de produtos oriundos da engenha-
ria genética. Se isso não for feito o quanto antes, vão 
proliferar ações judiciais envolvendo a matéria. O se-
tor produtivo e os consumidores não podem arcar com 
mais esse ônus.

O papel do Senado no processo de regulamen-
tação é da maior importância. E estamos exatamente 
tratando da urgência, porque, lamentavelmente, há no 
Brasil episódios que definem o grande prejuízo que 
teremos, se não estabelecermos imediatamente esse 
marco regulatório.

O projeto de lei de biossegurança, aprovado na 
Câmara, apesar dos avanços, ainda enseja interpreta-

ções dúbias e, o mais grave, não é claro, quando trata 
das atividades comerciais envolvendo organismos ge-
neticamente modificados. Essa falta de clareza pode 
inviabilizar o aproveitamento pelo setor produtivo do 
potencial da biotecnologia. E é evidente que os preju-
ízos seriam imprevisíveis.

Vejamos alguns dados que demonstram os ris-
cos, principalmente no setor da indústria de alimen-
tação animal. 

A produção brasileira de alimentos balanceados 
para animais é uma das maiores do mundo. O setor fatu-
rou mais de US$ 7 bilhões em 2003; perdemos apenas 
para a China e os Estados Unidos da América. Nosso 
parque industrial utiliza as mais sofisticadas tecnologias 
de produção disponíveis; o potencial para produção de 
matéria-prima e os profissionais qualificados criam as 
condições necessárias para o setor continuar crescen-
do em ritmo até superior à média mundial.

O setor faz previsões otimistas para 2004 devido 
a três fatores: aumento no consumo de proteína ani-
mal e derivados; fortalecimento da produção com am-
pliação na base de rebanhos; e aumento na demanda 
internacional pela carne brasileira de bovinos, suínos, 
aves e peixes, a exemplo do frango, cuja exportação 
cresce ano após ano.

Apresento a outra face da moeda; faço uma de-
núncia e conclamo o Senado a refletir sobre o que 
passarei a expor. Primeiramente, destaco que o milho 
representa o principal ingrediente da ração animal; o 
setor consome 60% da safra nacional de milho. Uma 
quebra de safra ou aumento das exportações pode ter 
conseqüências graves para o mercado interno.

Fato concreto é a crise por que passou a avicul-
tura de Pernambuco. Em 2003, em meio a uma grave 
crise de desabastecimento devido à falta de milho para 
alimentar a criação, a importação de milho provenien-
te da Argentina, pela Associação dos Avicultores de 
Pernambuco – Avipe, foi parar na Justiça Federal. A 
importação do milho argentino era a melhor alternativa 
para o setor. Todavia, o milho produzido na Argentina, 
em sua maioria, é geneticamente modificado. Mesmo 
com parecer técnico da CTNBio* garantindo a segu-
rança alimentar do milho, a importação se tornou ob-
jeto de ação judicial.

O cenário em Pernambuco era o de mais de 170 
granjas fechadas no Estado, deixando-se cerca de 125 
mil pessoas desempregadas, direta e indiretamente. A 
produção de frango caiu 30% no período. Vejam, Srªs 
e Srs. Senadores: 125 mil pessoas desempregadas!

Descumprindo ordem judicial que autorizou o 
desembaraço e o uso do milho importado, o Ibama 
decretou a apreensão do milho transgênico que já ha-
via sido descarregado no Porto do Recife. Argumentou 
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que a importação do milho transgênico para consumo 
animal era legal, mas a Avipe não havia comunicado o 
órgão em tempo hábil, para a elaboração de um termo 
de ajuste e conduta. O milho foi posteriormente utiliza-
do na produção de ração animal, e nenhum problema 
foi constatado.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, hoje, caso ocor-
ra uma crise no abastecimento de milho, a situação 
continuará a mesma: ou seja, qualquer tentativa de 
importação de milho da Argentina irá suscitar novas 
ações judiciais.

Sr. Presidente, este é o alerta que trago à Casa: 
ocorrendo crise de abastecimento de milho em 2004, 
de onde vamos importar o produto? Grande parte do 
milho produzido na Argentina é geneticamente modi-
ficada. A que custo vamos atravessar os oceanos em 
busca de milho convencional? As conseqüências fi-
nais serão verificadas na cesta básica. Se não o setor 
produtivo nacional, pelo menos a avicultura nordestina 
corre o risco de viver novamente uma crise.

É por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, 
que comparecemos à tribuna para alertar principal-
mente a Liderança do Governo, além das Lideranças 
da base de apoio ao Governo para a importância de 
agilizarmos a tramitação do projeto que trata da bios-
segurança. Isso é fundamental para evitarmos crises 
semelhantes à que ocorreu em Pernambuco, no único 
setor do agronegócio a desempregar cerca de 125 mil 
trabalhadores.

Isso é muito grave! Por isso estamos fazendo 
esse alerta ao Senado Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Luis Otávio, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Juvêncio da 
Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Sa-
turnino, 1º Vice-Líder do Bloco.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srª e Srs Senadores, há pouco, esteve na tribuna o 
Líder Arthur Virgílio, tecendo comentários serenos e 
tranqüilos, mas críticos, sobre a entrevista do Ministro 
Aldo Rebelo, publicada no jornal O Globo de ontem. 
Sinto-me no dever de vir à tribuna também tecer alguns 
comentários – espero que tão serenos quanto os de S. 
Exª – a respeito do que disse o Líder Arthur Virgílio.

Sobre as intervenções do ex-Presidente Fer-
nando Henrique, há um certo consenso nacional, do 
qual comungamos nós todos – estou certo disso –, de 
que um ex-Presidente deve preservar a sua altivez, a 

elevação do seu patamar de situação política e evitar 
críticas diretas a administrações que lhe sucedem. É 
claro que o ex-Presidente tem até obrigação de fazer 
comentários, apresentar sugestões, enfim, de contribuir 
com a sua experiência extremamente válida para que 
se encontrem soluções para os problemas brasileiros; 
mas, tanto quanto possível, deve evitar a crítica direta. 
Temos observado que o Presidente José Sarney e o 
próprio Presidente Itamar Franco têm evitado esse tipo 
de crítica direta que o ex-Presidente Fernando Hen-
rique até então havia evitado, mas ultimamente tem 
feito, sobre a gestão do Presidente Lula.

É uma questão de dosagem de compreensão 
das coisas. Ninguém está dizendo que o ex-Presidente 
deve se calar. Se há, na sua visão, o cometimento de 
algum erro grave, uma palavra de advertência deve 
ser dada. Mas a advertência difere da crítica e é algo 
que uma personalidade como um ex-Presidente pode 
e deve fazer. Deve, porém, evitar críticas.

Acreditamos que essa apreciação se coloca no 
âmbito das interpretações, que, como todos sabemos, 
é sempre eivado de algum personalismo, algum sub-
jetivismo natural dos seres humanos.

Pensamos que o próprio Presidente Lula tem evi-
tado referências àquilo que a imprensa acabou veicu-
lando como “herança maldita”. Aqui na nossa Bancada 
mesmo temos evitado, de modo geral, críticas nesse 
sentido, sem deixarmos, entretanto, de apresentar nos-
sas objeções, nossos pontos de vista contrários a toda 
uma diretriz política na gestão econômica que foi feita 
no período do ex-Presidente Fernando Henrique.

Creio, porém, Senador Arthur Virgílio, que só a 
perspectiva histórica é que vai dar a justa medida des-
sas apreciações. Assim como V. Exª estava envolvido 
na gestão do ex-Presidente FHC, estou envolvido na 
gestão do Presidente Lula. Não temos a perspectiva 
que confere a isenção para um juízo que só a história 
pode fazer. Na minha opinião, o juízo da gestão econô-
mica do ex-Presidente FHC não será bom, creio, devido 
à teimosia na âncora cambial, a excessiva política de 
juros altos, que começou a produzir o círculo vicioso 
que hoje está aí obrigando juros altos para poder fazer 
face às despesas e conter a inflação. Aquela política de 
privatizações que tirou o controle nacional sobre uma 
série de setores estratégicos, muito especialmente o 
setor de telecomunicações, foi uma decisão desas-
trosa. Mas tudo isso na subserviência ao mercado, a 
retirada da ação governamental no sentido da ação 
desenvolvimentista do Governo.

Tudo isso foi muito ruim, mas não está dentro 
das minhas capacidades fazer evidentemente um juízo 
nacional. Faço o meu juízo pessoal, subjetivo. O juízo 
nacional, o juízo histórico será feito no tempo oportu-
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no com a perspectiva necessária, assim como o juí-
zo do Governo Lula, que ainda não se pode fazer na 
perspectiva pessoal e subjetiva, dado que não chegou 
nem à metade do seu mandato, pois há ainda divisões 
e dicotomias que estão expressas no seu Governo e 
que vão se resolver no tempo oportuno, dando assim 
a feição final do seu Governo no fim de quatro anos.

Finalmente, Sr. Presidente, quanto à questão do 
caso Waldomiro Diniz, entendo que é dever da Oposi-
ção insistir neste tema, faz parte da sua pauta de deve-
res. Entretanto, a própria opinião pública do País está 
observando que o caso vai perdendo importância. Vai 
perdendo importância porque as investigações...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Já concluo, Sr. Presidente.

As investigações prosseguem por parte da po-
lícia, por parte da imprensa, que gostaria muito de 
achar novos veios a explorar neste caso, e, entretanto, 
o tema vai-se revelando cada vez menos grave do que 
aparentemente no primeiro momento foi estampado e 
muito explorado politicamente pela Oposição.

De forma, Sr. Presidente, que eram esses os 
comentários, muito limitados devido à exigüidade do 
tempo, que eu me senti no dever de fazer em relação 
ao discurso do Líder Arthur Virgílio sobre a entrevista 
do Ministro Aldo Rebelo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, com base no art. 14 do Regimento Inter-
no, peço a palavra por haver sido citado por S. Exª o 
Senador Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, para 
uma explicação pessoal, de acordo com o art. 14, in-
ciso VI.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
uma explicação pessoal. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, serei bastante tópico.O primeiro tópico: o 
caso Waldomiro. Saiu uma resposta pífia do Palácio 
segundo a qual, se fizéssemos uma enquete junto à 
imprensa, ela optaria pela CPI. Mais ainda. A Polícia 
Federal disse que era necessária uma CPI. Durante 
aquele momento grevista, ela se sentia de mãos ata-
das. Isso, antes de o Governo haver colocado sob sus-
peição o Ministério Público. Ou seja, esclarecimento 
para valer mesmo, só se houver, no caso Waldomiro 
e sobre ele, a interferência congressual.

Segundo tópico: vejo o Presidente José Sarney 
aprovando matérias aqui, todos os dias, para o Presi-
dente Lula.Isso pode. Isso é papel de estadista. Pode 
perfeitamente o Presidente Sarney ficar aqui apro-
vando e esperando votação. E creio que S. Exª não 

está errado. Até tenho ajudado muito. O PSDB tem 
votado praticamente as mesmas matérias que vota o 
PT aqui. Somente sustento que não dá para dizermos 
que é comportamento bom de ex-presidente ajudar o 
Governo Lula; e é comportamento inadequado criticar 
o Governo Lula.

O Presidente Fernando Henrique não deixou de 
ser político, nem cidadão. Portanto, tem seus direitos 
intactos e vai usá-los na medida das suas inquietações 
intelectuais e políticas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Arthur Virgílio, V. Exa me concede um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Observo ao nobre Senador Eduardo Suplicy 
que, em explicação pessoal, não há apartes.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, queria fazer observações pontuais, mas 
respeitarei o Regimento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, há pouco vimos e ouvimos uma contundente 
declaração do ex-Presidente Jimmy Carter contra o 
Presidente George Bush. Tenho certeza absoluta de 
que a maioria do Governo Lula haverá de ter concor-
dado com as declarações feitas por Carter a respeito 
de Bush. Jimmy Carter, aliás, talvez seja considerado 
o melhor ex-presidente da história americana.

Logo, não dá para manter essa concepção ma-
niqueísta: se é para apoiar, vale – é estadista, é muito 
bom, uma figura maravilhosa, fantástica; mas se é para 
criticar, não vale, é melhor calar, é falta de decoro.

Falta de decoro praticou o Sr. Waldomiro Diniz. 
Falta de decoro é fingirmos que não vemos esse acinte 
contra a opinião pública praticado pelo Sr. Waldomi-
ro Diniz, que anda no supermercado como se fosse 
a Madonna, uma prima-dona que não quer dar autó-
grafos. Não sei se pensa ser a Madonna ou a Darlene 
Sampaio. Não quer dar autógrafos. Está incomodado. 
A estrela está incomodada demais. Sabemos que se 
trata de larápio, e gostaria de saber se tem conexões 
para dentro e para fora do poder que está aí posto.

Dois meses se passaram, e ninguém foi punido, 
nem o Sr. Waldomiro. A verdade é esta: produziram 
um documento, não buscaram a verdade. É a sensa-
ção que tenho, e penso ser a mesma que assalta a 
Nação brasileira.

Outro tópico sobre o qual quero falar é a tal he-
rança maldita. Não foi a imprensa que criou essa figu-
ra. Foi o Governo que martelou nisso. E a imprensa, 
democraticamente, dando vez ao contraditório, dizia 
“Fulano de tal do Governo disse que era uma herança 
maldita; Beltrano de tal da Oposição disse que não é.” 
Então, as razões se chocavam. Não é verdade que a 
imprensa tenha inventado esse termo e que o Governo 
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Lula, tão cândida e inocentemente, esteja constrangi-
do, porque, de tão britânico e tão cavalheiresco, não 
gostaria de ver a discussão se travar nesses termos, 
muito fiel àquela coisa tão de rapapés que foi a tran-
sição de um Governo para o outro.

É claro que a perspectiva histórica é que vai dar 
o tamanho de cada Governo, sim. Mas, enquanto isso, 
não dá para ficarmos quietos. Assim, não vamos jul-
gar ninguém, nem o Governo Collor. Vamos dizer que 
o Governo Collor ainda não foi analisado na inteireza 
das suas ações. Quem vai dizer mesmo sobre ele é a 
história. Enquanto isso, fico quieto; enquanto isso, não 
se teria feito a tal CPI, não se teria deposto democra-
ticamente o Presidente Collor.

Finalmente, submisso ao mercado é este Gover-
no, que conseguiu, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
uma proeza: baixou a taxa Selic, e os juros reais subi-
ram da última vez, porque baixou com medo, baixou 
politicamente e de maneira temerosa. Submissão ao 
mercado, para mim, é isso. É uma coisa até esdrúxula, 
até ridícula do ponto de vista técnico. Ou seja, se baixa 
a Selic, os juros reais sobem. O que se queria era dar 
satisfação ao mercado, mostrar que o Governo estava 
voltando a se manifestar no sentido do rebaixamento da 
taxa básica de juros. E não fizeram as contas mínimas, 
percebendo que, daquele jeito, não estavam baixando 
juros, mas aumentando-os. Portanto, o debate é tra-
vado. É claro que nesses termos, que são sempre os 
mais adequados para o Congresso Nacional.

Devo repisar que, como me expressei da primeira 
vez, se alguém quiser que o ex-Presidente Fernando 
Henrique não fale, que peça às tevês para não o en-
trevistarem, que peça aos jornais O Globo e O Estado 
de S. Paulo para não publicarem seus artigos men-
salmente. Essa é a alternativa que sugiro, haja vista 
não podermos tolerar a intransigência da ditadura de 
volta, ou seja, o pensamento único de que uma pessoa 
pode falar, mas outra não.

O Presidente José Sarney é o maior estadista de 
todos. Creio que o Presidente José Sarney possui a 
veia do estadista, sim. Se está ajudando a aprovar ma-
térias, pode falar. O ex-Presidente Fernando Henrique 
não pode criticar. Portanto, para voltar a ser chamado 
de estadista pelos palacianos, S. Exª precisa, agora, 
elogiar o Governo Lula e dizer que é muito bonito esse 
quadro que o Brasil deplora, como a anarquia do MST. 
Não pode dizer que está faltando lucidez em relação 
ao marco regulatório.

Não dá para aceitar que os fatos se processem 
dessa forma. Portanto, encerro o meu pronunciamen-
to, dizendo que há duas alternativas para silenciar o 
ex-Presidente Fernando Henrique, sem ser pela for-
ma ditatorial, que afastamos desde logo, por completo 

– acredito que ninguém imagine que a ditadura possa 
ser possível no Brasil de hoje. Hipótese A: Fernando 
Henrique pode ser convencido de que este Governo é 
uma maravilha. Hipótese B: o Governo poderá fazer com 
que os jornais não publiquem seus artigos e as televi-
sões não o entrevistem. Fora isso, S. Exª irá, às vezes, 
até elogiar. Quem sabe, apoiará este Governo, que tem 
o compromisso de governar até o final. Ao contrário do 
“Fora FHC”, que levianamente cantavam e bradavam 
nas ruas, vamos dizer: “Fique Lula, porque seu dever é 
governar para valer – o que ainda não fez – até o final 
de seu mandato”. Portanto, quem sabe, chegará o mo-
mento – bato na madeira porque não quero que esse 
momento chegue – em que a palavra do ex-Presidente 
Fernando Henrique será para ajudar Lula a estabilizar 
seu poder. Talvez S. Exª venha a ser elogiado nesse 
momento. Entretanto, não há como dizer a alguém com 
toda a sua formação acadêmica e com todo o seu viés 
no debate intelectual: “Você foi ex-Presidente e, agora, 
não deve mais opinar. Você deve opinar, a não ser que 
seja elogiando.” Quem sabe se designa uma cadeira de 
Secretário aqui da Mesa para S. Exª aprovar projetos 
com mais rapidez ainda? Não é isso o que o Presidente 
Fernando Henrique vai fazer. S. Exª vai criticar e elogiar 
sempre que achar que deve. Desde o início, falo que é 
inútil esse trabalho de, com delicadeza ou de uma ma-
neira rude, tentarem constrangê-lo para que não fale, 
porque ele vai falar. Falou no regime dos generais e vai 
falar, agora, no regime do nosso Presidente Lula, que, 
tenho certeza, não vai negar fogo quanto ao seu com-
promisso com a democracia, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 

– MS) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Saturnino Braga.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pela ordem.Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero apenas fazer uma observação. Não vou contradi-
tar o Senador Arthur Virgílio. A meu juízo, se não estou 
equivocado, o dispositivo da explicação pessoal...

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Senador Roberto Saturnino, penso que ele 
terminou justamente...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) – 
Eu não vou contraditá-lo, já disse. Só queria observar...

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Penso que, regimentalmente, teríamos de ou-
vir o próximo orador.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Claro, mas antes quero fazer uma observação de 
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caráter regimental, Sr. Presidente, sustentando que a 
explicação pessoal é um dispositivo que o Regimento 
garante ao Senador, quando é citado de uma forma ca-
paz de diminuir a sua imagem perante os seus Colegas. 
E não foi o caso. Eu citei o nome do Senador Arthur 
Virgílio apenas para me referir ao seu discurso, e não 
fiz nenhuma alusão que pudesse atingir, nem de longe, 
na mais longínqua posição, a sua honorabilidade, ou 
levantar qualquer desconfiança. De forma que, a meu 
juízo, não caberia no caso a explicação pessoal.

S. Exª gosta sempre de ter a última palavra e 
aproveitou-se do dispositivo regimental para me con-
traditar. Não sinto necessidade de contraditar, agora, 
tudo o que S. Exª disse. Penso que os nossos pontos 
de vista estão bem claros. Quem nos escutou direta 
ou indiretamente compreendeu perfeitamente.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– A meu juízo, se não me engano, esse dispositivo da 
explicação pessoal não deve ser usado nesses casos 
para, simplesmente, contraditar o pronunciamento de 
um outro Senador que apenas se referiu ao Senador 
em causa de uma forma que não tem nada a ver com 
o respeito que ele merece e desfruta perante todos 
os seus Colegas.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS.) – Senador Roberto Saturnino, a Mesa quis ape-
nas ser democrática, naturalmente deixando que se use 
da palavra com um pouco mais de liberdade, mas, pelo 
que estamos observando, isso vai acabar complican-
do ainda mais o Regimento, porque é anti-regimental 
a fala de S. Exª e é anti-regimental a palavra agora, e 
ficamos com o próximo orador, sem poder falar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS.) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
uma questão de ordem. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, com base no art. 14, inciso VI, não é ver-
dadeiro que esteja escrito no Regimento que apenas 
a palavra injuriosa mereceria resposta.

O Senador Roberto Saturnino até tem razão: 
talvez devesse haver esse dispositivo no Regimento, 
mas não é isso o que dele consta. Entendo que a reda-
ção seria melhor nos termos sugeridos pelo Senador, 
mas não é isso que a letra da lei diz e que a praxe da 
Casa registra.

No mais, de forma alguma, tenho a pretensão 
ficar com a última palavra. Sou uma pessoa de con-
vicções, como acredito que todo Senador deva ser, e 
que todos os meus colegas são: pessoas de convicção 

que estão aqui para debater assim como eu. Eu estou 
aqui precisamente para debater.

Há pessoas, nesta Casa, que fazem a limpeza, a 
iluminação, que trabalham na TV Senado. O meu tra-
balho aqui, entre outras coisas, é estudar as matérias 
e vir debatê-las. Portanto, não me senti em nenhum 
momento ofendido pelo Senador Roberto Saturnino, 
de maneira alguma. Entendo que S. Exª tem posições 
diferentes das minhas, embora tenha me tratado com 
todo o respeito. Mas me amparei, sim, no art. 14, § 2º, 
do Regimento Interno, para usar da palavra e S. Exª, 
sem se dizer aludido, tendo sido aludido por mim, usou 
dos seus cinco minutos com toda a legitimidade. 

Tampouco me dirigi a S. Exª de maneira grosseira 
ou pouco polida. A interpretação do Regimento, a meu 
ver, está correta. Assim, V. Exª, como jurista emérito que 
é e tendo todo esse corpo a assessorar a Presidência, 
haverá de me dar razão. A interpretação correta talvez 
fosse a do Senador Roberto Saturnino, mas, na praxe, 
não é o que vigora no Regimento. 

Praticamos um momento de debate e, se fôs-
semos interpretar o Regimento diferente do que é, 
seríamos dois a ficar calados: o Presidente Fernando 
Henrique, que só pode falar para elogiar, e eu, que 
não posso falar com base no que me garante o art. 
14, § 2º, conforme pode ser perfeitamente cotejado e 
checado por V. Exª, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 

– MS) – V. Exª tem toda a liberdade regimental, tanto 
assim que utilizou a palavra duas vezes.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Com a palavra o ilustre Senador Antonio Car-
los Magalhães, do PFL da Bahia, por cinco minutos, 
pela Liderança da Minoria.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, já não bastassem as 
dificuldades que enfrentamos, próprias de um País que 
busca se desenvolver, temos assistido a um embate, no 
âmbito do próprio Governo, que, a persistir, somente 
nos trará ainda mais prejuízos e atraso.

Refiro-me ao que o brilhante jurista Miguel Reale, 
em seu artigo do jornal O Estado de S.Paulo, do últi-
mo sábado, chama de “fundamentalismo ecológico” 
e que estaria presente em áreas do Poder Público, em 
especial no Ibama.

Srªs e Srs. Senadores, dezenas de obras se en-
contram, neste momento, paralisadas, porque o Ibama 
impede seu prosseguimento.

Como bem salienta Miguel Reale, se as autorida-
des ambientais têm bons fundamentos para dizer – e 
nem sempre têm (sou eu quem afirmo) – que um 
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projeto causará danos importantes, é sua obrigação 
apresentá-los com clareza e sem perda de tempo.

Enquanto isso, obras necessárias, fundamentais 
para o desenvolvimento, permanecem paradas.

A necessidade de desenvolver o País não pode 
ser vítima de seguidos obstáculos, muitos deles mais 
de caráter ideológico do que técnico.

Como bem lembra o Senador Gilberto Mestrinho, 
com o seu humor característico de amazonense, o ja-
caré não pode ser mais importante do que o homem. 
Matar jacaré pode levar uma pessoa à cadeia, mas se 
o jacaré mata o homem, é premiado!

Enquanto os órgãos ambientalistas fazem isso, 
o jornal O Globo, este sábado, informou que as obras 
da Via Expressa Sul, em Florianópolis, estão paralisa-
das. Os técnicos do Ibama teriam pedido um estudo de 
impacto ambiental, pois se preocupam com a sobrevi-
vência de um molusco chamado “berbigão”. O berbigão 
é mais importante do que essa estrada fundamental 
para o desenvolvimento do sul do País.

Pois é isso. Graças a esse molusco, que tem 
um outro apelido impublicável, a obra está paralisa-
da. Restam 400 metros! Mas o berbigão não deixa 
que se faça.

Sr. Presidente, enquanto órgãos ambientalistas e 
parte do Ministério Público criarem obstáculos e mais 
obstáculos, veremos casos como o relatado no Jornal 
do Commércio semanas atrás: uma grande empresa 
investiu US$30 milhões na construção de um terminal 
graneleiro no porto de Santarém, no Pará. Pois, na 
mesma solenidade em que recebeu o título de “em-
presa do ano”, anunciou a suspensão temporária de 
seus investimentos na região.

A razão? Segundo a direção da empresa, a deci-
são foi tomada “até que algumas pessoas se conven-
çam que é lícito investir, segundo a legislação vigente 
no País e conforme as regras ambientais definidas”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas crí-
ticas que faço, não as dirijo à nossa colega e amiga 
Ministra Marina Silva, que é séria e sempre concentrou 
seu esforço, inclusive aqui nesta Casa, para garantir 
que o desenvolvimento do País se desse sem a degra-
dação do meio-ambiente. Mas os fatos estão aí.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Infelizmente, não posso; a Mesa não deixa e 
só tenho cinco minutos. Mas já concordo com o que 
V. Exª iria dizer.

Todos as Srªs e os Srs. Senadores certamente 
têm consigo exemplos de obras em seus Estados que 
ainda não se iniciaram ou, pior, estão paralisadas por 
motivos semelhantes. Não podemos chegar ao ponto 

limite de um dia vermos alguém defender que “ou se 
acaba com o Ibama ou o Ibama pode acabar com o 
desenvolvimento no Brasil”.

Não quero isso, mas isso pode acontecer. Se o 
Governo não tiver coragem de frear as ações impró-
prias do Ibama e, muitas vezes, do Ministério Público, 
o Ibama vai acabar com o País.

Os órgãos que, de alguma forma, tratam com o 
meio ambiente, entre eles o Ibama, são importantes 
para o País, ninguém nega, mas não podem fazer o 
que fazem. Na Bahia, linhas de transmissões já exis-
tentes não podem ser reforçadas, como é o caso de 
Ibiquara e Cascavel e outras localidades. Essa linha 
de transmissão, Sr. Presidente, propiciaria 50 mil em-
pregos. Essa é a realidade.

É preciso, pois, que o Poder Público entenda a 
defesa do meio ambiente como função protetora da 
sociedade e não como instrumento de entrave ao cres-
cimento da economia.

Nunca será demais lembrar que esse crescimento 
corresponderá a mais emprego para o brasileiro. Como 
lembra o próprio Miguel Reale, esse grande jurista que, 
aos 92 anos, é mais lúcido do que muitos de 30 anos, 
o Poder Público deve compreender que a salvaguarda 
do meio ambiente não pode prevalecer sobre o valor 
da pessoa humana.

Sabemos que existe um choque entre o Ministério 
do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, que 
está prejudicando muitíssimo a agricultura brasileira. 
E sabemos que poucos Ministros, neste Governo, têm 
a competência de Roberto Rodrigues. O Ministro da 
Agricultura é um homem capaz, mas está impedido 
de trabalhar: ou lhe faltam recursos, ou lhe falta apoio 
para enfrentar a força da Ministra do Meio Ambiente, 
a nossa colega e amiga Marina Silva.

Portanto, temos que chamar a atenção para isso, 
e como colaboração. Ninguém quer atrapalhar o Gover-
no, mas colaborar. No entanto, não se pode colaborar 
com a guerra entre Ministros.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que considere como 
lido o artigo do jurista Miguel Reale, visto que não te-
rei tempo de lê-lo.

Além disso, gostaria de dar esta manchete para 
todo o povo brasileiro: “‘Spread brasileiro é o maior 
do mundo”.

É isso, Sr. Presidente, que entrava o nosso desen-
volvimento; é isso que o Governo do Presidente Lula 
deve modificar. Vai modificá-lo, tenho certeza. Se não 
o fizer, sua popularidade cairá a cada dia e chegará 
a um ponto em que Sua Excelência não poderá mais 
governar bem o País, como é o nosso desejo. 

Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)

O HOMEM E A NATUREZA

Miguel Reale 
(10-4-2004 - O Estado de S. Paulo)

Não há dúvida que, na compreensão do que seja 
“defesa do meio ambiente” e do papel que nele cabe 
ao ser humano, houve notável progresso nos debates 
havidos sobre o tema, a começar por não mais se “en-
carar o homem como um ser vivo qualquer”. Já agora 
se reconhece que “o homem é o principal sujeito do 
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, mas não o único” (3/3 e 30/3). 

Persiste-se, todavia, em não considerar o homem 
dotado de autonomia e de poder criador para as trans-
formações que, a todo instante, é ele obrigado a intro-
duzir no meio ambiente em benefício da coletividade. 

A bem ver, continua-se idealizando o meio am-
biente como se fosse sempre uma fonte perene de 
benesses, na qual o homem estaria passivamente 
inserido, quando, na realidade, muitas vezes, é ele 
que, como agente criador de civilização e de melhores 
qualidades de vida, se vê na contingência de interfe-
rir no que é natural e espontâneo para estancar seus 
efeitos nocivos. 

Vivendo no Nordeste, onde, no dizer de José 
Américo de Almeida, “a natureza é menos mãe do 
que madrasta”, Tobias Barreto chegou a afirmar que “a 
cultura é a antítese da natureza, no tanto quanto ela 
importa uma mudança no natural, no intuito de fazê-lo 
belo e bom”. Sem concordar com esse exagero, não 
se pode deixar de reconhecer que, continuamente, se 
deve à iniciativa humana a criação de meio ambiente 
compatível com as exigências vitais. 

Como escreve Houaiss em seu monumental di-
cionário, em ecologia, meio ambiente é “o conjunto de 
fatores físicos, biológicos e químicos que cerca os seres 
vivos, influenciando e sendo influenciado por eles”. Sob 
outro prisma, poder-se-ia dizer que é o “espaço natural 
circundante no qual atuam os seres vivos”. 

Ora, dentre os seres vivos, o homem é o agente 
por excelência das transformações introduzidas no meio 
ambiente, visando a alcançar formas de vida cada vez 
mais ecologicamente equilibradas, como é previsto no 
artigo 225 da Constituição de 1988. 

Assim sendo, quando há iniciativas do Poder Pú-
blico ou de empresas privadas no sentido, por exem-
plo, de construir barragens para usinas elétricas ou o 

abastecimento de água potável, ou de abrir estradas 
para comunicações necessárias, cumpre fazer-se um 
“balanceamento de valores”, com a análise de todos os 
elementos em jogo, a fim de optar-se pela solução mais 
consentânea com as exigências essenciais à vida, de 
que tanto se fala, e ao desenvolvimento do País. 

Como bem acentuou editorial do Estado de 31 
de março último, “é preciso entender a defesa do meio 
ambiente como função protetora da sociedade e não 
como poder para entravar o crescimento da economia. 
Se as autoridades ambientais têm bom fundamento 
para dizer que um projeto causará danos importan-
tes, é sua obrigação afirmá-lo com clareza e sem per-
da de tempo. Mas não é seu papel, nem seu direito, 
fazer de sua função um meio de impor ao País suas 
idiossincrasias ou de criar obstáculos ideológicos ao 
desenvolvimento”. 

Não se trata, pois, de “antropocentrismo”, nem 
de ver o homem como “valor absoluto”, que não exis-
te, mas sim de reconhecer que a salvaguarda do meio 
ambiente não pode prevalecer sobre o valor da pessoa 
humana, que, a meu ver, é o valor-fonte de todos os 
valores, por significar o homem situado na socieda-
de, um eu em correlação essencial com o dos demais 
membros da comunidade. Não há estudo de Axiologia 
que não admita uma escala ou hierarquia de valores, 
correlacionados uns com os outros em sintonia com 
o tipo de civilização atingida, nos limites de suas pe-
culiares circunstâncias. 

Nessa ordem de idéias, nenhum dano haverá 
ao meio ambiente por exigir-se que ele corresponda a 
um bem de vida considerado essencial ao ser huma-
no. Mesmo porque, atualmente, a não ser nas ainda 
inexploradas florestas da Amazônia e de outras pou-
cas partes do planeta, não há meio ambiente que não 
tenha sido influenciado pela ação do homem, como, 
para dar um só exemplo, aconteceu com o cerrado, que 
deixou de ser visto como terra inexplorável para tornar-
se campo de um novo bandeirismo, não em busca de 
esmeraldas, mas sim de algodão, soja e milho. 

Qual é o meio ambiente para um holandês, que 
constantemente afronta as ameaças do oceano? Qual 
o meio ambiente para um londrino, um nova-iorquino ou 
um parisiense senão o correspondente ao das cidades 
estupendas que construíram? Em todos eles, valores 
naturais compuseram-se com os humanísticos numa 
díade incindível. Não há nada, por conseguinte, que 
justifique atitudes do Poder Público inspiradas no “fun-
damentalismo ecológico”, que consiste em conversão 
do meio ambiente num valor absoluto, após afirmar-se 
que este não existe... 

É claro que, se do estudo dos diversos fatores 
operantes resultar que o fim visado por um empreen-
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dimento não compensa o dano a ser causado ao meio 
ambiente, é legítima a interferência do Ministério Pú-
blico, no exercício de sua alta missão. Deverá sempre 
ser uma decisão tomada com a devida prudência - e 
não é à toa que a Jurisprudência é o nome clássico 
da Ciência do Direito -, pois, se o artigo 170 da Carta 
Magna exige, em seu inciso VI, que a atividade eco-
nômica preserve o meio ambiente, os incisos III e IV 
também salvaguardam a função social da propriedade 
e a livre concorrência. 

Felizmente, a orientação dominante em nossos tribu-
nais é no sentido da subordinação do meio ambiente aos 
valores existenciais, tal como ainda recentemente ocorreu, 
com a cassação de liminares que haviam suspendido a 
construção da barragem de Piratininga e Biritiba-Mirim, 
que se destina a abastecer de água potável o Reservató-
rio da Cantareira, e a experiência da flotação das águas 
do canal do Rio Pinheiro graças a grande investimento 
que visa a antecipar a utilização do Reservatório Billings 
e da Usina Henry Borden na produção de energia elétri-
ca, problema que a todos preocupa. 

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT  
MS) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, pelo 
tempo que resta para o encerramento desta sessão.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Juvêncio da Fonseca; Srªs e Srs. 
Senadores, brasileiras e brasileiros aqui presentes e 
que assistem a esta sessão de segunda-feira, 12 de 
abril, por meio do sistema de comunicação do Senado, 
quis Deus que esta sessão fosse presidida pelo grande 
jurista e Senador Juvêncio da Fonseca. Entendo que a 
justiça é um valor fundamental, uma inspiração divina. 
O Filho de Deus, em passagem pela Terra, disse-nos: 
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça 
(...).” Deus entregou leis a Moisés. Então, a justiça é 
divina. Mas a nossa não é divina, é feita por homens. 
Os romanos dizem: errare humanus est. Portanto, 
há erros, e precisamos refletir sobre eles, corrigi-los, 
minimizá-los. 

Estamos aqui com o caso do Senador João Capi-
beribe. Atentai bem! Posso falar sobre esse assunto, por-
que também sofri processos semelhantes. Senador Ney 
Suassuna, sou um privilegiado, pois sou um homem do 
Piauí, mas fui afastado de um Governo em que fui colo-
cado pelo povo por duas vezes. O Senador Sibá Machado 
também teve o privilégio de nascer no meu Estado e lá 
ser líder. O Piauí ensinou a este País, quando seu povo 
cassou os caçadores. Essa é uma reflexão. 

Quero afirmar aqui a posição do meu Partido, o 
PMDB, Movimento Democrático Brasileiro, que essa é 
uma questão de entendimento. Senador Juvêncio da 

Fonseca, a democracia, traduzida por um jurista como V. 
Exª, Abraham Lincoln, é o governo do povo, pelo povo 
e para o povo. O povo é soberano, é quem decide. E 
o povo do Amapá é grandioso como o povo do Piauí, 
pois, na sua sabedoria, mandou para esta Casa dois 
representantes extraordinários: o ex-Governador João 
Capiberibe e o ex-Prefeito Papaléo Paes. Esse povo é 
tão sábio que também mandou para cá o nosso Pre-
sidente José Sarney. Isso é democracia. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, tenho ouvi-
do falar muito em CPI, mas, em 180 anos, nenhuma foi 
mais eficaz, mais brava, mais corajosa do que a CPI 
do Judiciário. São humanos. Errare humanus est. Os 
médicos erram, não é, Dr. Papaléo Paes? Por que não? 
Aquela CPI serviu para reflexão. Senador Antonio Carlos 
Magalhães, foi Deus que lhe colocou para este deba-
te, que estou acompanhando. Olha como está errado: 
qualquer um afasta um Prefeito, um herói escolhido pelo 
seu povo, pela sua gente. Não há elemento algum da 
democracia de maior importância e valor e que mereça 
mais respeito do que um Prefeito. Ele administra sua 
esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus avós, seus 
amigos, e é afastado, às vezes, pelo segundo colocado, 
que quer o seu lugar, em uma trama diabólica.

Então, Senador Antonio Carlos Magalhães, penso 
que, diante desses casos em que o Prefeito é afasta-
do, a Assembléia Legislativa deve se manifestar em 
72 horas, para frear o processo. A justiça é uma ins-
piração divina, mas também tem demônios que nela 
se acobertam. No caso de um Governador, com 78 
horas, o Senado, Poder máximo, manifesta-se. Deve-
mos refletir sobre isso.

Quanto a mim, disseram que venci porque dei 
luz. Dei sim. A minha esposa, Adalgisa, no Serviço 
Social, quitava a conta de todos os pobres que gasta-
vam menos de 30 quilowatt. Senador Papaléo Paes, 
V. Exª sabe o que é isso? É uma casa que tem um, 
dois, três ou quatro bicos de luz. Havia uma despesa 
de R$800 mil, que representava um terço das casas 
dos pobres, que são a maioria. E cada casa dessas 
tinha cinco ou seis habitantes. 

Também me acusaram de dar alimento. E dei mes-
mo! Esse negócio de Fome Zero não é do Presidente 
Lula. Eu construí, com a minha esposa Adalgisa, o pri-
meiro restaurante popular neste País. O Governador 
Anthony Garotinho foi lá ver; depois, fez um restaurante 
em que cobrava. O Governador Mário Covas também 
esteve comigo e fez um restaurante. Eu tirei a polícia 
do lado, e a minha esposa pegou...

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS. Fazendo soar a campainha.) – Senador...

    169ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2004 



09924 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Já está na 
hora do jantar, da sopa na mão. Em uma hora dessas, 
os pobres comiam.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT  
MS) – Senador Mão Santa, interrompo V. Exª para 
prorrogar a sessão...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É. Mas não 
vamos interromper o meu ensinamento a este Governo. 
Então, foi lá também, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que disseram que...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT  
MS) – Senador Mão Santa, gostaria de terminar o meu 
aviso. Infelizmente, estamos interrompendo V. Exª para 
prorrogarmos a sessão por mais dez minutos: cinco 
minutos são para que V. Exª complete o seu pronun-
ciamento; cinco minutos, democraticamente, para o 
Senador Garibaldi Alves Filho, que precisa usar da 
palavra pelo menos por esse período. 

Tem a palavra V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, 

quero dizer da solidariedade do PMDB. Já haviam fala-
do o Senador Pedro Simon, símbolo maior do Partido, 
e o Senador Ramez Tebet. Agora sou eu, mas serei 
breve. Deus escreve certo por linhas tortas. 

Anteriormente, o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães falou em spread, que, no Brasil, é o maior 
do mundo.

Para que brasileiros e brasileiras entendam o 
que estou dizendo, spread é a diferença entre o custo 
do dinheiro para a instituição financeira e o quanto ela 
cobra para emprestar para consumidores e empresas. 
Em 2003, o spread foi de 43,7 pontos, em média. Os 
bancos brasileiros captaram recursos pagando 23,4% 
ao ano e emprestando a juros 67,1% ao ano.

Segundo o FMI, o spread cobrado no Brasil é o 
maior do mundo. A situação brasileira é simplesmente 
escandalosa. Vejam algumas comparações: na zona 
do Euro, o spread é de 3,1%; nos Estados Unidos é 
3%; no Japão, 1,8%; no Reino Unido, 0,1%.

Que vergonha! A taxa de intermediação cobrada 
pelos bancos que atuam no Brasil é 14 vezes maior que 
a taxa cobrada pelos bancos nos Estados Unidos! 

Com relação aos chamados países emergentes, 
a nossa distância é também alarmante. Vejamos alguns 
dados: na Rússia, é de 9,1%; na Índia, 5,4%; na África 
do Sul, 4%; no Chile, 3,5%; na China, 2,6%.

Vejamos os percentuais de alguns países vizi-
nhos: no Paraguai, é de 37,65%; na Argentina, 15,4%; 
na Bolívia, 13,6%; na Venezuela, 12%. 

O spread no Brasil compõe-se de 32% de margem 
de lucro, 28% de impostos diretos e indiretos, 16% de 
inadimplência e 24% de despesas administrativas.

Logo, o Governo tem uma ampla margem de ma-
nobra para diminuir o spread e a taxa de juros cobrada 
pelos bancos: reduzir a margem de lucro dos bancos 
e reduzir os impostos cobrados. Só assim poderíamos 
tirar o Brasil desta triste situação de recordista em ju-
ros no mundo, o que está freiando qualquer possibi-
lidade de o País crescer e gerar os empregos que a 
sociedade exige. 

Desde o início, eu dizia que o Palocci não era do 
ramo. Essa é a situação do Brasil. Não adianta publi-
cidade, opinião publicada e paga. 

Neste último fim de semana, estive no meu Es-
tado com médicos e empresários e nunca vi tanto de-
sânimo no Piauí e no Brasil!

Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª se 
lembra de quando terminou o curso de Medicina? Eu 
concluí o curso de Medicina em 1966 e logo comecei 
a trabalhar. Nos primeiros anos, ao fazer a declaração 
do imposto de renda, os colegas diziam: “Dos doze 
meses trabalhados, o equivalente a um mês de traba-
lho vai para o Governo.” Isso era no início, quando me 
formei em Medicina.

Atentem bem, brasileiras e brasileiros, agora, 
neste Governo do PT, o Partido...

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – O Partido 
dos Tributos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Boa comple-
mentação, Senador Pavan. De doze meses trabalhados, 
o equivalente a cinco meses vão para o Governo!

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E o que o 
Governo oferece em resposta é uma educação pés-
sima, um serviço de saúde comprometido, uma segu-
rança pública inexistente, uma esperança zero! Essa 
é a verdade.

Então, são essas as nossas palavras. 
Deixaria, para acordar o Governo, aquela men-

sagem de Juscelino Kubitschek, que se virava para 
seus companheiros, no Palácio, e perguntava: “Como 
vai o monstro?” Ele chamava José Maria Alckmin e 
Israel Pinheiro e perguntava: “Como vai o monstro?” 
O monstro era o povo. 

Registro aqui que o povo está sem esperança e 
sem motivação. Vi médicos brilhantes, competentes, 
sem entusiasmo, sem coragem. Vi empresários sem 
coragem, porque nenhum negócio tem rendimento. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, o PT mos-
trou sobretudo falta de estudo e saber. O primeiro livro 
que qualquer administrador tem de ler é O Príncipe, 
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de Maquiavel, escrito na época do Renascimento na 
Itália, que diz que o príncipe não pode ser afeminado, 
tem de ter capacidade de decisão, não pode ser ra-
pina, não pode se aproveitar das mulheres dos seus 
súditos e não pode começar seu governo aumentan-
do impostos. Esse é o princípio elementar que o PT 
não conhece.

O País está sacrificado e sem perspectiva, por-
que o trabalho não gera riqueza. O Brasil entregou-se 
a Meirelles e Palocci, que se entregaram e entregaram 
a Pátria aos banqueiros. 

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, V. Exas 
aprendem logo, mas esse PT é duro. O núcleo é duro. 
Chega a ser burro, não aprende. Já estamos com qua-
se 16 meses de Governo e não vemos progresso para 
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 

Eu daria só um exemplo. O Governo acha que 
está tudo muito bom. Se juntarmos os gastos do Go-
verno Federal, em 2003, com saúde, educação, tra-
balho, assistência e organização agrária, chegamos 
a R$60 bilhões. E só de juros relativos a nossa dívida 
interna chegamos a R$160 bilhões. Estão endeusando 
os banqueiros, o capital e o dinheiro.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – São essas 
as nossas palavras e os nossos ensinamentos ao 
Partido que está no Governo para trazer de volta a 
riqueza e esperança ao nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. 
PDT  MS) – Agradeço a colaboração de V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves 
por cinco minutos, o tempo necessário para termi-
nar a sessão.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. 
PDT  MS) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Eu ainda gostaria de me inscrever para falar 
pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. 
PDT  MS) – Hoje não há mais condições. Já esta-
mos na prorrogação.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Mas 
a Liderança não tem condições de requerer a sua 
inscrição?

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. 
PDT  MS) – O PSDB já usou da palavra na pessoa 
do Senador Alvaro Dias.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Mas o 
PT falou três vezes pela Liderança, um pelo Bloco 

e dois pelo PT, o Senador Tião Viana e a Senadora 
Fátima Cleide e o Senador Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. 
PDT – MS) – Senador Leonel Pavan, já estamos 
prorrogando o horário e o fizemos por um motivo.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. 
Exª realmente tem uma consideração muito grande 
com os Senadores e, nesta Casa, demonstra ser 
uma das pessoas mais coerentes ao permitir que 
os Parlamentares se expressem.

Hoje, pela manhã, dezenas de pessoas que 
compraram e reservaram lugares na TAM ficaram 
sem passagem e sem viajar, em razão de a empre-
sa ter vendido passagens a mais. Para impedir que 
fosse processada, a TAM deu aos passageiros uma 
contribuição de R$200 – ou uma multa – para usa-
rem como crédito. Inúmeras pessoas, empresários e 
microempresários, que já haviam reservado a pas-
sagem – inclusive eu –, não conseguiram viajar por 
causa da irresponsabilidade da TAM.

Solicitamos ao DAC que faça a devida investiga-
ção. Inúmeras pessoas impetrarão ações na Justiça 
porque perderam negócios. 

É lamentável que as empresas menosprezem, 
desrespeitem os consumidores e ofendam a sua 
moral e a sua honra. 

Esperamos que a TAM tome providências a 
esse respeito. Certamente, as pessoas que foram 
prejudicadas entrarão na Justiça, e eu serei teste-
munha daquilo que presenciei hoje, pela manhã, no 
aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. 
PDT – MS) – Srªs e Srs. Senadores, a Mesa faz ape-
nas uma observação: se continuarmos a quebrar o 
Regimento a todo instante, nossa sessão não será 
regular, nem de tolerância, mas uma sessão sem a 
observação regimental.

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Se-
nador Garibaldi Alves Filho, inscrito anteriormente.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – 
RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a nossa região Nordeste e o meu Estado, o Rio 
Grande do Norte, têm hoje uma grande perspectiva 
para o seu desenvolvimento no que concerne à fru-
ticultura, ao camarão em viveiro e à fabricação de 
tecidos ou, em última análise, ao setor têxtil, além 
de outros produtos. Grande parte desses produtos 
é voltada para a exportação; grande parte desses 
produtos, Srªs e Srs. Senadores, é produzida, hoje, 
por empresas que não são grandes, são empresas 

    171ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2004 



09926 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

pequenas e não chegam a ser classificadas como 
médias empresas. Entretanto, o desempenho das 
mesmas tem levado a um crescimento muito grande 
das exportações da nossa região e do nosso Estado. 
Daí a nossa preocupação com algo que venha a afe-
tar o desempenho dessas empresas, o que seria, re-
almente, matar a “galinha dos ovos de ouro”.

Estou diante de um desses exemplos, e não po-
demos deixá-lo passar despercebido, sem uma pala-
vra de advertência, de apelo; sem uma providência por 
parte do Governo Federal e, mais especificamente, do 
Ministério do Trabalho para solucioná-lo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, empresas 
produzem melão no nosso Estado. São 167 projetos 
de pequeno e médio porte na região em que estão 
sendo prejudicados por uma fiscalização que eu não 
diria apenas rigorosa, porque não se deve reclamar 
do rigor, não se deve reclamar do direito, mas eu diria 
que, dentro desse rigor, há excessos que vêm sendo 
cometidos pelos fiscais do Ministério do Trabalho. Tan-
to assim que jornais da cidade de Mossoró comentam 
esses fatos.

O jornal do último domingo traz uma matéria cuja 
manchete é a seguinte: “Multas descapitalizam a fruti-
cultura”. A denúncia não é do jornal. O jornal faz ecoar 
uma denúncia do Comitê Executivo de Fitossanidade, 
do Rio Grande do Norte, o chamado Coex, órgão que 
representa essas163 empresas de pequeno e médio 
porte da região.

O exemplo citado desse abuso na fiscalização é 
o da empresa Soagri – Comércio, Importadora e Ex-
portadora Ltda., que recebeu duas multas dos fiscais 
da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), que, soma-
das, ultrapassam os R$160 mil.

O diretor da Soagri, Sr. Mauro Antonio 
Gurjão, confirmou a multa. Ele garantiu que 
a empresa está trabalhando totalmente den-
tro da formalidade, com o registro da carteira 
profissional de todos os funcionários e o reco-
lhimento dos encargos trabalhistas.

De acordo com Mauro Gurjão, as duas 
multas foram aplicadas por causa das reuni-
ões da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalhador Rural (CIPATR), que 
atrasaram.

A comissão está formada. São 16 pes-
soas.

Na verdade, em vez de se multar em função de-
las, multou-se em função de todos os funcionários da 
fábrica, gerando, portanto, essa multa de R$160 mil e a 
preocupação com relação ao destino dessas empresas 
e ao seu desempenho. São hoje pequenas e médias 
empresas, mas grandes exportadoras do melão e da 
fruticultura do Rio Grande do Norte. 

Quero fazer um apelo ao Ministro do Trabalho, Ri-
cardo Berzoini, para que tome providências e separe o 
joio do trigo. Precisamos ter consciência do que é joio 
e do que é trigo; do que é rigor e do que é excesso; 
do que é direito e do que é errado; do que é trabalho 
e do que é realmente excesso.

Portanto, deixo isso registrado porque sei o quan-
to representam para o nosso Estado essa produção 
de melão e o setor de fruticultura. E, mesmo que a 
sua contribuição seja humilde para as exportações 
brasileiras...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– ... elas vão se agigantar, Sr. Presidente. Quem sabe 
se, brevemente, em médio prazo, não estaremos falan-
do aqui do Rio Grande do Norte e do Nordeste como 
grandes exportadores do Brasil.

Muito obrigado!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) - 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca) 

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, requeiro que conste nos Anais da Casa ofício que 
acabo de receber do Ministério da Justiça, por meio do 
qual o Sr. Ministro da Justiça informa a necessidade 
de nos aprofundarmos melhor no conhecimento das 
denúncias apresentadas pelo Sr. Carlos Alberto Costa, 
que foi Diretor do FBI, bem como dos fatos que foram 
divulgados nesses últimos dias a respeito do depoi-
mento do Sr. Maurício William Vilela. Tanto ele quanto 
o Ministro, General Jorge Armando Félix, do Gabinete 
de Segurança Institucional, que viriam depor, quarta-
feira, às 10 horas, na Comissão Mista de Controle de 
Atividades de Inteligência. Ambos pedem que seja 
adiado o depoimento para que possam conhecer me-
lhor todas as informações.

Aproveito para registrar que encaminhei ofício ao 
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Pau-
lo, Dr. Saulo Castro de Abreu Filho, solicitando sejam 
encaminhadas todas as informações relacionadas aos 
episódios relatados, inclusive na Comissão que men-
cionei na semana passada, pelo Sr. Maurício William 
Vilela, porque há indícios de que muitas das informa-
ções prestadas por S. Sª não foram corretas.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Obrigado a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.

Não há mais oradores inscritos.
A SRA. Senadora Lúcia Vânia e os Srs. Senado-

res João Tenório, Leonel Pavan, Sérgio Guerra e Alvaro 
Dias enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210, inciso I e o §2º, ambos do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 

PRIMEIRO (E ÚNICO) EMPREGO

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Programa 
“Primeiro emprego”, lançado em julho do ano passado 
com o objetivo de criar 250 mil vagas para jovens até 
o final de 2004, está paralisado e precisa passar por 
mudanças o mais rápido possível, sob pena de aca-

bar entrando para a lista de fracassos na área social 
do atual governo.

Matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo de 
21 de março do corrente, intitulada “Só Renison, 21, ga-
nhou Primeiro Emprego”, mostra que a maior parte do 
dinheiro gasto no Programa neste ano foi direcionada 
para o pagamento de diárias de viagens e passagens. 
É urgente a necessidade de se reavaliar o Programa.

Para que conste dos Anais do Senado Federal, re-
queiro, Senhor Presidente, que a matéria publicada no 
jornal Folha de S. Paulo seja considerada como parte 
integrante deste pronunciamento. O texto é o seguinte:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno)
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo hoje esta tribuna para um breve 
comentário baseado na matéria intitulada “Poder re-
construído”, publicada no jornal Correio Braziliense 
de 18 de março do corrente.

A matéria, que solicito seja inserida nos anais do 
Senado Federal, confirma o que toda a sociedade já 
sabia: Quem manda mesmo no governo Lula é o Minis-
tro José Dirceu. A base de apoio ao governo fica com-

pletamente desorientada sem a presença do Ministro. 
Para que conste dos Anais do Senado, requeiro, Senhor 
Presidente, que o artigo acima citado seja considerado 
como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)

    175ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2004 



09930 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004ABRIL 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 09931 

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

PRESO EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE SP

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ocupo a 
Tribuna neste momento para comentar o artigo inti-
tulado “PF prende ex-presidente da Câmara de SP”, 
publicado no jornal “Folha de S. Paulo” de 20 de mar-
ço do corrente.

O artigo traz mais um escândalo de corrupção 
em nosso país, somando-se ao assunto do momento 
envolvendo o Palácio do Planalto. 

Dessa vez é com o ex-presidente da Câmara de 
São Paulo, Armando Melão, membro de partido que é 

da base aliada do Governo Lula, que dizia ter influência 
em CPI para livrar investigados e extorquir políticos e 
doleiros. Mais uma vergonha para nosso país e isso 
não pode continuar.

Para que conste dos Anais do Senado, re-
queiro, Senhor Presidente, que o artigo seja con-
siderado como parte 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)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – 

A CULPA É DA IMPRENSA!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a Tri-
buna nesse momento para comentar o artigo intitulado 
“A imprensa e outros fantasmas do PT”, publicado no 
jornal “Valor Econômico” de 9 de março do corrente.

O artigo, de autoria do repórter especial de polí-
tica, Cristiano Romero, mostra que o Partido dos Tra-

balhadores continua tratando a imprensa como um 
adversário político.

Com está escrito no referido artigo, “... Se nada 
mais for descoberto envolvendo integrantes do gover-
no ou do Partido, o assunto Waldomiro desaparecerá 
da mídia”.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o episódio Waldomiro Diniz continua ocupando 
grande parte do noticiário nacional, muito embora o 
governo venha fazendo o possível para vender a idéia 
de que o caso já está encerrado. A cada dia que passa, 
novos personagens vão surgindo nessa novela.

Pela oportunidade do tema, incluo neste meu 
pronunciamento as matérias em anexo, para que pas-

sem a constar dos anais do Senado e da história po-
lítica do país. 

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – 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 às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 – 
 

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 
Presidência da República e dos Ministérios, 
e dá outras providências.

Relatora revisora: Senadora Ideli Salvatti 
(BLOCO/PT-SC)

– 2 – 
 

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)

– 3 – 
 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 23, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 165, de 2004) 
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 23, de 2004, que 
dispõe sobre os contratos de gestão entre 
a Agência Nacional de Águas e as entida-
des delegatárias das funções de Agência de 
Águas relativas à gestão de recursos hídri-
cos de domínio da União e dá outras provi-
dências, proveniente da Medida Provisória 
nº 165, de 2004.

Relator revisor: Senador Cristovam Bu-
arque (Bloco/PT-DF)

– 4 – 
 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 22, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 168, 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 22, de 2004, que proíbe a 
exploração de todas as modalidades de jogos 
de bingo, bem como os jogos em máquinas 
eletrônicas, eletromecânicas ou mecânicas, 
conhecidas como “caça-níqueis”, independen-
temente dos nomes de fantasia e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisória 
nº 168, de 2004.

Relator revisor: Senador Maguito Vilela 
(PMDB-GO) 

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 51 
minutos.) 

(OS 12329/04)
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ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE-
NADORES:

Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima 
– Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Ca-
repa – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Ma-
galhães – Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio 
– Augusto Botelho – César Borges – Delcidio Amaral 
– Demostenes Torres – Duciomar Costa – Edison Lo-
bão – Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira Campos 
– Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fátima Cleide 
– Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves 
Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gilberto Mestrinho 
– Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes 
– Jefferson Peres – João Alberto Souza – João Ba-
tista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro – João 
Tenório – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José 
Agripino – José Jorge – José Maranhão – José Sarney 
– Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leo-
nel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno Malta 
– Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Mar-
co Maciel – Marcos Guerra – Maria do Carmo Alves 
– Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes – Pa-
trícia Saboya Gomes – Paulo Elifas – Paulo Octávio 
– Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet – Regi-
naldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto Saturnino 
– Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma 
– Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessa-
renko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião Viana 
– Valdir Raupp – Valmir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A lista de presença acusa o com-
parecimento de 76 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 429, DE 2004

Nos termos do art. 336, II, combinado com o 
art. 338, IV, do RISF, requeremos urgência para o 
Oficio “S” nº 30, de 2003, que “solicita autorização 
para efetuar a contratação de financiamento externo 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, no valor de US$20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), desti-
nando-se os recursos à execução do Programa Cul-
tura e Cidadania para a Inclusão Social – Fábricas 
de Cultura”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2004. – Ra-
mez Tebet, Presidente – Pedro Simon, Relator – 
Aloizio Mercadante – Ana Júlia Carepa – Geraldo 
Mesquita Júnior – Mão Santa – Garibaldi Alves 
Filho – Valdir Raupp – Ney Suassuna – César 
Borges – Jonas Pinheiro – Paulo Octávio – Ro-
dolpho Tourinho – Antonio Carlos Magalhães – 
Demóstenes Torres – Tasso Jereissati – Patrícia 
Saboya Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento lido será apreciado 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 430, DE 2004

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação conjunta dos PRS 066, de 2002, 
e o PRS 002, de 2004, por versarem sobre a mesma 
matéria.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Hélio Costa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento será publicado e, pos-
teriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos 

Ata da 35ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 13 de abril de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Eduardo Siqueira Campos e Romeu Tuma
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do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 8, do Regimento 
Interno desta Casa.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 431, DE 2004

Requer Voto de Pesar, pela trágica mor-
te do skatista brasileiro Wellington Silva, 
vítima da violência da favela da Rocinha, 
no Rio de Janeiro, que ele, desde 2002, es-
perava derrotar com a construção de um 
centro social.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regi-
mento Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar, 
pela trágica morte do skatista brasileiro Wellington 
Silva, vítima de bala perdida durante tiroteio de tra-
ficantes de drogas, na Favela da Rocinha, no Rio 
de Janeiro.

Vice-campeão brasileiro por duas vezes, em 
1998/90, bicampeão carioca e vice-campeão pau-
lista de skate, Wellington optou pela Rocinha, onde 
passou a morar e onde buscava construir um centro 
social para atividades esportivas, inclusive na mo-
dalidade por ele praticada. Apelidado de Maluqui-
nho pelo campeão mundial de skate Bob Burnsquit, 
Wellington de Souza era um ídolo nessa favela e no 
Brasil. Pioneiro no skate na Rocinha, ele praticava 
seu esporte preferido desde os 15 anos. Esperava 
concretizar o sonho de implantar o centro social 
da Rocinha, seu propósito era iniciar os jovens da 
favela nessa prática esportiva. Não conseguiu. O 
verdadeiro clima de guerra que hoje é uma triste 
realidade no Rio, ceifou prematuramente a vida do 
campeão.

Requeiro, também, que o voto de pesar do Se-
nado seja levado ao conhecimento da família do ska-
tista, em Belo Horizonte, onde ele viveu boa parte de 
sua infância.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se em 
razão da trajetória de vida do skatista Wellington de 
Souza. Ele sonhava com o fim da violência na Favela 
da Rocinha, mas acabou sendo mais uma das vítimas 
da ação dos traficantes.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. _ Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 432, DE 2004

Requer Voto de Aplauso ao pesquisa-
dor brasileiro Gustavo Fonseca, que liderou 
um grupo de cientistas da organização não-
governamental Conservação Internacional, 
responsável pelo cadastro de espécies ani-
mais ameaçadas de extinção.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao pesquisador 
brasileiro Gustavo Fonseca, que, à frente de um gru-
po de cientistas da organização não-governamental 
Conservação Internacional, foi responsável pelo ca-
dastro de espécies animais ameaçadas de extinção. 
O estudo levantou 804 espécies sob essa ameaca 
em todas as regiões do planeta, onde vivem 11,6 mil 
espécies consideradas importantes pela ciência. Uma 
das espécies ameaçadas, segundo a pesquisa, é a 
petereca de folhagem, que vive no Sul de Minas e na 
Mata Adântica.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao homenageado e ao Ministério do Meio 
Ambiente.

Justificação

O Voto de Aplauso que ora requeiro justifica-se 
por mais um notável feito da ciência brasileira, no caso 
a pesquisa conduzida por um pesquisador do País, que 
liderou o estudo de uma ONG.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. _ Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A Presidência encaminhará os 
votos solicitados.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 433, DE 2004

Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Fede-
ral e art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro, seja encaminhado ao Ministro da Educação, 
Exmo, Sr. Tarso Fernando Herz Genro, o seguinte pe-
dido de informações:

1) Qual a situação dos estrangeiros que exer-
cem atividades médicas no Brasil; e dos bra-
sileiros que fazem cursos universitários no 
exterior, em especial o curso de medicina na 
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Bolívia? Existe um levantamento do número 
de brasileiros que estão cursando Medicina 
na Bolívia?
2) Existe alguma Resolução do Ministério 
da Educação que regularmente as revalida-
ções dos diplomas de estrangeiros na área 
médica?
3) Como é feita a revalidação dos diplomas 
dos estrangeiros?
4) Que critérios são utilizados para avaliação?
5) Existe o princípio da reciprocidade entre 
Brasil e Bolívia?

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Rodolpho Tourinho.

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento lido será despachado 
à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, III, do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 434, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjun-
to do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2004, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 44, de 2003, por versarem 
sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento lido será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 435, DE 2004

Requer, ao Ministro de Estado da Se-
cretaria de Comunicação de Governo e Ges-
tão Estratégica, informações relativas aos 
gastos governamentais com publicidade e 
propaganda nos meios de comunicação.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney,

Com fundamento no disposto no § 2º do art. 50 
da Constituição Federal e no inciso I, alínea a do art. 

215 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
a Vossa Excelência sejam solicitadas, ao Ministro de 
Estado da Secretaria de Comunicação de Governo e 
Gestão Estratégica, as seguintes informações relativas 
aos gastos governamentais com publicidade e propa-
ganda nos meios de comunicação:

1) Qual o montante, por órgão oficial, dos gas-
tos com publicidade, propaganda e atos de divulga-
ção das atividades governamentais nos exercícios de 
2002 e 2003?

2) Conforme os gastos e os meios de comuni-
cação informados anteriormente, quais foram as pes-
soas jurídicas e físicas – empresas de comunicação 
social – beneficiadas pelos desembolsos contratados 
nos exercícios de 2002 e 2003 e quanto recebeu cada 
uma delas?

Justificação

Para justificar a proposição, considero oportuno 
transcrever, na integra, matéria divulgada pelo Jornal 
do Brasil, na página A4 da edição de 7-4-4:

“O Governo Federal gastou no ano passado 
R$563,6 milhões com publicidade e propaganda nos 
meios de comunicação, cerca de R$79,7 milhões a 
menos que o volume utilizado no Governo Fernando 
Henrique Cardoso em 2002.

Na estatística divulgada ontem pela Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica 
(SECOM), a TV foi o veículo que mais recebeu recur-
sos (R$344,2 milhões), seguido das revistas (R$64,3 
milhões) jornais (R$58 milhões) e rádios (R$52,6 mi-
lhões).

Embora pregue total transparência no setor e 
queira tornar esta prática periódica a partir de agora, 
o governo não divulgará o ranking das empresas de 
comunicação que mais recebem recursos em publici-
dade e propaganda oficial. Sem esclarecer exatamente 
o porquê, o chefe da Secom, Ministro Luiz Gushiken, 
afirmou que, caso divulgasse este ranking, o governo 
poderia comprometer a negociação de preços que vem 
realizando junto a cada empresa de comunicação, nos 
contratos feitos para campanhas governamentais.

Ainda sem ser elucidativo, Gushiken justificou que 
nestas negociações as empresas acabam revelando 
dados estratégicos e o governo poderia quebrar esse 
sigilo. Ressaltou a importância dessas negociações, 
pelo fato de terem produzido uma significativa redução 
nos preços do mercado.

– A coisa corria de forma muito frouxa aqui – disse.
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Os dados fornecidos no site da Secom (www.pla-
nalto.gov.br/secom) podem ser acessados por qualquer 
cidadão. Gushiken explicou que os técnicos da secreta-
ria estudam agora a periodicidade da divulgação, que 
deverá tornar-se semestral. A mídia internet tem se 
tornado importante para a publicidade oficial. No ano 
passado, o governo gastou R$8,1 milhões, cerca de 
R$71 mil a menos que o gasto registrado em 2002.

Os dados da Secom não incluem a publicidade le-
gal nem os gastos com a produção e os patrocínios.

O Ministério da Saúde foi o órgão que mais gas-
tou no ano passado com publicidade (R$48,6 milhões), 
o que se justifica, segundo o ministro, pelas inúmeras 
campanhas que costuma realizar ao longo do ano. 
Já o Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão ocupou a segunda posição, com R$14 milhões. O 
Ministério do Trabalho gastou R$8,7 milhões e o da 
Educação, R$5,6 milhões. O Banco Central também 
realizou campanhas e utilizou R$6,3 milhões, enquanto 
o BNDES desembolsou R$167 mil.

O Ministério da Previdência, apesar de ter tido em 
2002 um ano de intensa batalha política para aprovar 
no Congresso determinados cortes em sua estrutura, 
utilizou poucos recursos, apenas R$3,6 milhões para 
convencimento da população da necessidade de mu-
danças.”

Como acredito que a elucidativa reportagem do 
Jornal do Brasil mostra um total desconhecimento 
(seria desprezo?) por parte do Ministro Luiz Gushiken 
das regras básicas que norteiam a gestão pública, que 
deve ser pautada pela transparência, pela publicidade 
e pela impessoalidade, apresento este requerimento. 
Se o senhor ministro assegura que o atual governo 
gastou menos do que o anterior em publicidade, deve 
demonstrar isso com dados comparativos. Apresente 
este requerimento em função de tarefa que me é impos-
ta pela Constituição Federal, que atribui ao Congresso 
Nacional a missão de fiscalizar o Poder Executivo. Não 
posso me furtar a ela.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Pedro Simon.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – O requerimento lido será despachado 
à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, III, do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 436, DE 2004

Requer Voto de Aplauso á pesquisa-
dora Suzana Lannes e à Universidade De 
São Paulo-USP, pela obtenção de patente 
do chocolate de cupuaçu, resultante de 
projeto ali desenvolvido.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à pesquisa-
dora Suzana Lannes e a Universidade De São Paulo 
– USP, pela obtenção de patente do ”cupulate”, tipo 
de chocolate obtido em projeto desenvolvido nessa 
Universidade, mediante o aproveitamento do cupuaçu, 
fruto da Amazônia.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se dian-
te do trabalho de pesquisa realizado na Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas da USP, onde se desen-
volveu projeto para o aperfeiçoamento do “cupulate”, 
que já havia sido patenteado pela EMBRAPA. A vitó-
ria alcançada com a obtenção da patente é, também, 
significativa como mais um elemento-símbolo na luta 
contra a biopirataria.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004, – Arthur 
Virgilio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São Lidos os seguintes:

PARECERES NºS 329 e 330, DE 2004

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
89, de 2000 (nº 3.512/97, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que altera dispositivos da Lei nº 7.678, de 
8 de novembro de 1988, que dispõe sobre 
a produção, circulação e comercialização 
do vinho e derivados da uva e do vinho, e 
dá outras providências.

PARECER Nº 329, DE 2004, 
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Pedro Simon
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita Jú-

nior

ABRIL 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 10041 

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 89, de 2000 (PL nº 3.512, de 1997, na origem), 
de autoria do Poder Executivo, propondo alterações 
na Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dis-
põe sobre a produção, circulação e comercialização 
do vinho e derivados da uva e do vinho, e dá outras 
providências.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi anali-
sado pelas Comissões de Economia, Indústria e Co-
mércio (CEIC), e de Constituição e Justiça e de Re-
dação (CCJR), tendo recebido pareceres favoráveis, 
com emendas.

O art. 1º do projeto de lei faz alterações na Lei nº 
7.678, de 1988, e o art. 2º determina que a lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. De acordo com a 
justificação encaminhada pelo Poder Executivo quando 
da apresentação do projeto á Câmara, as alterações 
são necessárias para adequar a legislação brasileira 
à Resolução nº 45 do Grupo Mercado Comum (GMC), 
que instituiu o Regulamento Vitivinícola do Mercosul.

No Senado Federal, o projeto foi apreciado pela 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, que 
emitiu parecer favorável, e deverá ser encaminhada à 
Comissão de Assuntos Econômicos, para exame.

II – Análise

O Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2000, trata 
de normas relativas à produção, circulação e comercia-
lização de vinho e derivados de uva, sendo necessária 
a sua análise por esta Comissão, pois, de acordo com 
o art. 100, II, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, compete-lhe opinar sobre proposições que dizem 
respeito à inspeção e fiscalização de alimentos.

A matéria se encontra na esfera das competên-
cias legislativas da União, sendo, neste aspecto, cons-
titucional. Ademais, por ser compatível com a ordem 
jurídica infraconstitucional e ter tramitado de acordo 
com as normas regimentais desta Casa legislativa, 
o projeto de lei em análise está em condições de ser 
aprovado, pois satisfaz os critérios de juridicidade e 
regimentalidade.

Com relação à técnica legislativa, observamos 
que o uso da notação (NR) encontra-se em desacordo 
com as regras sobre alteração de leis, constantes da 
Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei 
complementar nº 107, de 2001, segundo a qual a no-
tação (NR) deve vir apenas ao final do artigo alterado. 
Ademais, de acordo com a mesma lei complementar, 

as diversas referências a números e porcentuais, de-
vem vir grafados por extenso. Com o objetivo de sanar 
tais imprecisões, apresentamos emenda de redação 
ao art. 1º do PLC nº 89/2000.

O projeto de lei em análise tem o mérito de reco-
nhecer o Regulamento Vitivinícola do Mercosul, aprova-
do em 1996 por meio da Resolução GMC nº 45/1996. 
Vale destacar que a harmonização da legislação do 
Mercosul, principalmente no que se refere às normas 
relativas à qualidade, ao trânsito e à comercialização 
de alimentos e bebidas é um importante avanço no 
sentido da consolidação do bloco de uma forma mais 
ampla que a simples união aduaneira.

Com relação à vitivinicultura brasileira, vale desta-
car que um dos aspectos marcantes é sua diversidade 
e complexidade. Na verdade, temos várias vitivinicultu-
ras no País: a de clima temperado no sul; a subtropical 
em São Paulo e Minas Gerais; e a tropical no Vale do 
Rio São Francisco. Além das condições climáticas, es-
sas regiões se diferenciam pelas estruturas fundiária, 
tecnológica, humana e mercadológica.

O Estado do Rio Grande do Sul é tradicional pro-
dutor de vinhos finos, sendo a Serra Gaúcha a principal 
região produtora. Apresenta estrutura fundiária base-
ada em pequenas propriedades familiares, com área 
média de quinze hectares, pouco mecanizada devido 
à topografia acidentada. Outra região vinícola de des-
taque é o Vale do São Francisco, que se caracteriza, 
principalmente, pela produção de uva de mesa, sobre-
tudo da variedade Itália. Entretanto, recentemente tem 
havido crescimento significativo da produção de uvas 
destinadas à produção de vinhos finos.

A agroindústria do vinho no Rio Grande do Sul, a 
partir da década de 1970, realizou importantes investi-
mentos na modernização das vinícolas, com o objetivo 
de atender à crescente demanda por vinhos finos, de 
melhor qualidade e maior preço. Atualmente, pode-se 
dizer que o nível tecnológico utilizado na elaboração 
dos vinhos finos nacionais é comparável ao existente 
nos países de vitivinicultura avançada.

Merece destaque, também, a qualidade dos vi-
nhos espumantes nacionais, inclusive com reconheci-
mento internacional, o que abre a perspectiva de incre-
mento das exportações agroindustriais brasileiras.

A aprovação do projeto de lei ora em análise 
será uma forma de reconhecer a evolução e a moder-
nização por que tem passado a vitivinicultura nacio-
nal, adequando a legislação brasileira aos conceitos 
e padrões da vitivinicultura internacional.
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III – Voto

Diante do exposto, considerando a constituciona-
lidade, a juridicidade, a regimentalidade e o mérito do 
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2000, votamos pela 
sua aprovação, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 
89, de 2000, a seguinte redação:

“Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados 
da Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, 
passam a vigorar com as seguintes altera-
ções:

“Art. 2º ...................................................
§ 1º Os produtos nacionais de que trata 

este artigo deverão estar acompanhados da 
respectiva guia de livre trânsito, expedida pelo 
órgão fiscalizador ou, por entidade pública ou 
privada, mediante delegação.

 ..................................................... (NR)”
“Art. 8º Os vinhos serão classificados:
I – quanto à classe:
a) de mesa;
b) leve;
c) fino;
d) espumante;
e) frisante;
f) gaseificado;
g) licoroso;
h) composto.
II – quanto à cor:
a) tinto;
b) rosado, rosé ou clarete;
c) branco;
III – quanto ao teor de açúcar:
a) nature;
b) extra-brut;
c) brut;
d) seco, sec ou dry;
e) meio doce, meio seco ou demi-sec;
f) suave; e
g) doce.
§ 1º O teor de açúcar e a denominação 

para classe serão fixados, para cada produto; 
no regulamento desta lei.

§ 2º As bebidas definidas nesta lei, com 
graduação alcoólica expressa em graus Gay 
Lussac, terão o seu teor alcoólico expresso em 

percentual (%) por volume, à razão de um para 
um (v/v) a vinte graus Celsius. (NR)”

“Art. 9º Vinho de mesa é o vinho com 
teor alcoólico de oito inteiros e seis décimos 
por cento a quatorze por cento em volume, po-
dendo conter até uma atmosfera de pressão 
à vinte graus Celsius.

§ 1º Vinho frisante é o vinho com teor al-
coólico de sete por cento a quatorze por cento 
em volume, e uma pressão mínima de 1,1 a 
2,0 atmosferas à vinte graus Celsius, natural 
ou gaseificado.

§ 2º Vinho fino é o vinho de teor alcoó-
lico de oito inteiros e seis décimos por cento 
a quatorze por cento em volume, elaborado 
mediante processos tecnológicos adequados 
que assegurem a otimização de suas caracte-
rísticas sensoriais e exclusivamente de varie-
dades Vitis vinífera do grupo nobres, a serem 
definidas em regulamento.

§ 3º Vinho de mesa de viníferas é o vi-
nho elaborado exclusivamente com uvas das 
variedades Vitis viníferas.

§ 4º Vinho de mesa de americanas é o 
vinho elaborado com uvas do grupo das uvas 
americanas e/ou híbridas, podendo conter vi-
nhos de variedades Vitis vinífera.

§ 5º Nos rótulos dos vinhos será per-
mitida a utilização de expressões clássicas 
internacionalmente usadas, previstas no re-
gulamento desta lei, bem como alusões à pe-
culiaridades específicas do produto ou de sua 
elaboração.

§ 6º No rótulo do vinho fino será faculta-
do o uso simultâneo da expressão ‘de mesa’. 
(NR)”

“Art. 10. Vinho leve é o vinho com teor 
alcoólico de sete por cento a oito inteiros e 
cinco décimos por cento em volume, obtido 
exclusivamente da fermentação dos açúcares 
naturais da uva, produzido durante a safra nas 
zonas de produção, vedada sua elaboração a 
partir de vinho de mesa. (NR)”

“Art. 11. Champanha (Champagne), Es-
pumante ou Espumante Natural é o vinho cujo 
anidrido carbônico provém exclusivamente de 
uma segunda fermentação alcoólica do vinho 
em garrafas (método Champenoise/tradicional) 
ou em grandes recipientes (método Chaus-
sepied/Charmad), com uma pressão mínima 
de quatro atmosferas à vinte graus Celsius e 
com teor alcoólico de dez por cento a treze 
por cento em volume. (NR)”
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“Art. 12. Vinho moscato espumante ou 
Moscatel Espumante é o vinho cujo anidrido 
carbônico provém da fermentação em recipien-
te fechado, de mosto ou de mosto conservado 
de uva moscatel, com uma pressão mínima de 
quatro atmosferas a vinte graus Celsius, e com 
um teor alcoólico de sete por cento a dez por 
cento em volume, e no mínimo vinte gramas 
de açúcar remanescente. (NR)”

“Art. 13. Vinho gaseificado é o vinho re-
sultante da introdução de anidrido carbônico 
puro, por qualquer processo, devendo apre-
sentar um teor alcoólico de sete por cento a 
quatorze por cento em volume, e uma pressão 
mínima de 2,1 a 3,9 atmosferas a vinte graus 
Celsius. (NR)”

“Art. 14. Vinho licoroso é o vinho com 
teor alcoólico ou adquirido de quatorze por 
cento a dezoito por cento em volume, sendo 
permitido, na sua elaboração, o uso de álcool 
etílico potável de origem agrícola, mosto con-
centrado, caramelo, mistela simples, açúcar e 
caramelo de uva. (NR)”

“Art. 15. Vinho composto é a bebida com 
teor alcoólico de quatorze por cento a vinte por 
cento em volume, elaborado pela adição ao vi-
nho de mesa, de macerados ou concentrados 
de plantas amargas ou aromáticas, substân-
cias de origem animal ou mineral, álcool etílico 
potável de origem agrícola, açúcar, caramelo 
e mistela simples.

 ..................................................... (NR)”
Art. 17. Os produtos resultantes da des-

tilação do vinho com teor alcoólico até quator-
ze por cento em volume, e de seus derivados, 
somente poderão ser elaborados em zonas de 
produção sob controle específico do órgão fis-
calizador, classificando-se em: aguardente de 
vinho, destilado alcoólico simples de vinho, des-
tilado alcoólico simples de bagaço, destilado 
alcoólico simples de borras e álcool vínico.

§ 1º Aguardente de vinho é a bebida com 
um teor alcoólico de trinta e seis por cento a 
cinqüenta e quatro por cento em volume, a 
vinte graus Celsius obtida exclusivamente de 
destilados simpLes de vinho ou por destilação 
de mostos fermentados de uva.

§ 2º Destilado alcoólico simples de vinho 
é o produto com teor alcoólico superior a cin-
qüenta e quatro por cento e inferior a noventa 
e cinco por cento em volume, a vinte graus 
Celsius, destinado a elaboração de bebidas 
alcoólicas e obtido pela destilação simples ou 

por destiloretificação parcial seletiva de mostos 
e/ou subprodutos provenientes unicamente de 
matérias-primas de origem vínica, resultante 
de fermentação alcoólica.

 ..............................................................
§ 5º Álcool vínico é o álcool etílico po-

tável de origem agrícola, com teor alcoólico 
superior a noventa e cinco por cento em vo-
lume, a vinte graus Celsius, o qual é obtido 
exclusivamente por destilação e retificação de 
vinho, de produtos ou subprodutos derivados 
da fermentação da uva.

§ 6º Álcool etílico potável de origem agrí-
cola é o produto com teor alcoólico mínimo de 
noventa e cinco por cento em volume, a vinte 
graus Celsius, obtido pela destiloretificação 
de mostos provenientes unicamente de ma-
térias-primas de origem agrícola, de nature-
za açucarada ou amilácea, resultante da fer-
mentação alcoólica, como também o produto 
da retificação de aguardente ou destilados 
alcoólicos simples. Na denominação de álco-
ol etílico potável de origem agrícola, quando 
feita referência à matéria-prima utilizada, o 
produto resultante será exclusivamente dessa 
matéria-prima.

 ...................................................... (NR)’
Art. 18. Conhaque é a bebida com teor 

alcoólico de trinta e seis por cento a cinqüenta 
e quatro por cento em volume, obtido de des-
tilados simples de vinho e/ou aguardente de 
vinho, envelhecidos ou não. (NR)’

Art. 19. Brandy ou conhaque fino é a 
bebida com teor alcoólico de trinta e seis por 
cento a cinqüenta e quatro por cento em vo-
lume, obtida de destilado alcoólico simples de 
vinho e/ou aguardente de vinho, envelhecidos 
em tonéis de carvalho, ou de outra madeira 
de características semelhantes, reconhecida 
pelo órgão competente, de capacidade má-
xima de seiscentos litros, por um período de 
seis meses.

 ...................................................... (NR)
Art. 20. Bagaceira ou grappa ou graspa 

é a bebida com teor alcoólico de trinta e cinco 
por cento a cinqüenta e quatro por cento em 
volume, a vinte graus Celsius, obtida a partir 
de destilados alcoólicos simples de bagaço 
de uva, com ou sem borras de vinhos, po-
dendo ser retificada parcial ou seletivamente. 
E admitido o cone com álcool etílico potável 
da mesma origem para regular o conteúdo de 
congêneres. (NR)’
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‘Art. 26.  .................................................
 ..............................................................
.§ 3º Os produtos referidos neste artigo 

somente serão liberados à comercialização 
em seu recipiente original, sendo vedada qual-
quer alteração de marca e classe, devendo ser 
acondicionados em vasilhames de até cinco 
litros de capacidade.

 ...................................................... (NR)
‘Art. 41. Para produtos envasados, so-

mente poderá ter a denominação de deter-
minada uva o vinho que contiver, no mínimo, 
setenta e cinco por cento dessa variedade, 
sendo o restante de variedades da mesma 
espécie.

 ...................................................... (NR)
‘Art. 47. Nas zonas de produção, é faculta-

do ao vinicultor elaborar, engarrafar ou envasar 
vinhos e derivados em instalações de tercei-
ros, mediante a contratação de serviços, por 
locação ou qualquer forma de arrendamento 
ou cessão, cabendo ao produtor a responsa-
bilidade pelo produto, desobrigado de fazer 
constar no rótulo o nome do engarrafador, ou 
do envasador. (NR)”’

Sala da Comissão 19 de novembro de 2003. – Lú-
cia Vânia, Presidente – Pedro Simon, Relator – Flávio 
Arns – Sibá Machado – Geraldo Mesquita Júnior 
– Maguito Vilela – Sérgio Cabral – Ney Suassuna 
– Papaléo Paes – Gerson Camata – Demóstenes 
Torres – Efraim Morais – Eduardo Azeredo – Tasso 
Jereissati – Leonel Pavan – Augusto Botelho – Ju-
vêncio da Fonseca – Osmar Dias.

PARECER Nº 330, DE 2004  
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2000 (PL 
nº 3.512, de 1997, na origem), de autoria do Poder 
Executivo, propõe alterações na Lei nº 7.678, de 8 de 
novembro de 1988, que dispôe sobre a produção, cir-
culação e comercializa ção do vinho e derivados da 
uva e do vinho, e dá outras providências.

Referido projeto recebeu pareceres favoráveis, 
com emendas, nas Comissões de Economia, Indústria 
e Comércio (CEIC), e de Constituição e Justiça e de 
Redação (CCJR), da Câmara dos Deputados. Também 
foi aprovado na Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul e na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 
do Senado Federal. A emenda de redação ao art. 1º, 

aprovada pela CAS, promoveu a adequação do PLC nº 
89/2000, ao disposto na Lei Complementar nº 95/1998, 
modificada pela Lei Complementar nº 107/2001, sobre 
as normas a serem obedecidas quando da alteração 
das leis.

Assim, o PLC nº 89/2000, em seu art. 1º propõe 
alterações na Lei nº 7.678/1988, enquanto o art. 2º 
determina que a Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. O Poder Executivo, quando da apresenta-
ção do projeto a Câmara, justificou as alterações pro-
postas pela necessidade de adequação da legislação 
brasileira à Resolução nº 45 do Grupo Mercado Co-
mum (GMC), que instituiu o Regulamento Vitivinícola 
do Mercosul.

Na Comissão de Assuntos Econômicos não foram 
apresentadas emendas no prazo regulamentar.

II – Análise

O Projeto de Lei em exame constitui-se em pro-
posta de grande relevância econômica para a viticultura 
brasileira e sua agroindústria. Assim, de acordo com 
o disposto no item II, do art. 99, do Regimento Inter-
no, compete à Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado Federal opinar sobre a matéria.

O Regulamento Vitivinícola do Mercosul, aprova-
do em 1996 por meio da Resolução GMC nº 45/1996, 
objetiva a harmonização da legislação do Mercosul, 
no que se refere às normas relativas à qualidade, ao 
trânsito e à comercialização de alimentos e bebidas.

A indústria vitivinícola brasileira está concentrada 
no Rio Grande do Sul, que responde por mais de 90% 
da produção nacional. Estimativas recentes indicam 
que a cadeia produtiva nesse Estado envolve aproxi-
madamente 572 indústrias vinícolas e 13 mil peque-
nas propriedades. De acordo com dados publicados 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), em 2002, a produção de uvas ameri-
canas/híbridas foi de 369 mil toneladas e, de vinho 
e mosto, 339 mil toneladas. Ainda de acordo com a 
mesma fonte, os cultivares da espécie Vitis Vinfera, 
utilizados para a produção de vinhos finos também 
apresentaram boa produção: as uvas viníferas tintas 
totalizaram 19 mil toneladas e as uvas brancas e ro-
sadas, 28 mil toneladas.

A indústria vinícola brasileira ainda é relativa-
mente jovem e o consumo é baixo, especialmente se 
comparado aos países europeus e mesmo a países 
como Argentina e Chile. Os vinhos de mesa – que 
representam em tomo de 80% dos vinhos nacionais 
– devem seu sabor intenso e ftutado, bastante carac-
terístico, às uvas americanas e híbridas utilizadas em 
sua fabricação.
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Já os denominados vinhos finos são fabricados 
a partir de cultivares da espécie Vitis Vinifera e os 
produtores brasileiros vêm aperfeiçoando tanto a pro-
dução da uva propriamente dita, quanto a tecnologia 
de elaboração dos vinhos. Esse comportamento está 
de acordo com a tendência mundial de redução da 
quantidade consumida em benefício de um aumento 
no consumo de vinhos de melhor qualidade.

De fato, nos últimos anos, os vinhos nacionais 
apresentaram sensível melhora, obtendo vários prê-
mios internacionais, com destaque para os espuman-
tes, que alcançaram qualidade comparável à de pro-
dutores mais tradicionais.

Como parte da política de aperfeiçoamento do se-
tor vitivinícola do Brasil, é oportuno lembrar que o país 
deverá integrar, em breve, a Organização Internacional 
do Vinho (OIV), principal organismo de caráter técnico 
científico da vitivinícultura mundial. Na prática, o País 
passará a ter maior comprometimento com normas in-
ternacionais de qualidade, vindo, assim, a ter maiores 
possibilidades de conquista do mercado externo.

A aprovação do PLS nº 89, de 2000, justificado 
pela necessidade de adequação da legislação brasileira 
à Resolução nº 45 do Grupo Mercado Comum (GMC), 
que instituiu o Regulamento Vitivinícola do Mercosul, é 
compatível com o processo de aperfeiçoamento apre-
sentado pela vitivinicultura nacional.

III – Voto

Considerando a constitucionalidade, a juridicidade, 
e o mérito do Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2000, 
votamos pela sua aprovação, com a emenda de redação 
aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais.

Sala da Comissão, _ Ramez Tebet, Presidente 
– Pedro Simon, Relator – Ana Julia Carepa – Edu-
ardo Suplicy – Geraldo Mesquita Júnior – Serys 
Slhessarenko – Mão Santa – Garibaldi Alves Filho 
– Valdir Raupp – Ney Suassuna – César Borges 
– Jonas Pinheiro – Paulo Octávio – Rodolpho Tou-
rinho – Anonio Carlos Magalhães – Demóstenes 
Torres – Sérgio Guerra – Tasso Jereissati – Patrícia 
Saboya Gomes.

Documento anexado pela Secretaria-Ge-
ral da Mesa, nos termos do art. 250, parágrafo 
único, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2000 
(Do Poder Executivo)

PARECER DA COMISSÃO

A Representação Brasileira na Comissão Parla-
mentar Conjunta do Mercosul, em reunião ordinária 

realizada hoje, Aprovou, unanimemente, o Relatório 
favorável do Deputado Inácio Arruda oferecido ao 
Projeto de Lei da Câmara 89/00, que altera dispositivo 
da Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dis-
põe sobre a produção, circulação e comercialização 
do vinho e derivados da uva e do vinho, e dá outras 
providências

Estiveram presentes os Senhores Parlamentares:
Deputado Dr. Rosinha, Presidente; Senador 

Pedro Simon, Vice-Presidente; Senador Rodolpho 
Tourinho, Secretário-Geral – Senadores Eduardo 
Azeredo, Eduardo Suplicy, Ideli Salvatti, Mozarildo 
Cavalcanti e Sérgio Zambiasi; Deputados Eduardo 
Paes e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2003. – Depu-
tado Dr. Rosinha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 89, DE 2000

Altera dispositivo da Lei nº 7.678, de 
8 de novembro de 1988, que dispõe sobre 
a produção, circulação e comercialização 
do vinho e derivados da uva e do vinho, e 
da outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Inácio Arruda

I – Relatório

Chega a esta Comissão para exame o Projeto 
nº 89/2000, oriundo da Câmara dos Deputados, onde 
foi aprovado.

Pretende o referido projeto alterar dispositivos 
da Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dis-
põe sobre a produção, circulação e comercialização 
do vinho e derivados da uva e do vinho, de forma a 
internalizar no ordenamento jurídico pátrio a Resolu-
ção Mercosul nº 45/96, que aprovou o Regulamento 
Vitivinícola do Mercosul, que estabelece critérios téc-
nicos para a produção, comercialização e controle 
sob os aspectos sanitários e tecnológicos dos vinhos 
e derivados da uva e do vinho para os Estados-Mem-
bros do Mercosul.

O referido Projeto de Lei da Câmara contempla 
todas as pretensões apresentadas pelo Poder Execu-
tivo e contextua as alterações imprescindíveis à inter-
nalização do Código Vitivinícola do Mercosul.

II – Voto do Relator

A matéria ora em análise é de grande impor-
tância e de elevado conteúdo técnico, o que não traz 
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dificuldade para a sua apreciação por ser de evidente 
solução legislativa.

Todos os segmentos da produção à comercia-
lização de vinhos e derivados da uva e do vinho, re-
presentantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, foram consultados e manifestaram-se 
favoravelmente à aprovação do PLC nº 89/2000, jus-
tificando a importância e o desenvolvimento que sua 
aprovação trará para os vinhos e derivados da uva e 
do vinho brasileiros.

A internalização de normas e procedimentos téc-
nicos uniformizados é uma condição imprescindível 
para a concretização do Tratado de Assunção, para a 
constituição de um mercado comum entre a República 
Argentina, a República Federativa do Brasil, a Repú-
blica do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, 
que estabelece a livre circulação de bens e serviços e 
fatores produtivos entre os países, através, entre ou-
tros, da eliminação dos direitos alfandegários e restri-
ções não-tarifárias à circulação de mercadorias e de 
qualquer outra medida de efeito equivalente.

Dispõe o Tratado de Assunção que os Estados 
Partes assegurarão condições eqüitativas de comércio. 
Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais, para 
inibir importações cujos preços estejam influenciados 
por subsídios, dumping e qualquer outra prática des-
leal. Paralelamente, os Estados Partes coordenarão 
suas respectivas políticas nacionais com o objetivo 
de elaborar normas comuns sobre concorrência co-
mercial.

Nesse sentido, com a atualização das normas 
técnicas brasileiras, o segmento vitivinícola brasileiro 
passa a ser inserido no contexto internacional, no diz 
respeito à classificação, terminologia e práticas eno-
lógicas reconhecidas internacionalmente.

A vitivinicultura brasileira é relativamente nova 
e a participação dos produtos brasileiros no mercado 
internacional é pequena em comparação com o vo-
lume importado desses produtos. Porém, possui um 
grande potencial de crescimento, com a conseqüente 
diminuição das importações, e geração de empregos. 
Só no Estado do Rio Grande do Sul funcionam mais de 
quinhentos estabelecimentos vinícolas, gerando mais 
de cem mil empregos diretos, com reflexo em outros 
estados, na distribuição, revenda , etc.

A participação dos vinhos importados em rela-
ção aos vinhos de uvas viníferas comercializados no 
país representou 49,3%, em 2002. O equilíbrio no ba-
lanço internacional da cadeia vitivinícola tem grandes 
perspectivas de ocorrer em médio prazo, através dos 
investimentos que estão sendo realizados especialmen-

te em regiões tropicais, onde é passível se produzir 
em qualquer época do ano, com grande potencial de 
colocação no mercado externo e pelos novos plantios 
de uvas para vinho tanto na região tradicional, quan-
to em pólos emergentes em regiões não tradicionais, 
que deverão reduzir significativamente as importações 
de vinhos finos.

Esse segmento da agroindústria é concentrado 
principalmente no Sul do país, sendo que o Estado do 
Rio Grande do Sul detém mais de 90% da produção 
nacional de vinhos, onde estão diretamente envolvidas 
mais de 16 mil famílias.

No Nordeste brasileiro, grandes investimentos 
vêm sendo feitos no cultivo da uva e na produção de 
vinhos e derivados da uva e do vinho, principalmente 
nos Estados de Pernambuco e Bahia, com geração de 
renda para a população daquela região. Esses produ-
tos vêm tendo grande aceitação no mercado externo 
e interno.

São, portanto, indiscutíveis as vantagens e a ne-
cessidade da existência de Regulamentos Técnicos uni-
ficados para o Mercosul, levando, ainda, em conta que 
o Regulamento Vitivinícola do Mercosul fora chancelado 
pelo Grupo Mercado Comum que é o órgão executivo 
do Mercado Comum, coordenado pelos Ministérios das 
Relações Exteriores dos Estados Partes.

Concluo nesse encadeamento, que a proposta 
do Poder Executivo para a alteração de definições 
relativas aos vinhos e derivados da uva e do vinho é 
meritória, oportuna e conveniente, garantindo a efe-
tiva internalização da norma acordada no âmbito do 
Mercosul, que cumpre a nós implementar.

Diante das razões expostas neste parecer, ma-
nifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto 
de Lei nº 89/2000.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. – Depu-
tado Inácio Arruda, Relator.

MENSAGEM Nº 43, DE 2004 
(Nº 160/2004, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o disposto no art. 52, inciso 

III, alínea f da Constituição, combinado com o pará-
grafo único do art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro 
de 2000, e § 1º do art. 5º do Decreto nº 3.327, de 5 de 
janeiro de 2000, submeto à consideração de Vossas 
Excelências o nome do Senhor Alfredo Luiz de Almeida 
Cardoso para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Brasília, 8 de abril de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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Aviso nº 334 – Supar/C. Civil

Em 8 de abril 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 
submete à consideração dessa Casa o nome do Se-
nhor Alfredo Luiz de Almeida Cardoso para exercer o 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar – ANS.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-

deral:
....................................................................................

III – aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................

f) titulares de outros cargos que a lei determi-
nar;
....................................................................................

LEI Nº 9.961, 
DE 28 DE JANEIRO DE 2000

Regulamento da MP 2.012-2, de 30-12-99

Cria a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar – ANS e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º A gestão da ANS será exercida pela Di-

retoria Colegiada, composta por até cinco Diretores, 
sendo um deles o seu Diretor-Presidente.

Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros, 
indicados e nomeados pelo Presidente da República 
após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos ter-
mos do art. 52, III. “f”, da Constituição Federal, para 
cumprimento de mandato de três anos, admitida uma 
única recondução.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.327, DE 5 DE JANEIRO DE 2000.

Vide Lei 9.961. de 28-1-2000

Aprova o Regulamento da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar – ANS, e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 5º A ANS será dirigida por uma Diretoria Co-

legiada, composta por cinco Diretores, sendo um dos 
quais o seu Diretor-Presidente.

§ 1º Os Diretores serão brasileiros, nomeados pelo 
Presidente da República, após aprovação da indicação 
pelo Senado Federal, para cumprir mandatos de três 
anos, não coincidentes, observado o disposto nos arts. 
6º e 31 da Medida Provisória nº 2.012-2, de 1999.
....................................................................................

IDIOMA

Inglês – Nível Intermediário
Cultura lnglesa (1976-1980)
English for you – (1994-95-96)
Berlitz (2002-3-04)

Rio de Janeiro, 3 de março de 2004 – Alfredo 
Luiz de Almeida Cardoso.

PARECER Nº 331, DE 2004

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo nº 350, (nº 2.313/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Tunísia 
sobre Cooperação entre os Institutos Diplo-
máticos de Ambos os Países, celebrado em 
Brasília, 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 intermédio 
da Mensagem no 385, de 16 de maio 2002, submete ao 
Congresso Nacional o texto do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 350, de 2004, que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Tunísia, sobre Cooperação 
entre os Institutos Diplomáticos de Ambos os Países, 
celebrado em Brasília, em 13 de março de 2002.

Da exposição de motivos formulada pelo Senhor 
Ministro de Relações Exteriores que acompanha a Men-
sagem Presidencial, cumpre destacar o seguinte:

O Acordo em pauta constitui instrumento 
valioso no escopo de cooperação bilateral, ao 
prever o intercâmbio de experiência entre as 
escolas formadoras de diplomatas dos dois 
países.
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Acordos nesse âmbito reforçam a apro-
ximação entre os Governos do Brasil e de ou-
tros países e são instrumentos de peso para a 
melhor interação entre agentes diplomáticos. 
Nesse aspecto, o Ministério de Relações Exte-
riores, por intermédio do Instituto Rio Branco, 
tem procurado, sobretudo a partir de 1976, 
com o programa de bolsistas estrangeiros, 
fomentar a implementação de acordos entre 
academias diplomáticas, no que tem obtido 
elevado grau de êxito.

Na Câmara dos Deputados, o ato internacional 
sob exame foi apreciado nas Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e de Constituição, 
Justiça e de Redação, nas quais recebeu parecer fa-
vorável.

II – Análise

Inserido em significativo processo de aproxima-
ção entre Brasil e Tunísia, o presente Acordo explora 
uma das mais sensíveis áreas da política externa: se-
leção, formação e aperfeiçoamento continuo do pes-
soal diplomático.

No Brasil, o Instituto Rio Branco constitui-se em 
uma das expressivas e prestigiosas instituições repu-
blicanas, com imensos serviços prestados à Nação. 
Criado em 1946, em comemoração ao centenário do 
nascimento de José Maria da Silva Paranhos Júnior, 
Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, 
seus objetivos são desenvolver a compreensão dos 
elementos básicos da formulação e execução da po-
lítica externa brasileira e iniciar os alunos nas práticas 
e técnicas da carreira diplomática.

A parceria que ora se pretende implantar é me-
dida oportuna da política externa brasileira. Privilegia 
um país em desenvolvimento e com desafios econô-
micos, comerciais e sociais semelhantes aos do Brasil. 
A República da Tunísia assimila tanto a cultura árabe 
como a africana. Tem se revelado dinâmica, moderna, 
comprometida com a estabilidade política e com o di-
álogo entre os países da comunidade internacional. A 
experiência na formação de diplomatas estrangeiros, 
sobretudo de diplomatas de países em desenvolvimen-
to, não é novidade na experiência do Itamaraty.

A possibilidade de intercâmbio de conhecimento, 
de informações, de técnicas diplomáticas e de profes-
sores poderá contribuir para a consolidação de parceria 
estratégica, à medida em que o Brasil tenha acesso 
privilegiado às peculiarídades tunisinas. Os métodos e 
as prioridades da formação diplomática da República 
da Tunísia, certamente, permitirá maior acesso a outro 
povo, outro mercado e outras instituições nacionais. 
A compreensão que desse país teremos irá além das 

rotineiras informações de agências internacionais. Ao 
revés, será fruto do convívio e do consenso que pro-
jetos comuns podem forjar.

O Instituto Rio Branco, desde 1976, já formou 
132 diplomatas estrangeiros. Encetar relações privile-
giadas com outras academias congêneres contribuirá 
para o engrandecimento de uma casa já aberta a no-
vas propostas, ao diálogo e às diversas possibilidades 
que a ordem internacional continuamente apresenta. 
A parceria dá continuidade à tradição de Rio Branco, 
baseada em rigoroso preparo técnico e em relações 
amistosas com os diversos povos do mundo.

No plano político, a aproximação com a República 
da Tunísia revela-se de grande interesse estratégico 
para o Brasil, que poderá passar a contar com aliado 
de grande expressão nas contendas internacionais 
vindouras, como, por exemplo, nas árduas negocia-
ções sobre liberalização comercial que estão por vir, 
no âmbito da Organização Mundial do Comércio. A li-
derança internacional que o Brasil quer e necessita, de 
fato, assumir, não pode prescindir de aliados de pres-
tígio e do reconhecimento no consenso das Nações, 
como é o caso do tradicional país norte-africano, hoje 
profundamente vinculado, política e economicamente, 
à União Européia.

III – Voto

Em face do exposto, por considerarmos conve-
niente aos interesses do País, nada havendo que con-
flite com as disposições constitucionais pátrias, sendo 
constitucional e legal, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 350, de 2004, com 
as seguintes Emendas de redação:

EMENDA Nº 1-CRE, DE REDAÇÃO

Dê-se a Ementa do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 350, de 2004, a seguinte redação:

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Tunísia, sobre Cooperação entre os Institutos 
Diplomáticos de Ambos os Países, celebrado em Bra-
sília, em 13 de março de 2002.

EMENDA Nº 2, CRE, DE REDAÇÃO

Art. 1º Dê-se ao art. 1º do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 350, de 2004, a seguinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Tunísia, sobre Cooperação entre os 
Institutos Diplomáticos de Ambos os Países, celebra-
do em Brasília, em 13 de março de 2002. – Sala da 
Comissão, 18 de março de 2004. – Eduardo Suplicy, 
Presidente – Eduardo Azeredo, Relator – Mozarildo 
Cavalcanti – Marco Maciel – Antônio Carlos Maga-
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lhães – Rodolpho Tourinho – Cristovam Buarque 
– Fátima Cleide – Marcelo Crivella – Lúcia Vânia 
– Gilberto Mestrinho.

PARECER Nº 332, DE 2004

Da Comissão de Assuntos Econô-
mico, sobre a Mensagem nº 33, de 2004 
(nº 113/2004, na origem), que solicita seja 
autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até 
E427.200.000 (quatrocentos e vinte e sete 
milhões e duzentos mil euros), de princi-
pal, entre a República Federativa do Brasil 
e o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), destinada 
ao Primeiro Empréstimo Programático de 
Ajuste para o Crescimento Sustentável com 
Eqüidade, no âmbito do Programa de Apoio 
Financeiro ao Brasil (PAFIB). – Relator: Se-
nador Fernando Bezerra.

I – Relatório

Com a Mensagem nº 33, de 2004, o Presidente 
da República solicita ao Senado Federal autorização 
para contratar operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até E427.200.000 (quatrocentos e vinte e 
sete milhões e duzentos mil euros), de principal, entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
caracterizada como Primeiro Empréstimo Programático 
de Ajuste para o Crescimento Sustentável com Eqüi-
dade, no âmbito do Programa de Apoio Financeiro ao 
Brasil (PAFIB).

Conforme a Exposição de Motivos do Ministro da 
Fazenda, EM nº 00024/2004-MF, de 1º de março de 
2004, trata-se de operação de crédito “em reconhe-
cimento à implementação das reformas estruturais 
empreendidas nas áreas financeira e de logística, am-
biente de negócios e de progresso tecnológico, cujos 
recursos passarão a compor as reservas externas do 
país e poderão ser destinados ao financiamento de 
longo prazo do Tesouro Nacional.”

O empréstimo compreende as seguintes carac-
terísticas:

a) mutuário: República Federativa do Brasil;
b) mutuante: Banco Internacional para Recons-

trução e Desenvolvimento (BIRD);
c) valor: equivalente a até E427.200.000 (quatro-

centos e vinte e sete milhões e duzentos mil euros), 
de principal;

d) finalidade: Primeiro Empréstimo Programático 
de Ajuste para o Crescimento Sustentável com Eqüi-
dade, no âmbito do Programa de Apoio Financeiro 

ao Brasil (PAFIB), em reconhecimento à implementa-
ção das reformas estruturais empreendidas nas áre-
as financeira e de logística, ambiente de negócios e 
de progresso tecnológico, cujos recursos passarão a 
compor as reservas externas do país e poderão ser 
destinados ao financiamento de longo prazo do Te-
souro Nacional;

e) modalidade de empréstimo: Fixed Spread 
Loan (FSL), com possibilidade de: (a) conversão de 
moeda; (b) conversão da taxa de juros de flutuante 
para fixa ou vice-versa e (c) estabelecimento de tetos 
e bandas para a flutuação da taxa de juros; todas as 
possibilidades serão eventualmente aplicáveis à  to-
talidade ou a panes do empréstimo;

f) prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 
2004;

g) carência do principal: seis anos;
h) amortização: dezesseis parcelas semestrais, 

sendo seis (6) parcelas consecutivas com vencimen-
tos de 15-4-2009 a 15-1-2011, mais dez (10) parcelas 
consecutivas de 15-4-2013 a 15-10-2017, ou seja, sem 
pagamentos em 2012;

i) juros: exigidos semestralmente em 15 de abril 
e 15 de outubro de cada ano, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa 
anual composta da LIBOR 6 meses e spread de 
0,50% ao ano;

j) comissão de compromisso: oitenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano sobre os saldos não desem-
bolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas 
do pagamento dos juros, entrando em vigor sessenta 
dias após a assinatura do contrato, até o quarto ano 
de sua entrada em vigor, e setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano, em diante;

k) comissão à vista: um por cento sobre o valor 
do empréstimo, a ser debitada na data em que o con-
trato entrar em efetividade.

Acompanham a Mensagem a Exposição de 
Motivos nº 00024/2004-MF, de 1º de março de 2004; 
os Pareceres nºs PGFN/COF/Nº 261/2004, de 1º de 
março de 2004 e nº 46/STN/COREF/GERFI, de 10 
de janeiro de 2004, respectivamente, da Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria 
do Tesouro Nacional; o Ofício Decec/Diope/Sucre-
2004/038, de 26 de fevereiro de 2004, a Carta nº 

02/MF, de 20 de janeiro de 2004, do Ministro da 
Fazenda ao Presidente do Banco Mundial; informa-
ções sobre os limites de endividamento da União e 
cópias do Acordo de Empréstimo, tendo como par-
te integrante as “Condições Gerais Aplicáveis aos 
Acordos de Empréstimo e Garantia para Emprés-
timos de Margem Fixa” do BIRD, datadas de lº de 
Setembro de 1999.
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II – Análise

A presente solicitação satisfaz as exigências con-
tidas na Resolução nº 96, de 1989, que dispõe sobre 
os limites e condições para a contratação de operações 
de crédito interno e externo, de interesse da União e 
de suas entidades.

Com efeito, tanto a Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional como a Secretaria do Tesouro Nacio-
nal manifestaram-se favoravelmente à contratação; a 
minuta do contrato de empréstimo contém cláusulas 
admissíveis, segundo a legislação brasileira, tendo 
sido observado o disposto no art. 5º da mencionada 
Resolução nº 96, de 1989; há dotações no Orçamento 
Geral da União de 2004 para fazer face aos encargos 
da operação e foram observados os limites de endivi-
damento da União. Por outro lado, o Banco Central do 
Brasil autorizou o credenciamento do empréstimo.

Segundo os pareceres da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Na-
cional, às fls. 5 a 13 do processo, o presente emprés-
timo do BIRD está inserido no âmbito do Programa 
de Apoio Financeiro ao Brasil – Primeiro Empréstimo 
Programático de Ajuste para o Crescimento Sustentá-
vel com Eqüidade, cujos recursos serão destinados a 
compor as reservas internacionais do país e poderão 
ser utilizados para saldar compromissos financeiros 
externos da República Federativa do Brasil. Portanto, 
o presente empréstimo, “ao destinar-se à amortização 
de dívida externa, terá impacto positivo na capacidade 
financeira da União, ao reduzir o custo de rolagem da 
dívida pública”.

Cabe ressaltar as seguintes informações da STN, 
às fls. 10 e l1 do processado:

...”o referido empréstimo está sendo con-
cedido em reconhecimento das reformas es-
truturais empreendidas nas áreas de logística, 
ambiente de negócios, financeira e de progres-
so tecnológico, objetivando incentivar ações 
que favoreçam o crescimento sustentável e 
equânime, bem como a competitividade da 
economia brasileira. Na medida em que avan-
cem as reformas mencionadas ou afins, novos 
empréstimos programáticos desta natureza 
poderão ser concedidos ao Brasil”.

Além disso, como se trata de empréstimo progra-
mático do BIRD (adjustment loans), os recursos da 
operação não são destinados a novos investimentos 
e, assim, não é exigida contrapartida com recursos na-
cionais. Na verdade, esse tipo de operação do Banco 
Mundial exige a prévia realização de ações governa-
mentais previstas em compromissos de políticas se-
toriais e, como reconhecimento às ações e reformas 

estruturais já empreendidas, permite àquela instituição 
a concessão de novos empréstimos.

Com efeito, o próprio contrato (Acordo de Em-
préstimo) relaciona as ações já efetuadas (fls 48 a 54 
do processado), dentre as quais destacam-se:

reestruturação geográfica das concessões de 
ferrovias, como parte do Plano de Revitalização das 
Ferrovias; aprovação, pelo Ministério da Fazenda, de 
estratégia para a reforma do sistema alfandegário, com 
vistas a facilitar o comércio e a proteção das fronteiras; 
medidas estruturais na área de transportes, mediante 
reestruturação do Ministério dos Transportes, orga-
nização do Departamento Nacional de Infra-estrutu-
ra de Transportes (Denit), transferência de cerca de 
nove por cento das estradas federais não-tronco para 
quinze estados; estabelecimento da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANITT) e da Agência Na-
cional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); envio do 
projeto de lei ao Congresso Nacional, em novembro 
de 2003, que defina regras gerais para os procedi-
mentos de concorrência e parcerias entre os setores 
público e privado na administração pública; elabora-
ção de proposta a respeito da reforma da legislação 
antitruste; adoção da simplificação dos procedimen-
tos para o registro de empresas, a chamada “FÁCIL”; 
promulgação da Emenda Constitucional nº 42, que 
se refere a parte da reforma tributária; simplificação 
de regras para a exportação; aprovação do projeto de 
lei, pela Câmara dos Deputados, que trata das falên-
cias – ora em discussão nesta Casa; promulgação da 
Emenda Constitucional nº 40, de 2003, que trata do 
sistema financeiro nacional e que permite a sua regu-
lamentação mediante leis complementares, ao invés 
de uma lei geral; implementação de um novo sistema 
de pagamentos e que está operando satisfatoriamen-
te; emissão de regulamentos relativos à alocação e 
aptidão dos ativos de empresas do setor de seguros 
e ao registro e custódia para empresas seguradoras; 
estabelecimento de aberturas de contas bancárias 
simplificadas e de crédito para proporcionar o acesso 
de pessoas de baixa renda aos serviços financeiros 
nos bancos; projeto de lei, de 2002, que proporciona 
incentivos para pesquisa tecnológica e científica e 
inovação em instituições públicas de pesquisa e es-
tabelece mecanismos de gerenciamento aplicáveis a 
tais instituições; regulamentação das medidas que pro-
movem ligações entre as universidades e centros de 
pesquisa públicos e o setor privado (através do Fundo 
Verde-Amarelo) e que criam os instrumentos de apoio 
às atividades de pesquisa e desenvolvimento do setor 
privado; estabelecimento de critérios, em 2002, para 
empréstimos destinados às atividades de pesquisa e 
desenvolvimento do setor privado e concedidos pela 
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Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); ratifica-
ção, em 2002, do Protocolo de Kyoto e subseqüente 
implementação de medidas pela Comissão Interminis-
terial sobre Mudança Climática.

Segundo estimativas de dispêndios, às fls. 14 do 
processo, o custo efetivo orçado do empréstimo é de 
2,72% ao ano, “constituindo-se em indicativo favorá-
vel para contratações em euros, se comparado com 
operações da mesma natureza já realizadas pelo Go-
verno Brasileiro, bem como emissões de títulos da 
República”.

Assim, como as operações autorizadas pelo Se-
nado Federal, ao longo de 2001-2003, no âmbito do 
Programa de Apoio Financeiro ao Brasil, pelo Banco 
Mundial, a exemplo dos Empréstimos Programáticos 
de Ajuste do Setor Público – Reforma Fiscal (PSAL), 
a presente operação, inserida no mesmo programa de 
apoio, visa dar suporte indireto ao crescimento sus-
tentável com eqüidade. No caso, o suporte ocorre me-
diante o fortalecimento das reservas cambiais do País 
e, simultaneamente, o financiamento de longo prazo 
do Tesouro Nacional, na medida em que os recursos 
poderão ser utilizados para saldar compromissos exter-
nos. Isso se dá pelo fato de que os custos de rolagem 
da divida pública são maiores que os da presente ope-
ração. Logo, o empréstimo permite, assim, um ganho 
fiscal adicional e fortalece, por via de conseqüência, 
a estabilidade cambial e monetária.

Registre-se que, na instrução processual, consta 
apenas o Acordo de Empréstimo, não acompanhado 
do documento “Condições Gerais Aplicáveis aos Acor-
dos de Empréstimo e Garantia para Empréstimos de 
Margem Fixada do BIRD, datadas de 1º de Setembro 
de 1999”. Por se tratar de documento padrão do BIRD, 
utilizado em todas as operações daquela instituição 
nesta modalidade de empréstimo, consideramos que 
essa lacuna não traz problemas quanto à solidez e a 
segurança jurídica da operação sob exame.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
pleito nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2004

Autoriza a União a contratar operação 
de crédito externo, no valor equivalente a até 
E427.200.000 (quatrocentos e vinte e sete 
milhões e duzentos mil euros), de principal, 
entre a República Federativa do Brasil e o 
Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), caracterizada 
como Primeiro Empréstimo Programático 
de Ajuste para o Crescimento Sustentável 

com Eqüidade, no âmbito do Programa de 
Apoio Financeiro ao Brasil (PAFIB).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a contratar operação de 

crédito externo, no valor equivalente a até E427.200.000 
(quatrocentos e vinte e sete milhões e duzentos mil 
euros), de principal, junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Parágrafo único. Os recursos do empréstimo a 
que se refere o caput, caracterizados como Primeiro 
Empréstimo Programático de Ajuste para o Crescimento 
Sustentável com Eqüidade, no âmbito do Programa de 
Apoio Financeiro ao Brasil (PAFIB), serão destinados 
a compor as reservas externas do País e poderão ser 
utilizados para saldar compromissos financeiros ex-
ternos da República.

Art. 2º A operação de crédito de que trata o artigo 
anterior contém as seguintes características:

a) mutuário: República Federativa do Brasil;
b) mutuante: Banco Internacional para Recons-

trução e Desenvolvimento (BIRD);
c) valor: equivalente a até E427.200.000 (qua-

trocentos e vinte e sete milhões e duzentos mil euros), 
de principal;

d) finalidade: Primeiro Empréstimo Programático 
de Ajuste para o Crescimento Sustentável com Eqüi-
dade, no âmbito do Programa de Apoio Financeiro 
ao Brasil (PAFIB), em reconhecimento à implementa-
ção das reformas estruturais empreendidas nas áre-
as financeira e de logística, ambiente de negócios e 
de progresso tecnológico, cujos recursos passarão a 
compor as reservas externas do país e poderão ser 
destinados ao financiamento de longo prazo do Te-
souro Nacional;

e) modalidade de empréstimo: Fixed Spread 
Loan (FSL), com possibilidade de: (a) conversão de 
moeda; (b) conversão da taxa de juros de flutuante 
para fixa ou vice-versa e (c) estabelecimento de tetos 
e bandas para a flutuação da taxa de juros; todas as 
possibilidades serão eventualmente aplicáveis à tota-
lidade ou a partes do empréstimo;

f) prazo de desembolso: até 31 de dezembro 
de 2004;

g) carência do principal: seis anos;
h) amortização: dezesseis parcelas semestrais, 

sendo seis (6) parcelas consecutivas com vencimen-
tos de 15-4-2009 a 15-1-2011, mais dez (10) parcelas 
consecutivas de 15-4-2013 a 15-10-2017, ou seja, sem 
pagamentos em 2012;

i) juros: exigidos semestralmente em 15 de abril 
e 15 de outubro de cada ano, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa 
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anual composta da LIBOR seis (6) meses e spread 
de 0,50% ao ano;

j) comissão de compromisso: oitenta e cinco cen-
tésimos por cento ao ano sobre os saldos não desem-
bolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas 
do pagamento dos juros, entrando em vigor sessenta 
dias após a assinatura do contrato, até o quarto ano 
de sua entrada em vigor, e setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano, em diante;

k) comissão à vista: um por cento sobre o valor 
do empréstimo, a ser debitada na data em que o con-
trato entrar em efetividade.

Art. 3º O prazo para o exercício da presente au-
torização é de quinhentos e quarenta (540) dias, a 
contar da sua publicação.

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

Sala da Comissão. – Presidente: Ramez Tebet 
– Relator: Fernando Bezerra – Aloizio Mercadante 
– Ana Júlia Carepa – Delcídio Amaral – Roberto 
Saturnino – Antonio Carlos Valadares – Geraldo 
Mesquita Júnior – Mão Santa – Garibaldi Alves Fi-
lho – Jonas Pinheiro – Eduardo Azeredo – Almeida 
Lima – Aelton Freitas – Lúcia Vânia. 

PARECER Nº 333, DE 2004

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 39, de 2004 (nº 
153/2004, na  origem) que encaminha ao 
Senado Federal a programação monetária 
relativa ao segundo trimestre de 2004.

Relator: Senador Delcídio Amaral

I – Relatório

Com a Mensagem nº 39, de 2004 (Mensagem 
nº 153, na origem), o Presidente da República enca-
minha ao Senado Federal a Programação Monetária 
para o segundo trimestre de 2004, em conformidade 
com o disposto no § 1º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 
29 de junho de 1995 (Lei do Plano Real).

Já foi muito debatida, nesta Comissão, a caduci-
dade do procedimento de aprovação de programação 
monetária pelo Senado Federal. Como resultado desse 
debate, o Senador Garibaldi Alves Filho apresentou, 
e a Comissão aprovou, o Projeto de Lei do Senado nº 
326, de 2003, que revoga dispositivos da Lei do Real 
relacionados ao ritual de elaboração e aprovação da 
programação monetária. Esse projeto encontra-se 
pronto para entrar em pauta na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, já contando com parecer 
favorável do Senador Ney Suassuna.

Uma vez que ainda não foi revogado o comando 
legal para apreciação da Programação Monetária pelo 

Senado Federal, cabe a esta comissão votar o docu-
mento elaborado pelo Banco Central.

II – Análise

Como bem lembram os Senhores Senadores, 
em seu primeiro momento, o Plano Real tinha uma 
arquitetura baseada na taxa de câmbio fixa e no con-
trole da expansão da base monetária e dos meios de 
pagamento, motivo pelo qual se tomava fundamental 
controlar e acompanhar a expansão dos agregados 
monetários. Todavia, com a crise cambial de janeiro de 
1999, o Governo Federal viu-se obrigado a permitir a 
desvalorização da moeda. Isto forçou uma reformulação 
da política monetária. Agora, em vez de câmbio fixo e 
política monetária baseada em uma programação de 
expansão da oferta de moeda, temos câmbio flutuante 
e política monetária baseada em metas de inflação.

Uma política de metas de inflação consiste em 
utilizar a taxa de juros como ferramenta básica de po-
lítica monetária, e não mais o controle de expansão da 
moeda. Daí porque toda a atenção da sociedade em 
relação ao Banco Central concentra-se na definição 
dos juros pelo Comitê de Política Monetária.

Embora tenha-se mudado a política monetária, 
não se mudou a lei. O que fazemos, portanto, ao analisar 
e votar a programação monetária é, basicamente, cum-
prir um rito legal que está descolado da realidade.

O caráter de simples formalidade de que se re-
veste a análise e voto da Programação Monetária fica 
evidenciado pelo prazo com que se aprecia a matéria. 
Estamos, em meados do mês de abril, analisando a 
programação para o segundo trimestre: ou seja, já se 
passou parte do período para o qual são estimados 
os quantitativos monetários e feitas as previsões pelo 
Banco Central.

Sabiamente a CAE já tomou providências para 
encontrar novos métodos de acompanhamento da po-
lítica monetária. Prova disso foram as recentes presen-
ças do Presidente do Banco Central e do Ministro da 
Fazenda nesta sala, onde fizeram longas exposições 
e foram bastante questionados a respeito da política 
econômica.

Todavia, acredito ser fundamental que o Poder 
Executivo ou o Congresso proponham um novo me-
canismo de prestação de contas do Banco Central do 
Brasil, que não se baseie apenas em depoimentos 
eventuais das altas autoridades da área econômica, 
viabilizando uma mais ampla supervisão das ações da 
Autoridade Monetária pelo Poder Legislativo. O Projeto 
de Lei do Senado nº 326, de 2003, proposto pelo Se-
nador Garibaldi Alves, já deu o primeiro passo, suge-
rindo a revogação de legislação ultrapassada. Resta 
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agora instituirmos novos e eficazes mecanismos de 
monitoramento da ação do Banco Central.

O banco de dados do Senado nos informa que 
já tramitam, nesta Casa, projetos de lei que visam a 
regulamentar o art. 192 da Constituição, estabelecen-
do as atribuições e os mecanismos de controle sobre 
o Banco Central. Esperamos que, ao longo do ano de 
2004, possamos aprovar uma proposta equilibrada, 
que atribua ao Legislativo o poder de opinar, aprovar 
e supervisionar as metas da política monetária e cam-
bial do País.

III – Voto

Frente ao exposto, concluo pela apresentação de 
Projeto de Decreto Legislativo, aprovando a programa-
ção monetária para o segundo trimestre de 2004.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 394, DE 2004

Aprova a Programação Monetária para 
o segundo trimestre de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Programação Monetá-

ria para o segundo trimestre de 2004, nos termos da 
Mensagem nº 39, de 2004.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão. – Ramez Tebet, Presidente – 
Delcídio Amaral, Relator – Aloizio Mercadante – Ana 
Júlia Carepa – Antonio Carlos Valadares – Geraldo 
Mesquita Júnior – Fernando Bezerra – Mão Santa 
– Garibaldi Alves Filho – Luiz Otávio – Ney Suas-
suna – Jonas Pinheiro – Eduardo Azeredo – Lúcia 
Vânia – Almeida Lima – Patrícia Saboya Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Foram encaminhados à publicação os 
Pareceres nºs 329 e 330, de 2004, das Comissões 
de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, con-
cluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 89, de 2000 (nº 3.512/97, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera dis-
positivos da Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, 
que dispõe sobre a produção, circulação e comercia-
lização do vinho e derivados da uva e do vinho, e dá 
outras providências.

A matéria 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. PSDB – TO) – Foi encaminhado à publicação o 

Parecer nº 333, de 2004, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, concluindo pela apresentação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 394, de 2004 (MSF 
39/2004), que aprova a Programação Monetária para 
o segundo trimestre de 2004.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Foi encaminhado à publicação o 
Parecer nº 332, de 2004, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, concluindo pela apresentação do Pro-
jeto de Resolução nº 12, de 2004 (MSF 33/2004), 
que autoriza a União a contratar operação de crédi-
to externo, no valor equivalente a até quatrocentos e 
vinte e sete milhões e duzentos mil euros, de princi-
pal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– Bird, caracterizada como Primeiro Empréstimo Pro-
gramático de Ajuste para o Crescimento Sustentável 
com Eqüidade, no âmbito do Programa de Apoio Fi-
nanceiro ao Brasil – Pafib.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 316/04-BLP

Brasília, 5 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Blo-

co PL/PSL indica o Deputado Reinaldo Betão (PL/RJ), 
na qualidade de titular, e, na qualidade de suplente, o 
Deputado Almir Moura (PL/RJ), em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 177, de 25 de março de 2004, que “dispõe sobre 
o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante – AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante 
– FMM, 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 354/04-BLP

Brasília, 7 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Humberto Michiles (PL/AM), 
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na qualidade de titular, e, na qualidade de suplente, o 
Deputado Milton Monti (PL/SP), em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 178, de 31 de março de 2004, que “autoriza, 
em caráter excepcional, a antecipação da transferên-
cia de recursos prevista no art. 1º-A da Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, nas condições em que 
especifica”.

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 355/04-BLP

Brasília, 7 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado José Santana de Vascon-
cellos (PL/MG), na qualidade de titular, e, na qualidade 
de suplente, o Deputado Almir Sá (PL/RR), em substi-
tuição aos anteriormente indicados, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 179, de lº de abril de 2004, que “Altera 
os arts. 8º e 16 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 
1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Mo-
vimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos 
e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, 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/GAB/I/Nº 258

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos 

nomes dos Deputados do PMDB que comporão a Co-
missão Mista destinada a apreciar e proferir parecer 
à Medida Provisória nº 178, de 31 de março de 2004, 
que “autoriza em caráter excepcional, a antecipação da 
transferência de recursos prevista no art. 1º-A da Lei 
10.336, de 19-12-2001, nas condições que especifica”, 
em substituição aos anteriormente indicados.

Titulares    Suplentes

Hermes Parcianello     Asdrubal  Bentes
Marcelo Castro

Outrossim, informo que a vaga restante será pre-
enchida oportunamente.

Atenciosamente, – Deputado José Borba, Líder 
do PMDB.

Of. 301/2004

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado José Militão (PTB-MG), como 
Titular, em substituição ao Senhor Deputado José 
Mucio Monteiro (PTB-PE), para integrar a Comissão 
Mista que analisa a Medida Provisória nº 175, de 22 
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 dividas e responsabilida-
des do Fundo de Compensação de Variações Salariais 
– FCVS, e dá outras providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração. – Deputado José 
Mucio Monteiro, Líder do PTB.

Of. 303/2004

Brasília,    de abril de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Roberto Magalhães (PTB-PE), 
como Titular, em substituição ao Senhor Deputado José 
Mucio Monteiro (PTB-PE), para integrar a Comissão 
Mista que analisa a Medida Provisória nº 179, de 2 
de abril de 2004, que “altera os arts. 8º e 16 da Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui a Contri-
buição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Finan-
ceira – CPMF, e dá outras providências.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração. – Depuado José 
Mucio Monteiro, Líder do PTB.

Of.Lid.PP nº 415

Brasília-DF, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente
Cumprimentando Vossa Excelência, tenho a sa-

tisfação de indicar o Deputado Luis Carlos Heinze, do 
PP/RS, como Titular da CPMI da Reforma Agrária e 
Urbana, com o objetivo de realizar amplo diagnóstico 
sobre a estrutura fundiária brasileira, os processos 
de reforma agrária e urbana e os movimentos sociais 
de trabalhadores, em substituição ao Deputado Feu 
Rosa, do PP/ES.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência, 
protestos de elevada estima e consideração. – Depu-
tado Pedro Henry, Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Serão feitas as substituições so-
licitadas.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
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É lido o seguinte:

Ofício nº 73/04-GLPSDB

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Cumprimentando V. Exa., tenho a honra de indi-

car o Senador Marcos Guerra para o cargo de Titular 
na Comissão de Legislação Participativa, em vaga 
destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia 
Brasileira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência designa o Sr. Senador 
Marcos Guerra para compor, como Titular, a Comis-
são de Legislativa, nos termos do Ofício que acaba 
de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 74/04-GLPSDB

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Cumprimentando V. Exª, tenho a honra de indicar 

o Senador Marcos Guerra para o cargo de Suplente na 
Comissão de assuntos Sociais, em vaga destinada ao 
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – A Presidência designará o Sr. Se-
nador Marcos Guerra para compor, como Suplente, a 
Comissão de Assuntos Sociais, nos termos do Ofício 
que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 75/04-GLPSDB

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Cumprimentando V. Exª, tenho a honra de indicar 

o Senador Marcos Guerra para o cargo de Suplente 
na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em vaga 
destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia 
Brasileira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – A Presidência designará o Sr. Senador 

Marcos Guerra para compor, como Suplente, a Co-
missão de Serviços de Infra-estrutura, nos termos do 
Ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 76/04-GLPSDB

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Cumprimentando V. Exª, tenho a honra de indi-

car o Senador Marcos Guerra para o cargo de Titular, 
em substituição ao Senador Antero Paes de Barros, 
na Comissão de Assuntos Econômicos.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-

ção que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 2004

Acrescenta parágrafo ao art. 144 da 
Constituiçào Federal, para estender aos 
delegados de polícia a garantia da inamo-
vibilidade.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos no § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Artigo único. O art. 144 da Constituição Federal 
passa a viger acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 144.  ..............................................
 ..............................................................
§ 10. É assegurada aos delegados de 

polícia de carreira a garantia da inamovibili-
dade. (NR)”

Justificação

A Constituição Federal (CF) outorga aos juízes 
e aos membros do Ministério Público as garantias de 
vitaliciedade, de inamovibilidade e de irredutibilidade 
de vencimentos. O objetivo dessas prerrogativas é o 
de garantir a isenção e a independência da função ju-
risdicional desses agentes públicos, evitando perse-
guições de natureza administrativa e financeira. A CF 
também as estende a outras categorias profissionais, 
como os Ministros do Tribunal de Contas da União (art. 
73, § 3º), o Auditor de Contas do Tribunal de Contas 
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da União (art. 73, § 4º), os Conselheiros de Tribunal 
de Contas do Estado ou de Tribunal de Contas dos 
Municípios (art. 75) e os defensores públicos (art. 134, 
parágrafo único).

Na verdade, por força constitucional, todos os 
funcionários públicos (detentores de cargo ou empre-
go público) gozam da garantia da irredutibilidade de 
vencimentos (art. 37, XV). A vitaliciedade e a inamovi-
bilidade seriam o grande diferencial das carreiras su-
pracitadas (à exceção do cargo de defensor público, 
que não possui vitaliciedade) em relação ao restante 
do funcionalismo público.

Se assim se deu com essa gama de categorias 
funcionais, por que não dizer o mesmo quanto aos 
delegados de polícia? Por que o defensor público tem 
direito à inamovibilidade e o delegado não? Não há ra-
zão plausível para que o delegado de polícia não goze 
também da garantia da inamovibilidade. Não são raras 
as notícias, principalmente em pequenas cidades do 
interior, onde ainda há resquícios do coronelismo, e 
grupos tradicionais dominam e representam o próprio 
poder estatal, sobre delegados que foram transferidos 
bruscamente para qualquer outro lugar simplesmente 
porque o prefeito municipal ou seu vice, o deputado 
estadual da região, o vereador, ou qualquer outro lí-
der político, não gostou de seu modo de atuação, ou 
porque prendeu ou indiciou algum parente.

Não é aceitável num País com gravíssimos pro-
blemas de segurança pública que qualquer delegado 
de polícia possa ser removido da comarca por uma 
simples movimentação política promovida por um ve-
reador de apenas 18 anos de idade que tenha alguma 
influência junto ao secretário de Segurança Pública ou 
a alguma autoridade pertencente ao seu grupo político. 
O resultado é que, em cidades interioranas, agentes e 
delegados de polícia não se envolvem com filhos de 
autoridades, mesmo que os encontrem em estado de 
flagrância criminosa.

O fato é que os delegados de polícia representam 
uma categoria profissional desprestigiada no Brasil, 
uma vez que são os responsáveis pelas investigações 
criminais – e, por isso, atuam como um apêndice do 
Poder Judiciário –, e, ao mesmo tempo, sequer têm 
as mesmas garantias que se asseguram aos defen-
sores públicos.

Ora, se o defensor público, que não acusa, nem 
investiga ninguém, goza da garantia da inamovibilida-
de, o mais razoável é que o delegado de polícia, que 
exerce função de risco, mexe com interesses superio-
res, investiga filhos de autoridades e políticos, e expõe 
a sua vida e a sua família, também a tenha.

Portanto, a presente proposta de emenda cons-
titucional objetiva estender aos delegados de polícia 

a garantia da inamovibilidade, para se evitar arbitra-
riedades e diminuir a dependência da autoridade po-
licial de intempéries políticas. Essa medida é funda-
mental para tornar a persecução penal mais eficiente 
em nosso País.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Romeu Tuma – José Jorge – Antonio Carlos 
Magalhães – Papaléo Paes – Ney Suassuna – Al-
meida Lima – Valdir Raupp – Romero Jucá – Ma-
ria do Carmo – Heloisa Helena – Jonas Pinheiro 
– Roberto Saturnino – Rodolfo Tourinho – Garibaldi 
Alves – Antonio Carlos Valadares – João Batista 
– Eduardo Siqueira Campos – Alvaro Dias – Paulo 
Octavio – Tasso Jereissati – Ramez Tebet – Leonel 
Pavan – Demóstenes Torres – Gilberto Mestrinho 
– Pedro Simon.

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Texto consolidado até a Emenda Constitucional 
nº 42 de 31 de dezembro de 2003.

TÍTULO V 
Da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas

CAPÍTULO III 
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos órgãos:

I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – policias civis;
V – policias militares e corpos de bombeiros mi-

litares.
§ 1º A policia federal, instituída por lei como ór-

gão permanente, organizado e mantido pela União e  
estruturado em carreira, destina-se a:

I – apurar infrações penais contra a ordem po-
lítica e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárqui-
cas e empresas públicas, assim como outras infra-
ções cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme segundo se 
dispuser em lei;

II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, o contrabando e descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competência;

III – exercer as funções de polícia marítima, ae-
roportuária e de fronteiras;
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IV – exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em  
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais.

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das ferrovias federais.

§ 4º Às policias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a  compe-
tência da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º Às policias militares cabem a policia ostensiva 
e a preservação da ordem pública; aos bombeiros mi-
litares, além das atribuições definidas em lei, incumbe 
a execução de atividade na defesa civil.

§ 6º As polícias militares e corpos de bombei-
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios.

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcio-
namento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades.

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, sevi-
ços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9º A remuneração dos servidores policiais in-
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4º do art. 39.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – A Proposta de Emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita a disposições es-
pecíficas constantes nos arts. 354 e seguintes do Re-
gimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Sobre a mesa, projetos de lei do 
Senado que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 82, DE 2004

Revoga os arts. 607 e 608 do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

– Código de Processo Penal –, para retirar 
do ordenamento processual penal pátrio o 
instituto do protesto por novo júri.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Revogam-se os arts. 607 e 608 do Decre-

to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal.

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

Justificação

O protesto por novo júri é um recurso processual 
penal privativo da defesa por meio do qual se pede a 
realização de novo julgamento caso o réu seja con-
denado a cumprir pena por crime doloso contra a vida 
superior a vinte anos. Nele não se examinam a legali-
dade, a legitimidade ou a justiça da condenação, bas-
tando o mero numerário da pena aplicada.

O instituto surgiu no Código de Processo Criminal 
do Império (1832), e, a partir de 1841, com a sua re-
forma, sua aplicação passou a se restringir aos casos 
em que o réu fosse condenado às penas de morte ou 
de galés perpétuas. Com a proclamação da República, 
apesar de essas penas extremas terem sido abolidas, 
o instituto, esdruxulamente, permaneceu.

Trata-se, portanto, de instituto anacrônico, pois 
já não existem no Brasil as penas de morte e de ga-
lés perpétuas. Além disso, o protesto por novo júri é 
uma afronta ao princípio constitucional da soberania 
dos veredictos do tribunal do júri (art. 5º, XXXVIII, c). 
A rigor, apesar de ainda ser reconhecido pelos tribu-
nais, já teria havido a sua revogação com o advento 
da Constituição de 1988, que não o recepcionou, pois 
lei ordinária, como o Código de Processo Penal, não 
poderia criar um mecanismo processual que burla 
uma decisão tomada soberana por força constitucio-
nal, como a dos jurados, sob o irrisório fundamento da 
quantidade da pena aplicada.

O instituto ainda estimula os magistrados a apli-
carem penas inferiores aos vinte anos, mesmo se, no 
caso concreto, o criminoso merecesse pena no teto 
de trinta anos, só para não se abrir possibilidade para 
o recurso e, como conseqüência, para a extensão 
contraproducente do processo no tempo, o que retira 
justiça e legitimidade da decisão judicial.

O protesto por novo júri, por fim, reforça na so-
ciedade a idéia de morosidade da justiça penal, de 
insegurança jurídica e de ineficiência da máquina ju-
diciária.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004 – Sena-
dor Aelton Freitas.
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Nota: para procura rápida de palavra digite: Ctrl+f

Legenda:

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

....................................................................................
Art. 5º 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 a propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com 
a organização que lhe der a lei, assegurados:

c) a soberania os veredictos;
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 83 DE 2004

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, para tornar obrigatória 
a oferta de trabalho aos presos condena-

dos e para prever a execução de atividades 
laborais como condição para a progressão 
de regime, saída temporária, livramento 
condicional e conversão de pena.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 

passa a viger com as seguintes alterações:

“Art. 28. O trabalho do condenado, como 
direito social de dignidade humana, terá fina-
lidade educativa e produtiva, e sua oferta por 
parte do Estado será obrigatória.

Parágrafo único. A execução do trabalho 
ofertado, nos termos do art. 31, é condição 
para a concessão dos benefícios de que trata 
os arts. 112, 122, 131 e 180 desta lei.

 ....................................................  (NR)”
“Art. 112.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º A execução de atividades laborais é 

condição para a progressão de regime, salvo 
se o preso não tiver condições para o traba-
lho. (NR)”

“Art. 123.  ..............................................
 ..............................................................
IV – o preso estiver executando ativida-

des laborais, salvo se não tiver condições para 
o trabalho. (NR)”

“Art. 180.  ..............................................
 ..............................................................
V – o condenado esteja executando ati-

vidades laborais, salvo se não tiver condições 
para o trabalho. (NR)”

Art. 2º O art. 83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a viger 
acrescido do seguinte inciso:

“Art. 83.  ................................................
 ..............................................................
VI – esteja executando atividades labo-

rais, nos termos do art. 28 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984, salvo se não tiver condi-
ções para o trabalho.

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

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

Justificação

A Lei de Execução Penal prescreve que o traba-
lho é obrigatório para os presos condenados, mas não 
traz a obrigatoriedade da oferta de trabalho por parte 
do Estado. A Constituição Federal de 1988 qualifica o 
trabalho como direito social (art. 6º, caput), e a Lei de 
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Execução Penal ainda o qualifica, em seu art. 28, ca-
put, como “dever social”. Isso traz distorções ao sistema 
de execução penal, e o resultado é que a minoria da 
população carcerária do Brasil de fato trabalha, o que 
fere os próprios fins do sistema penitenciário, que é a 
reintegração social (art. 1º da Lei nº 7.210, de 1984), 
a sua sustentabilidade (art. 29, § 1º, d da Lei nº 7.210, 
de 1984) e os direitos da vitima (art. 29, § 1º, a da Lei 
nº 7.210, de 1984).

O presente projeto, portanto, torna a oferta de tra-
balho aos presos obrigatória, ou seja, dever do Estado 
e direito do preso – e, portanto, agora passível de ação 
civil pública em caso de descumprimento –, e condi-
ciona a obtenção de benefícios penais por parte dos 
condenados à execução de atividades laborais. Dessa 
forma, o Estado se torna responsável direto, jurídica 
e moralmente, pela reintegração social do preso, sob 
pena de responder por sua omissão.

Essas medidas são fundamentais para tirar dos 
presídios a qualificação repulsiva que hoje recebem 
de “universidades do crime”, e convida o Estado a de-
dicar mais atenção à situação psicossocial daqueles 
que ele mesmo condena.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Aelton Freitas.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

Código Penal.

....................................................................................
Art. 83 O juiz poderá conceder livramento con-

dicional ao condenado a pena privativa de liberdade 
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

I – cumprida mais de um terço da pena se o con-
denado não for reincidente em crime doloso e tiver 
bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11-7-1984)

II – cumprida mais da metade se o condenado 
for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

III – comprovado comportamento satisfatório du-
rante a execução da pena, bom desempenho no traba-
lho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria 
subsistência mediante trabalho honesto; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilida-
de de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

V – cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática da 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
e terrorismo, se o apenado não for reincidente espe-
cífico em crimes dessa natureza. (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
....................................................................................

 
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

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

TÍTULO I 
Do Objeto e da Aplicação da Lei  

de Execução Penal

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efeti-
var as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado.

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever 
social e condição de dignidade humana, terá finalida-
de educativa e produtiva.

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos 
de trabalho as precauções relativas à segurança e à 
higiene.

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao re-
gime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, 
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 
(três quartos) do salário mínimo.

§ 1º O produto da remuneração pelo trabalho 
deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, 
desde que determinados judicialmente e não repara-
dos por outros meios;

b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas re-

alizadas com a manutenção do condenado, em propor-
ção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista 
nas letras anteriores.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será exe-
cutada em forma progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da 
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. (Re-
dação dada pala Lei nº 10.792, de 1º-12-2003)

1º A decisão será sempre motivada e precedida 
de manifestação do Ministério Público e do defensor. 
(Redação dada dela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)
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§ 2º Idêntico procedimento será adotado na con-
cessão de livramento condicional, indulto e comutação 
de penas, respeitados os prazos previstos nas normas 
vigentes. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.l2.2003)

Art. 123. A autorização será concedida por ato 
motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério 
Público a administração penitenciária e dependerá da 
satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;
II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da 

pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), 
se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os obje-
tivos da pena.

Art. 180. A pena privativa de liberdade, não supe-
rior a 2 (dois) anos, poderá ser convertida em restritiva 
de direitos, desde que:

I – o condenado a esteja cumprindo em regime 
aberto;

II – tenha sido cumprido pelo menos 1/4 (um 
quarto) da pena;

III – os antecedentes e a personalidade do con-
denado indiquem ser a conversão recomendável
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em Decisão Terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 84, DE 2004

Acrescenta parágrafo ao art. 71 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 Código Penal, para que não seja 
considerado crime continuado a prática, 
mediante mais de uma ação ou omissão, 
de crimes contra a vida.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 71 1940 – Código Penal, passa a 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de viger 
acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 71. .................................................
 ..............................................................
§ 2º Em caso de crimes consumados ou 

tentados contra a vida, não se aplica o disposto 
no capta e no § 1º deste artigo. (NR)”

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

Justificação

A inovação trazida ao art. 71 do Código Penal 
(crime continuado), considerando o debate sempre 
atual sobre a possibilidade de aplicação ou não do 
referido artigo aos bens personalíssimos, vem para 

excluir a aplicação do princípio da continuidade deliti-
va aos casos de crimes consumados ou tentados con-
tra a vida, pelo fato de ser este o maior bem jurídico 
que um cidadão possui, não sendo de forma alguma 
razoável transformar vários homicídios, como os que 
aconteceram no episódio da chacina em Vigário Ge-
ral/RJ, num crime só, e com aumentos de pena que 
na maior parte das vezes resultam em uma pena final 
muito inferior ao que se teria em caso da soma regu-
lar (art. 69 do CP).

Enquadrar homicídios em continuidades delitivas 
é estímulo, por exemplo, aos variados esquadrões de 
morte que existem hoje no País – muitos compostos 
até mesmo de policiais –, pois a pena menor signifi-
ca obtenção precoce de benefícios penais (liberdade 
condicional, progressão de regime etc), além de os 
criminosos se beneficiarem com a multiplicidade de 
entendimentos hoje vigentes sobre o que é e o que 
não é a continuação de um crime (modo de execução, 
local, lapso temporal etc.).

Nesse sentido, o projeto abraça o entendimento 
já esposado pelo Supremo Tribunal Federal de que 
“nos crimes consumados ou tentados, contra bens 
personalíssiinos – vida, honra e liberdade – não se 
pode aplicar o princípio da continuidade delitiva, salvo 
casos especialíssimos” (STF – RE –ReI. Firmino Paz 
– RTJ 101/462).

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Aelton Freitas.

DECRETO-LEI Nº 2.848 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

Legenda:

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

Parte Geral

TÍTULO I 
Da Aplicação da Lei Penal

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de 
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as pe-
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nas privativas de liberdade em que haja incorrido. No 
caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e 
de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação 
dada nela Lei nº 7.209. de 11-7-1984)

§ 1º Na hipótese deste artigo, quando ao agen-
te tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, 
não suspensa, por um dos crimes, para os demais 
será incabível a substituição de que trata o art. 44 
deste Código. (Redação dada nela Lei nº 7.209. de 
11-7-1984)

§ 2º  Quando forem aplicadas penas restritivas 
de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente 
as que forem compatíveis entre si e sucessivamente 
as demais. (Redação dada nela Lei nº 7.209. de 11-
7-1984)

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de 
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes 
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, 
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, 
devem os subseqüentes ser havidos como conti-
nuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só 
dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diver-
sas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a 
dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209. de 
11-7-1984)

Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra ví-
timas diferentes, cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a cul-
pabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, 
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, 
observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e 
do art. 75 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 85, DE 2004

Modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
que institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É opcional a retransmissão de programa 

oficial de informações dos poderes da república.
Art. 2º Fica revogada a alínea “e” do art. 38 da 

Lei nº 4.117 de 27 de agosto de 1962.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

De acordo com a obrigação instituída pelo art. 38, 
alínea “e”, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
as emissoras de radiodifusão, excluídas as de televi-
são, são obrigadas a retransmitir, diariamente, das 19 
(dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, 
domingos e feriados, o programa oficia] de informações 
dos Poderes da República, hoje denominado a “Voz do 
Brasil”, ficando reservados 30 (trinta) minutos para a 
divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas 
do Congresso Nacional. Nesse sentido, milhares de 
radiodifusores vêm, há várias décadas, em respeito 
ao dispositivo legal apontado, dedicando uma hora de 
sua programação para a transmissão de informações 
acerca dos Poderes da República.

Cumpre, preliminarmente, admitir que a disponi-
bilização de uma  programação oficial de informações 
dos Poderes da República é útil e ajuda a desenvolver 
o senso cívico e o acesso a informações que podem 
ser de grande interesse a determinada parcela da 
população. O citado dispositivo, no entanto, na forma 
como proposto na Lei nº 4.117/62, não harmoniza 
com a Carta Constitucional de 1988 no que tange aos 
direitos fundamentais da liberdade de pensamento e 
do acesso à informação, indispensáveis a qualquer 
regime democrático.

A Carta Magna dispõe em seu art. 220, caput e 
parágrafos, que a manifestação do pensamento, a cria-
ção, a informação e a expressão, sob qualquer forma, 
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto na Constituição, sendo que ne-
nhuma lei conterá preceito que constitua embaraço à 
plena liberdade de informação jornalística. Ressalte-se 
que a liberdade jornalística não se resume à simples 
liberdade de imprensa, pois alcança qualquer forma 
de notícias, comentários e opiniões realizados por 
qualquer veiculo de comunicação social.

Ora, resta claro que o art. 38, alínea e da Lei nº 
4.117/62, quando obriga que o radiodifusor, com ex-
ceção do de televisão, transmita obrigatoriamente o 
programa dos Poderes da República, viola o direito 
da livre manifestação do pensamento, uma vez que 
restringe a própria possibilidade dessa manifestação. 
No mesmo sentido, o art. 5º da Constituição, que es-
tabelece os direitos e deveres individuais e coletivos, 
prescreve em seu inciso IV que será livre a manifes-
tação do pensamento.

Ademais, o dispositivo tratado transgride um outro 
direito fundamental, qual seja, o direito de ter acesso 
à informação. E o que resguarda o art. 5º, inciso XIV, 
da Constituição Federal. De fato, a liberdade de in-
formação se desdobra na liberdade de informar, que 
coincide com a própria liberdade de manifestação do 
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pensamento, e a liberdade de ser informado ou de ter 
acesso à informação, que revela o interesse da coleti-
vidade para que tanto o indivíduo como a comunidade 
estejam informados para melhor exercício das liberda-
des públicas. Dessa forma, a inconstitucionalidade do 
art. 38 da Lei nº 4.117/62, quanto ao acesso à infor-
mação, é também manifesta.

A obrigação decorrente do dispositivo ora aludido 
não deixa de possuir maiores conseqüências em razão 
de esta recair somente sobre o serviço de radiodifusão 
sonora (o rádio), não alcançando o serviço de radiodifu-
são de sons e imagens (a televisão), uma vez que hoje 
existe grande diversidade de meios de comunicação. 
Não pode, entretanto, o poder público, amparando-se 
na existência de outras formas de comunicação, cer-
cear o direito de manifestação do pensamento assim 
como o do acesso à informação associado a um de-
terminado veículo de comunicação social.

À guisa de exemplo, é oportuno ilustrar a situação 
de uma pessoa que, ao retornar de seu trabalho, dirige 
com o rádio ligado durante a programação da Hora do 
Brasil. Esta pessoa não possui outra opção senão a 
de desligar o rádio ou ouvir aquela programação. Ape-
sar da existência de outras formas de comunicação, 
naquele momento ao indivíduo é negado seu direito 
constitucional de acesso à informação e denegado ao 
fornecedor da informação a sua difusão.

Não só o radiodifusor tem sua discricionarie-
dade editorial violada pelo próprio Estado, ao impor 
a transmissão compulsória de um programa, como 
o ouvinte tem negado seu direito de acesso à infor-
mação, vez que não lhe é oferecido escolha: ou bem 
ouve ao programa oficial ou não ouve nada. Todas as 
rádios estão constrangidas a transmitir o dito progra-
ma simultaneamente.

Cumpre, por fim, notar que o rádio e a televisão 
constituem imprensa, no caso imprensa eletrônica, 
gozando da proteção e submetida aos ditames do 
Capítulo da Comunicação Social da Constituição. A 
discrição editorial é elemento característico fundamen-
tal da imprensa: cabe ao jornal, à revista, ao rádio e 
à televisão escolher o que publicar e o que transmitir. 
No meio impresso seria absolutamente impensável 
uma “Página do Brasil”, em que jornais e revistas pu-
blicariam compulsoriamente as notícias oficiais dos 
Poderes da República.

Dessa maneira, levando em conta a inconstitu-
cionalidade do art. 38, alínea e da Lei nº 4.117/62 e os 
direitos constitucionais da liberdade de manifestação 
do pensamento e do acesso à informação, sugerimos 
que fique à discricionariedade dos próprios radiodifu-
sores a transmissão ou não da programação dos Po-
deres da República.

Assim restaria eliminado o mais persistente en-
tulho autoritário da história do Brasil, criado ainda na 
Era Vargas.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004 – Jorge 
Bornhausen.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

....................................................................................
e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as de 

televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente, das 
19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, 
domingos e feriados, o programa oficial de informações 
dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trin-
ta) minutos para divulgação de noticiário preparado 
pelas duas Casas do Congresso Nacional;
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

....................................................................................
XIV – é assegurado a todos o acesso à informa-

ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional;
....................................................................................

Art. 38. Nas concessões, permissões ou autori-
zações para explorar serviços de radiodifusão, serão 
observados, além de outros requisitos, os seguintes 
preceitos e cláusulas:
....................................................................................

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria-
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa 
constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natu-
reza política, ideológica e artística.

§ 3º Compete à lei federal:
I – regular as diversões e espetáculos públicos, 

cabendo ao poder público informar sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada;

II – estabelecer os meios legais que garantam à 
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão 
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
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propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas 
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias es-
tará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II 
do parágrafo anterior, e conterá, sempre que neces-
sário, advertência sobre os malefícios decorrentes de 
seu uso.

§ 5º Os meios de comunicação social não po-
dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio 
ou oligopólio.

§ 6º A publicação de veículo impresso de comu-
nicação independe de licença de autoridade.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Diretora e de Educação,  cabendo 
a última em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Os Projetos lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes.

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, pela ordem, à 
Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Como possibilita o Regimento, eu gostaria que 
V. Exª me inscrevesse para uma comunicação inadi-
ável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, à 
Senadora Ana Júlia Carepa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Eu também gostaria de pedir minha inscrição, 
conforme o Regimento, no momento adequado, para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador 
Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or-
dem.) – Peço igual providência.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – 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 ins-
critos pela ordem a nobre Senadora Heloísa Helena, 

a nobre Senadora Ana Júlia Carepa e o nobre Sena-
dor Maguito Vilela.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador 
Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem.) – Eu queria fazer dois pedidos: minha inscrição 
para uma comunicação inadiável, se houver a possi-
bilidade, e também minha inscrição para falar como 
Líder do meu Partido, para que eu possa falar após a 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito em quarto lugar, 
portanto na primeira suplência para as comunicações 
inadiáveis, e como primeiro Líder inscrito para falar 
após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao primeiro deles, ao 1º Vice-
Presidente desta Casa, nobre Senador Paulo Paim, do 
Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs 
e Srs. Senadores, no início desta sessão, lamento o 
que ocorreu hoje pela manhã em frente ao Palácio do 
Planalto. Um jovem desempregado de trinta anos to-
cou fogo no próprio corpo no desespero de estar sem 
emprego, sentindo-se totalmente desamparado. Foi 
socorrido pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bom-
beiros com queimaduras de terceiro grau e está neste 
momento no Hospital Regional da Asa Norte.

Faço este registro com tristeza, Sr. Presidente. A 
situação do desemprego e da renda do brasileiro preo-
cupa todos nós. Por isso, falamos tanto da importância 
da valorização do salário mínimo.

Há pouco tempo, um triste episódio ocorreu neste 
plenário, quando um cidadão ameaçou jogar-se das 
galerias, também devido ao desemprego. Agora vemos 
outro desempregado incendiar-se em frente ao Palá-
cio, no desespero, para que alguém se sensibilizasse 
e lhe conseguisse um trabalho. Esse senhor chama-
se José Antônio de Souza. Já vi cena semelhante em 
filmes, mas nunca presenciei uma tocha humana sen-
do filmada por câmeras de televisão, simbolizando a 
luta contra o desemprego.

Sr. Presidente, faço novamente o apelo para que 
consigamos combater esta chaga que tanto machuca, 
que tanto esfola e que tanto sangra o coração do nos-
so povo: o desemprego.
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Sr. Presidente, a exemplo do que fiz em outras 
oportunidades, desde o dia 1º de abril, volto a pedir 
a aprovação da PEC paralela, nos moldes em que foi 
aprovada pelo Plenário desta Casa, por unanimidade, 
com a presença de setenta Senadores. Sei que essa 
PEC será votada na tarde de hoje na Comissão Es-
pecial da Câmara.

Sr. Presidente, mais uma vez quero dizer que, 
para mim, é muito importante a palavra empenhada. 
Se esse acordo for rompido, será muito ruim para o 
Senado, para a Câmara, para a democracia e para o 
Legislativo. Por isso, apelo novamente para que honre-
mos a palavra empenhada. Caso contrário, será muito 
difícil daqui para frente alguém chegar neste Plenário 
e pedir voto para essa ou aquela matéria, dizendo que 
será bom para o Brasil. Se não pudermos confiar mais 
nos interlocutores, quer sejam da sociedade organiza-
da, quer sejam dos Poderes constituídos, ficará muito 
difícil, na minha avaliação, a aprovação de qualquer 
emenda constitucional neste plenário.

Faço este apelo na expectativa de que ele seja 
atendido.

Sr. Presidente, hoje quero mais uma vez falar 
sobre o salário mínimo.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Concede-
me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concedo 
o aparte ao Senador Magno Malta.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador 
Paulo Paim, divido com V. Exª as agruras, as triste-
zas e as decepções que está vivendo. A agrura de V. 
Exª pode ser muito mais emocional do que é para o 
conjunto dos Srs. Senadores – até os de Oposição –, 
porque sabemos que, na base do Governo, V. Exª foi 
o comandante. Com a batuta de V. Exª, fomos orques-
trados – eu, o Senador Marcelo Crivella, o Senador 
Aelton Freitas e outros Senadores da base do Gover-
no, que se recusavam a votar a PEC nº 67 como veio 
da Câmara, entendendo o papel revisor do Senador 
e a capacidade de esta Casa avançar em matéria tão 
importante. Dessa luta, resultou a PEC nº 77, que traz 
avanços referentes à regra de transição, à paridade, 
aos inativos, meu caro Presidente, Senador Eduardo 
Campos. O Governo firmou acordo com as Lideranças 
para que, em se aprovando a PEC nº 67, a PEC nº 77 
fosse votada imediatamente. Ninguém é obrigado a fa-
zer acordo com ninguém. Mas, em minha terra, minha 
mãe, Dona Dadá – volto a dizer, analfabeta profissional 
– dizia o seguinte: “O que é combinado não é caro”. 
Isso foi combinado com as Lideranças desta Casa. 
Confiamos na palavra vinda do Palácio pela boca de 
seus interlocutores, os Líderes do Governo, mas as-
sistimos a um fiasco, a uma desmoralização pública. 

Houve convocação extraordinária, quando a Câmara 
deveria votar essa matéria, mas seu Presidente resis-
tiu, porque os avanços saíram do Senado e não da-
quela Casa. Estamos buscando beneficiar a quem? A 
população brasileira? Ou buscamos bônus para nosso 
proveito em eleições futuras? A mim entristece muito 
esse fato. A angústia de V. Exa também é minha. Es-
pero que a PEC 77, que está sendo desmantelada na 
Câmara, seja votada como saiu do Senado. Tenho plena 
consciência, Senador Paulo Paim, de que, se a PEC 
voltar modificada a esta Casa, o Governo terá muitas 
dificuldades de votá-la por conta de ter quebrado a sua 
palavra e porque nós, Senadores, não permitiremos 
que a sociedade, o funcionalismo público federal e os 
aposentados deste País sejam punidos com o proposto 
na PEC 67. Queremos avanços e, como V. Exa, exigi-
mos que o acordo seja cumprido para que a PEC 77 
seja votada imediatamente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador. Ouvirei os Senadores Ramez Tebet, Romeu 
Tuma e Maguito Vilela. Posteriormente, falarei sobre 
os quatro apartes.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador 
Paulo Paim, inicialmente, como sempre faço, permita-
me render-lhe tributo, porque todos nós lutamos pela 
PEC paralela e continuamos a ter V.Exª como referên-
cia numa luta que deixou de ser só sua e passou a ser 
do Senado e até do Governo, vez que se comprome-
teu a fazer com que a PEC paralela, que ameniza a 
perda dos servidores públicos, fosse aprovada. Mas 
estamos vendo que ela terá outro destino na Câmara 
dos Deputados. Não quero mais reiterar o apelo que V. 
Exª e todos formulamos para que haja maior brevida-
de. Agora peço que a PEC seja aprovada de qualquer 
jeito. Senador Magno Malta, ouvi o aparte de V. Exª. A 
esta altura, meu desejo é de a PEC venha para esta 
Casa, porque aqui temos autonomia e liberdade. A 
maior parte dos projetos deste País – veja o caso das 
medidas provisórias – começa na Câmara. Aqui, via 
de regra, são alterados e voltam para a Câmara, que 
sempre dá a última palavra. Se a Câmara votar, como 
espero, a matéria terá de voltar para esta Casa. Aqui, 
a PEC foi aprovada por unanimidade, portanto, caso 
volte a esta Casa, tenho a esperança de que iremos 
restabelecê-la em defesa dos compromissos que as-
sumimos. Senador Paulo Paim, já não mais peço sua 
aprovação tal como saiu desta Casa – e seria obri-
gação do Governo insistir, junto a seus aliados, no 
cumprimento do compromisso assumido –, mas que, 
pelo, menos, façam-na sair da Câmara, para que ve-
nha para esta Casa, onde haveremos de restabelecer 
os compromissos assumidos. Naquele dia, votaram 
79, 80 ou 81 Srs. Senadores porque todos estávamos 
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comprometidos com as reformas. Votamos a reforma 
da previdência com o compromisso de apreciarmos a 
PEC paralela, porque ninguém aceitava a reforma da 
previdência tal qual foi concebida. Cumprimento V. Exª 
pelo trabalho e pela dedicação e a todos que estão ao 
lado de V.Exª nessa luta. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço 
a V. Exª pelo aparte.

Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Paulo 

Paim, como o Senador Ramez Tebet, quero prestar as 
minhas homenagens a V. Exª pela postura, pela digni-
dade no trato não só dessa matéria, como também de 
várias outras aprovadas ou rejeitadas por esta Casa. 
Falei algumas vezes com o Líder Tião Viana, homem 
de bem, sério, correto, respeitoso, a quem fiz alguns 
pedidos, como a inclusão dos delegados de Polícia nas 
carreiras jurídicas. Mas S. Exª não pôde atendê-los por 
pressão de Governadores de Estado. Então, pedi que 
incluísse os pontos levantados por V. Exª na PEC 67, 
e o nobre Líder alegou que faria a PEC Paralela, para 
não atrapalhar o andamento da PEC 67. Não votei com 
S. Exª porque eu tinha compromisso com as carreiras 
que chefiei. Então, não pude votar, mas acreditei que 
o acordo firmado entre V. Exª, homem de bem do PT, 
o Presidente da República e todos os membros do 
Governo quanto à apreciação da PEC 77 durante a 
convocação extraordinária. No entanto, a convocação 
foi usada como meio de o Governo encher esta Casa 
de medidas provisórias, e nem se discutiu a PEC 77. O 
Senador Ramez Tebet tem razão ao dizer que o Sena-
do já não é a Casa revisora de medida provisória, mas 
apenas a Casa visitada por medida provisória, porque 
quem as revisa é a Câmara dos Deputados. A medida 
provisória já vem vencida para esta Casa. Aqui, nem 
emenda se pode fazer. Daqui, a matéria volta para Câ-
mara, onde é corrigida como querem, e está encerrado 
o assunto. Nós, que somos Casa revisora, nem temos 
como trabalhar, porque, todo dia, temos quatro, cinco 
medidas provisórias impedindo o andamento correto 
de sessões em que discutiríamos temas de nosso in-
teresse. Minha solidariedade, Senador. Digo a V. Exª, 
do fundo do coração, que sinto uma tristeza imensa 
pela traição que V. Exª vem recebendo e espero que ela 
não se complete. Tenho certeza de que a Câmara dos 
Deputados votará a PEC 77. Como disse o Senador 
Ramez Tebet, que vote hoje do jeito que quiser, aqui 
iremos corrigir. Meus parabéns, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador. Ouço o Senador Maguito Vilela.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador 
Paulo Paim, não serei repetitivo. Concordo em gênero, 
número e grau com V. Exª e com todos aqueles que 

abordaram o tema PEC paralela. Quero me solidari-
zar com V. Exª porque o Brasil inteiro conhece a sua 
luta em favor dos trabalhadores, em favor da geração 
de empregos neste País e pela retomada do desen-
volvimento. Lamento o episódio ocorrido em frente ao 
Palácio do Planalto, quando um jovem ateou fogo ao 
próprio corpo em protesto pela falta de oportunidade 
de trabalho e de meio de satisfazer as suas necessida-
des e as de sua família. Neste momento, o Brasil tem 
que concentrar seus esforços na geração de emprego. 
Caso contrário, a situação vai descambar. Hoje, tive 
notícia de que todas as empreiteiras do País, inclusive 
aquelas que conservam as estradas, estão paralisando 
seus trabalhos em todo o Brasil porque o Ministério dos 
Transportes não tem feito o pagamento. Essa situação 
é extremamente preocupante, porque o desemprego 
aumentará. Nessas estradas, há necessidade de mão 
de obra para corrigi-las; a agricultura, outra geradora 
de empregos, precisa de mais investimentos; também 
precisa de recursos a retomada da construção civil e 
do desenvolvimento do País, para que haja geração 
dos empregos necessários, o calcanhar de Aquiles do 
Governo. Apoiei o Presidente Lula. Estive com Sua Ex-
celência nos momentos de glória e estarei nos momen-
tos de dificuldades, em todos os momentos. Não sou 
daqueles que estão presentes nos bons momentos e 
deixam o barco à deriva nos tempos ruins. Não! Estarei 
até o fim; ajudei a elegê-lo, trabalhei por ele, tenho res-
ponsabilidade e vou ficar até o fim, apoiando, lutando, 
votando a favor. Mas é importante que todos contribu-
amos para que o Governo retome o desenvolvimento 
do País, renegocie essas dívidas, alongando-lhes o 
perfil. É preciso haver investimento para que não seja 
sombrio o futuro do nosso País. Deixo aqui a minha 
solidariedade a V. Exª, homem que o Brasil conhece 
e aplaude pelas posições. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com a 
palavra o Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Sena-
dor Paulo Paim, eu sabia, como todo o Brasil, da exis-
tência de um Deputado combativo, correto, sério. Não 
fui Deputado, por isso nunca tive o prazer de conviver 
com V. Exª na Câmara dos Deputados, mas sabia da 
seriedade com que V. Exª levava à frente os objetivos 
a que se determinava. Quando V. Exª veio para esta 
Casa, pude então apreciar o valor de V. Exª, um homem 
determinado. Apesar de o Partido ter feito pressão, V. 
Exª não cedeu, manteve-se como uma rocha. Pres-
to-lhe a minha solidariedade, pois me sinto tão traído 
quanto V. Exª em relação a PEC Paralela. Um acordo 
foi feito. Chegaram a oferecer-lhe uma carta escrita. 
V. Exª disse que não precisava de carta, que bastava 
a palavra. E a palavra não está sendo cumprida. V. 
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Exª, nesta Casa, é admirado por todos nós, mas está 
fazendo falta também na outra Casa, não V. Exª, mas 
outras pessoas como V. Exª. Parabéns!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço 
a todos os Senadores que se manifestaram a respeito 
desse assunto. Percebo com alegria, neste momento 
de tristeza, que há unanimidade no plenário em relação 
ao cumprimento do acordo firmado com Senadores da 
Situação e da Oposição.

Por isso, mais uma vez, apelo ao Presidente Lula 
e aos seus Ministros para que respeitem o acordo fir-
mado não apenas com Paulo Paim, mas também com 
o Senado da República. Votaremos outras emendas à 
Constituição, e, de novo, nos será pedido um voto de 
confiança, mas, se o acordo for rompido, ficará muito 
difícil alguém dar um voto de confiança quando a pa-
lavra empenhada é negada. Como a votação será hoje 
à tarde, e o Senador Magno Malta deu-me uma notí-
cia não muito boa antes de eu subir à tribuna, espero 
que até o momento da votação o Governo mude seu 
entendimento, porque, do contrário, será difícil, para 
não dizer impossível, continuar acompanhando vota-
ções nas quais não há respeito ao que foi discutido, 
acordado entre Senadores e Executivo.

Esperarei até o fim da tarde, torcendo para que 
não se efetive esse ato contra nós e os seis milhões de 
servidores públicos, que aguardávamos a aprovação 
da PEC Paralela conforme o combinado. Posso perder, 
ganhar ou empatar, mas não, como disse o Senador 
Pedro Simon em outra oportunidade da tribuna, ser 
enganado, como se fosse um passa-moleque. Isso 
porque inúmeros Senadores confiaram na nossa pa-
lavra. Empenhamos a nossa palavra, eu, o Líder Tião 
Viana, o Líder Aloizio Mercadante. O Presidente do PT, 
José Genoino, que estava no plenário, acompanhou a 
votação e disse: podem votar. Foi a palavra da Casa 
Civil, foi a palavra do Ministro Berzoini, que se reuniu 
com o Bloco de apoio ao Governo, quando lá estavam 
inúmeros Senadores do PMDB e do PSB. S. Exª disse 
que poderia discordar do mérito, mas que, uma vez 
firmado o acordo, ele teria que ser cumprido.

Portanto, não dá para entender isso.
Como o meu tempo terminou, Sr. Presidente, 

aprofundarei o debate sobre o salário mínimo ama-
nhã, quanto voltarei à tribuna, com certeza, pois vou 
me inscrever, nem que tenha que vir para cá ao meio-
dia, para conseguir aquele espaço de cinco minutos. 
Comentarei uma nota técnica que recebi do corpo de 
assessores do Senado, do mais alto nível, que afirma 
ser possível, ainda este ano, um salário mínimo que 
ultrapasse a barreira dos R$300,00. Trata-se de uma 
nota técnica da maior qualidade, feita pelo corpo téc-
nico da Casa, e que demonstra que esse aumento é 

viável. Amanhã, vou mostrar, mais uma vez, que um 
salário mínimo de US$100, com o mesmo percentu-
al, no mínimo de US$100 dólares, aos aposentados e 
pensionistas é possível. 

Rendo aqui as minhas homenagens ao Senador 
Geraldo Mesquita, que, sei, tem parecer favorável do 
PSB, Partido da Base do Governo, garantindo que o 
salário mínimo atinja, pelo menos, R$310,00. Esse 
valor não é definitivo, uma vez que depende do índice 
da inflação do mês de abril, ainda não divulgado, e 
da inflação dos últimos doze meses. O aumento real, 
conforme o relatório que li, é de 20 centavos a hora. 
Não é possível que uma economia como a nossa não 
resista se conceder um aumento de 20 centavos a hora 
uma vez por ano. Assim, considerando a inflação do 
período, o salário mínimo atingiria R$310,00. 

Não é possível que o Brasil continue – entra go-
verno, sai governo – tendo o pior salário mínimo do 
continente americano. Será que só o Brasil não pode se 
movimentar para melhorar o salário daqueles que ficam 
na base da pirâmide? Será que é porque aqueles que 
ganham salário mínimo não têm poder de mobilização 
e de pressão? Claro que não têm. Virei à tribuna mos-
trar que quem ganha um salário mínimo não consegue 
pagar luz, água, gás; não dispõe do mínimo para se 
vestir, para o transporte, sobrando apenas R$50,00 para 
a alimentação do mês. É claro que esses não podem 
se mobilizar, não têm poder de pressão. 

Uma vez um cidadão, de idade avançada, que ga-
nha um salário mínimo, disse-me que o sindicato dele 
é o Congresso; que o Congresso é que pode melhorar 
o valor do salário mínimo. 

Está, portanto, depositada em nós a confiança 
de 100 milhões de brasileiros que dependem do sa-
lário mínimo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-

vra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador 
José Jorge. 

SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) – Sr. 
Presidente, gostaria de me inscrever, como Líder do 
PFL, para falar após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Fica V. Exª devidamente inscrito. A 
Mesa aguardará a delegação por parte da Liderança, 
mas V. Exª fica inscrito, em segundo lugar, logo após o 
Líder Magno Malta, o primeiro inscrito para falar após 
a Ordem do Dia.

A Presidência deseja, antes de conceder a pala-
vra, pela ordem, ao nobre Senador Ramez Tebet, re-
gistrar a presença do Deputado Agnaldo Muniz, Coor-
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denador da Bancada do Estado de Rondônia, do PPS 
daquele Estado, aqui, junto à Presidência. Para nós, as 
Srªs e os Srs. Senadores, é uma honra a presença de 
V. Exª. Aproveito a oportunidade para agradecer aos 
populares, às pessoas que nos assistem das galerias, 
da tribuna de honra e aos profissionais que fazem a 
cobertura desta sessão.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Sena-
dor Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, entreguei hoje, à consideração da 
Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, um 
substitutivo ao Projeto recebido da Câmara, que trata 
da nova Lei de Falências, que eu quero chamar de Lei 
de Recuperação das Empresas.

Deixei de apresentar o relatório sobre um projeto 
de lei, também oriundo daquela Casa, que altera aspec-
to do sistema tributário nacional e que faz com que as 
duas matérias tenham que, necessariamente, tramitar 
juntas, porque as alterações da Lei de Recuperação 
de Empresas ou Lei de Falências têm que estar, em 
algum dos seus aspectos, perfeitamente conectadas 
com o sistema tributário nacional. Não pude apresentar 
a matéria porque tenho que estudar melhor o assun-
to. Tenho dúvidas quanto a este tema. Dialoguei muito 
no Ministério da Fazenda e percebi que eles têm boa-
vontade. Mas, ao estudar essa matéria, deparei com 
a Emenda Constitucional nº 42, promulgada no dia 19 
de dezembro de 2003, que altera o sistema tributário 
nacional e dá outras providências. O art. 52, inciso 
XV, da Constituição nos dá competência para avaliar 
periodicamente a funcionalidade do sistema tributário 
nacional, em sua estrutura e em seus componentes, e 
o desempenho das administrações tributárias da União, 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Vejam bem, temos a responsabilidade de pe-
riodicamente – não diz de quanto em quanto tempo 
– avaliar como está funcionando o sistema tributário 
nacional. 

Ora, sabemos que a reforma tributária, que apro-
vamos aqui no Senado, apenas permite à União ar-
recadar para ter receita; os aspectos mais importan-
tes estão na Câmara dos Deputados ainda para ser 
aprovados. Sabemos que o Brasil tem hoje uma das 
maiores cargas tributárias, queixa maior da classe em-
presarial, daqueles que produzem, dos assalariados, 
dos trabalhadores.

Assim sendo, Sr. Presidente, devemos deixar dis-
ciplinadas as nossas atribuições aqui no Senado da 
República. Essa avaliação do desempenho tributário 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios cabe ao Senado da República. Essa é uma 

das funções do Senado da República. Faço este pro-
nunciamento para dizer que estou estudando e já pe-
dindo o auxílio da Consultoria Legislativa desta Casa, 
considerando a Emenda nº 42, que alterou o art. 52, 
inciso XV, da Constituição Federal, no sentido de que 
o Senado deve fazer essa avaliação periódica, esse 
acompanhamento. Temos que ter normas para isso; e 
para ter essas normas, precisamos mexer no Regimen-
to Interno do Senado. O Senado tem que se adequar 
a essa nova competência, e nosso Regimento Interno 
tem que estar preparado para essas inovações. 

Vou aprofundar o estudo sobre a matéria e estou 
pedindo a colaboração da nossa competente Consul-
toria Jurídica do Senado para que elabore um projeto 
de resolução prevendo essa nova competência no rol 
das competências da comissão própria. Qual a co-
missão própria para tratar desse assunto? Cumprindo 
meu dever como Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
entendo que é a Comissão de Assuntos Econômicos. 
Graças ao relatório que estou fazendo da Lei de Fa-
lências e de algumas alterações no sistema tributário 
nacional, deparei com o tema que me chamou a aten-
ção. Inclusive conversei com o Dr. Carreiro, que está 
ao lado de V. Exª.

Precisamos criar um capítulo específico e incluí-
lo na competência das atribuições privativas do Regi-
mento Interno do Senado e na Comissão de Assuntos 
Econômicos, que está mais preparada, é adequada e 
tem justamente essa finalidade. Assim vamos poder 
exercer as atribuições do mandamento constitucional. 
Caso contrário, ele vai ser letra morta na Constituição. 
Se não fizermos isso, vai ser letra morta na Constitui-
ção. Vamos ter a oportunidade de ouvir autoridades fe-
derais, autoridades estaduais, autoridades municipais, 
poderemos requerer informações sobre como anda a 
arrecadação dos tributos nos Municípios, vamos saber 
como está a sonegação no País. Tudo isso se reveste 
de uma importância fundamental, Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores. 

Pedi a palavra em nome da Liderança do meu 
Partido; já está esgotado o tempo – V. Exª me fez sinal 
–, um minuto e trinta segundos a mais. Vou encerrar, 
mas peço a colaboração de todos: que todos entendam 
que essa prerrogativa é do Senado da República e terá 
que ser da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Voltando à lista de oradores, concedo a 
palavra ao segundo orador inscrito, o nobre Senador 
Mão Santa, do PMDB do Estado do Piauí.

V. Exª dispõe de até 20 minutos.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Siqueira Campos, Senadoras e Se-
nadores, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que 
assistem a esta sessão pelo sistema de comunicação 
do Senado. 

Senador Siqueira Campos, que preside esta reu-
nião, minhas palavras iniciais são para dizer da minha 
satisfação de ver em uma revista o comentário de que 
V. Exª foi o Senador que mais presidiu reuniões no 
Senado no ano que passou. Mas faltou alguma coisa, 
faltou dizer que presidiu com competência, enriqueceu 
as liberdades democráticas deste Senado. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna trazer um assunto muito interessante para 
o País e tentar acordar o Presidente da República, ten-
tar levar uma luz ao núcleo duro do Governo. Trata-se 
da coluna de Sebastião Nery, transcrita no Diário do 
Povo, do Piauí, cujo título é: “PT e Gás”. 

Senador Juvêncio da Fonseca, atentai bem: 

Quando Fernando Henrique Cardoso 
assumiu, em 95, o gás custava R$4,80. Hoje, 
R$30,00. No período, a inflação subiu a metade. 
Essa é a mais clara prova do crime do modelo 
econômico (...) e Lula está exacerbando. 

O gás é o oxigênio econômico do povo. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, não tem 

Fome Zero sem gás. Ninguém come cru. O próprio 
Presidente diz que quem come apressado come cru. 
E não é isso que ele deseja ao povo brasileiro. 

Nas cozinhas ou nos carros, é cada dia 
mais insubstituível e usado pelo interior todo, 
sobretudo nas grandes periferias e no Norte 
e Nordeste. Se tivesse restado ao PT, depois 
que descobriu os jatões e as waldomiradas 
do poder, alguma sensibilidade social, faria 
do gás uma plataforma econômica e política. 
É o dia-a-dia do povo. 

É assim que o PT imagina ganhar as eleições 
de outubro? Vai ver!

Eu queria dizer, Senador Siqueira Campos, que 
um quadro vale por dez mil palavras. Todos nós, Se-
nador Capiberibe, fizemos a nossa campanha políti-
ca. Eu fiz a minha em um carro pequeno, um Tracker. 
Lembro, Senador Papaléo, que com R$50,00 enchia 
o tanque do Tracker e andava pelo Piauí pedindo vo-
tos. Hoje essa quantia dá apenas um terço do tanque. 
Esse é o quadro que representa a situação de cada 
mãe de família, de cada casa.

A Petrobras não é a Petrobras dos nossos so-
nhos, de quando éramos meninos. Senador Antonio 
Carlos Magalhães, dizia Getúlio: “O petróleo é nosso”. 

Hoje a Petrobras não é nada disso, porque se desvir-
tuou totalmente.

A carga tributária da gasolina já corresponde a 
59,2% do preço cobrado do consumidor. Quer dizer, 
Senador Papaléo, quando pagamos R$100,00, esta-
mos dando 59,2% ao Governo do PT. Em cada canto 
do País, quando se põe gasolina na Biz, na moto, no 
jipe ou no carro velho, 59,2% são para o Governo. 

Quando a Petrobras foi criada, Senador Antonio 
Carlos Magalhães – que saudade de Getúlio, que di-
zia: “O petróleo é nosso”! –, o imposto era de 4,8%. 
Ninguém pode agüentar essa situação. O PT é o par-
tido dos tributos. Em 1953, apenas o Imposto Único 
incidia sobre o preço da gasolina. A alíquota era 4,8% 
do valor da revenda. Agora está aí essa situação. Eu 
iria adiante: nos Estados Unidos, o litro da gasolina 
em dólar é US$0.47, aqui é US$0.70. A renda deles é 
muito maior. Lá um operário ganha US$8.00 por hora. 
Como trabalha dez horas por dia, ele ganha US$80.00. 
É o que o brasileiro ganha por mês, mas, lá, a gasolina 
custa é praticamente a metade.

Senador Duciomar, nos Estados Unidos, um litro 
de gasolina custa US$0.47 e no Brasil, US$ 0.70. Di-
ria apenas que especialistas estimam que o preço da 
gasolina vendida pela Petrobras está 11,5% mais alto 
do que o cobrado no mercado internacional.

A gasolina brasileira custa 11,5% mais do que a 
vendida, por exemplo, no Golfo do México.

E mais, o nosso gás de cozinha custa 15% mais.
Portanto, vamos esclarecer. Atentai bem! O pre-

ço da gasolina na bomba em março de 2004, no Rio 
de Janeiro, era de R$1,95; na Petrobras era R$0,51. 
Atentai bem: de R$0,51 para R$1,95. Além disso, entre 
a distribuição e a revenda, há o acréscimo de R$0,26; 
o custo do álcool adicionado (25%), R$0,12; o ICM, 
R$0,631; Cide, PIS, Cofins, R$0,41; enfim, desse va-
lor – R$1,95 –, paga-se mais de R$1,00 de imposto, 
muito mais da metade; aproximadamente 60%. Nos 
Estados Unidos, Capiberibe, somadas todas as taxas, 
o percentual é 26%. 

Eu queria dizer que, além disso, há outro tuba-
rão: a própria Petrobras. O lucro dela foi extraordinário. 
No primeiro semestre de 2003, ela obteve um lucro 
de R$9,3 bilhões. Não seria mais interessante cobrar 
menos impostos e baratear o preço do gás de cozinha 
e dos derivados do petróleo? Não seria mais interes-
sante a Petrobras ter menos lucro e baratear o pre-
ço do gás de cozinha? Porque, Senador Duciomar, o 
brasileiro e a brasileira já não estão usando gás para 
cozinhar; estão voltando ao fogão a lenha. No Norte e 
no Nordeste, estão cozinhando com gás dia sim, dia 
não; nos outros dias estão comendo coisas frias, como 
sanduíche de mortadela. 
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Este País é engraçado. E o PT está tornando-o 
trágico. Hoje mesmo o Professor Suassuna nos dizia 
que, quando o dia amanheceu, parecia que estava na 
guerra do Iraque. Neste País, o Presidente de Repú-
blica deu espetáculo de crescimento a que todos nós 
assistimos. O mundo nunca antes viu um espetáculo de 
crescimento como o proporcionado por Lula: houve, ao 
longo da história, de 15 a 16 Ministérios e, de chofre, 
há quase quarenta Ministérios. Que crescimento!

Com tantas estruturas, bastaria sintetizar o investi-
mento em todas as estruturas sociais, saúde, educação, 
segurança e assistência social, cujo orçamento é 60 
bilhões. Só de juros esse Governo pagou 160 bilhões 
no ano passado. Agora a Petrobras faz caridade com 
o chapéu dos outros. O povo não come, compra o gás, 
a gasolina e o óleo diesel mais caros do mundo, e os 
“bonitinhos” do PT fazem filantropia. 

Senador Duciomar Costa – V. Exª me pede um 
aparte –, a Petrobras patrocina vários programas cul-
turais e artísticos – sem falar no que gasta com publici-
dade. Se alguém quiser ajuda, pode ir à Petrobras. Ela 
deveria ter vergonha na cara e diminuir as despesas. 
Os Ministérios sociais deveriam funcionar e baixar o 
preço do gás. Senador Antonio Carlos Magalhães, esse 
seria o início do Programa Fome Zero, porque o País 
vê agora o avião zero, o carro zero e a nota zero que 
o povo brasileiro está dando a esse Governo.

Com a palavra o Senador do PTB do Pará, Du-
ciomar Costa.

O Sr. Duciomar Costa (Bloco/PTB – PA) – Se-
nador Mão Santa, como sempre, V. Exª traz assuntos 
importantes para o povo brasileiro. Quanto à situação 
do gás, foi feita uma reportagem por um veículo de co-
municação que mostrou que grande parte da popula-
ção brasileira, principalmente nos Municípios carentes, 
está voltando a cozinhar a lenha, por falta de condição 
de comprar gás. Tivemos a informação de que a distri-
buidora chega a ganhar até duas vezes e meia o que 
os revendedores ganham. Os revendedores de gás de 
todo o Brasil inclusive estão se mobilizando e pedindo 
a ação da Comissão de Fiscalização e Controle, na 
qual apresentaremos requerimento para tratar dessa 
matéria tão importante para o povo brasileiro, já que o 
gás de cozinha afeta justamente aqueles que ganham 
menos neste País. Esse assunto é sério e tem que ser 
tratado nesta Casa. Parabéns, Senador, por estar tra-
zendo assunto tão oportuno.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço a 
participação do Senador Duciomar Costa.

Só para que V. Exªs tenham noção do que estou 
falando, citarei os projetos: Posto-Escola, Cidadão 
Capaz, Jovem Aprendiz, Mova Brasil, Telecentros de 
Inclusão Digital, Agricultura Familiar, Molhar a Terra, 

Agricultura Urbana, Pintando a Cidadania, Fomento 
ao Cooperativismo, projeto de tudo para infância e 
adolescência, Siga Bem Criança, Projeto de Unidade, 
Fome Zero, Cartão Fidelidade BR. Todos esses são 
programas da Petrobras.

Vamos simplificar as coisas, Presidente Lula: 
exerça a sua autoridade, exerça o altruísmo e a dedi-
cação. Todos estão se aproveitando, fazendo gastos e 
tornando, Senador Juvêncio da Fonseca, ineficientes 
os Ministérios criados, porque não há recursos.

Este País não vai bem. Não adianta querermos 
enganar o povo brasileiro com o que se chama não 
de opinião pública, mas de opinião publicada – com 
esse dinheiro, com essa programação e com a mídia 
da Petrobras.

Aprendi com o povo do meu Estado que é mais fácil 
tapar o sol com uma peneira do que esconder a verdade. 
Este País está insustentável – essa é a verdade.

Sou otimista, como Juscelino era, além de mé-
dico. Como nós, ele foi cirurgião, prefeito, Governador. 
Até cassado Juscelino foi, Senador João Capiberibe 
e Senador Antonio Carlos Magalhães. Ele disse que 
é melhor ser otimista, pois o otimista pode errar, mas 
o pessimista já nasce errado e continua errando. Sou 
otimista porque houve uma consolidação, Senador Ju-
vêncio da Fonseca, da democracia. A esperança da 
mocidade, dos idosos, das mulheres e das crianças 
está na democracia, que garante uma alternância de 
poder. O povo não suporta a desesperança. 

Senador Papaléo Paes, V. Exa também é médico. 
Para onde vamos, levamos a nossa formação profissio-
nal. Nós, médicos, buscamos a causa das doenças, a 
etiologia, por meio de exames. E os exames estão aí. 
Todas as pesquisas feitas no meu Piauí ou em qualquer 
lugar do Brasil demonstram que a grande desgraça 
deste País é o desemprego. 

A revista Época fez um longo trabalho demons-
trando que o aumento do desemprego é diretamente 
proporcional ao aumento da violência. Onde ele abunda 
prolifera a violência. Esse é o rumo que tem de buscar 
o Presidente da República.

O povo está com seu ganho insustentável, porque 
aumentaram a gasolina, o gás de cozinha, o óleo diesel, 
a energia elétrica, o telefone, os comestíveis, mas os 
salários não aumentaram. O servidor público, ridicula-
mente, em dez anos, teve um aumento de 1%

E atentai para o despertar. O próprio Senador do 
PT, Paulo Paim, que traz o que de melhor há naquele 
partido, há poucos instantes dizia que temos um dos 
salários mais baixos de toda a América Latina, sem 
dúvida nenhuma. Eu não falo nem nos países ricos. 

Acho que o Presidente da República começaria 
a governar se se sentasse, um dia, nessa condição da 
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Petrobras, que, sem dúvida nenhuma, é uma das res-
ponsáveis pelo aumento do custo de vida neste País, 
que devia ser minimizado, diminuindo-se impostos, 
gastos desnecessários, principalmente com a propa-
ganda. Porque a verdadeira propaganda foi ensinada 
por Ulysses Guimarães: ouçam a voz rouca do povo 
nas ruas. E o povo está dizendo que não suporta mais 
a incompetência do PT dirigindo este País. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, o nobre Senador João Batista Motta, do PMDB 
do Estado do Espírito Santo. 

V. Exª dispõe de até vinte minutos para o seu 
pronunciamento, Senador. 

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Srªs e Srs. Senadores, o objetivo do meu 
pronunciamento é relatar a V. Exªs e principalmente ao 
Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, a quem 
rogo a intervenção devida, um grande equívoco admi-
nistrativo perpetrado pelo GERES – Grupo Executivo 
de Recuperação Econômica do Espírito Santo. 

Em 1996, pecuaristas capixabas deram início a 
projeto de implantação de um frigorífico no Município 
de Montanha, no Norte do Espírito Santo, região cas-
tigada pela seca. Para a concretização do empreendi-
mento, contaram com a parceria do GERES, que tem 
como operador o Bandes – Banco de Desenvolvimento 
do Espírito Santo. 

Após o início das obras, a modificação do projeto, 
visando sua ampliação e adaptação para atendimen-
to ao mercado exterior, foi negociada com o GERES, 
tendo sido aprovada. Isso gerou a Resolução nº 966, 
de 21 de janeiro de 2000, que deferiu a destinação de 
recursos complementares. Ocorre que nem todos os 
acionistas do empreendimento aceitaram as condições 
adicionais impostas pelo Bandes, que implicavam alie-
nação de grandes propriedades rurais.

Dessa forma, os pecuaristas preferiram não acei-
tar mais recursos oferecidos pelo GERES, tampouco 
contrair empréstimos bancários, haja vista as altas 
taxas de juros praticadas na ocasião.

Em duas oportunidades, junho e outubro de 2003, 
os empreendedores apresentaram ao Grupo Executivo 
para Recuperação Econômica do Estado do Espírito 
Santo – Geres – proposta de conclusão do projeto, com 
seus próprios recursos, no prazo de 18 meses.

Ocorre, Srªs e Srs. Senadores, que em nenhum 
momento o sistema Geres/Bandes respondeu às pro-
postas dos empresários. Muito pelo contrário, surpre-
endeu todos com o cancelamento sumário da partici-
pação do Fundo de Recuperação Econômica do Es-
pírito Santo, o Funres. E há outro fato grave: usaram 

como motivo para o cancelamento a não-execução 
da proposta dos pecuaristas, cientes de que estes 
aguardavam o deferimento ou não do pleito para que 
pudessem agir.

O que causou enorme estranheza, Srªs e Srs. 
Senadores e Sr. Ministro Ciro Gomes, foi o modo uni-
lateral e altamente lesivo empregado para barrar um 
empreendimento de grande importância para a região 
norte do Estado do Espírito Santo.

O projeto foi concebido pelo bom senso admi-
nistrativo e pela preocupação socioeconômica. Sua 
implementação trará inúmeros empregos e desenvol-
vimento aos Municípios de Montanha, Pinheiros, Boa 
Esperança, Ponto Belo, Ecoporanga, além de outros in-
clusos na área mais pobre do Espírito Santo, castigada 
pelas secas. Na realidade, a implantação do Frigorífico 
Norte Capixaba é uma das pouquíssimas alternativas 
econômicas daquela região. As obras têm que ser re-
tomadas o mais rápido possível, a bem da economia 
capixaba, pois, no mérito, são indiscutíveis os ganhos 
que advirão com seu pleno funcionamento.

Srªs e Srs. Senadores, estou me referindo a um 
projeto sério, concebido por pessoas sérias, de in-
teresse tanto do Grupo Executivo de Recuperação 
Econômica do Espírito Santo, quanto dos trabalhado-
res rurais, que já sofrem bastante com os efeitos da 
seca, e dos pecuaristas, que são pessoas de bem, 
detentores de 80 mil cabeças de gado em mais de 50 
mil hectares, cujas dívidas não alcançam sequer 10% 
dos seus ativos.

Os pecuaristas mereciam e merecem resposta à 
sua proposta de terminarem o projeto, em curto espaço 
de tempo e com recursos próprios. Ninguém está que-
rendo deixar de pagar nem contrair empréstimos.

A decisão que paralisou as obras é uma injustiça 
muito grande para empreendedores, para trabalhado-
res e, conseqüentemente, para a economia capixaba. 
Além de ferir os preceitos legais da razoabilidade, da 
proporcionalidade, da ampla defesa e do contraditório, 
a decisão unilateral e o excesso de formalidade do Ge-
res/Bandes não se coadunam com a política do Governo 
de criar empregos e estimular empreendimentos.

Concluindo, Sr. Presidente, rogo ao Ministro Ciro 
Gomes que intervenha nessa equivocada decisão 
administrativa do Grupo Executivo de Recuperação 
Econômica do Espírito Santo – Geres –, para que se 
restabeleçam condições de diálogo e de prossegui-
mento no projeto Frigorífico Norte Capixaba!

Confio no descortino e no senso de justiça de 
S. Exª, assim como acredito na seriedade e na hon-
radez dos pecuaristas envolvidos no projeto. Não há 
falcatrua, não há má vontade dos empresários, nem 
qualquer ilegalidade que impeça a retomada do em-
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preendimento! Aguardamos, portanto, a intervenção 
do atuante Ministro Ciro Gomes.

Sr. Presidente, complementando aquilo que de-
sejaria falar aqui nesta tarde, eu gostaria de voltar a 
um assunto que tem afligido muito também o nosso 
Estado.

Ontem, nós, o Governador Paulo Hartung, assim 
como toda a Bancada capixaba, comparecemos ao 
gabinete do Ministro Aldo Rebelo e lá deixamos onze 
quesitos para que fossem respondidos. São onze rei-
vindicações do nosso Estado que estão à mercê dos 
Ministros e do Governo do nosso País.

Eu queria dizer aqui, Sr. Presidente, que alguns 
itens que eu gostaria de abordar não começaram nes-
se Governo, como, por exemplo, o procedimento do 
Cade no rumoroso caso da Garoto, em que existiram 
dois pesos e duas medidas, a situação financeira das 
empresas e o aspecto social, que foi deixado de lado. 
Esse foi um problema sem precedentes na história do 
nosso Estado, mas, Srªs e Srs. Senadores, esse pro-
blema não foi gerado nesse Governo. As pessoas que 
estão no Cade foram nomeadas ainda pelo Governo 
passado, pelo ex-Presidente Fernando Henrique Car-
doso, e não merecem mais o nosso respeito.

Eu gostaria de dizer que os três parques marinhos 
que estão querendo criar no meu Estado, o que vai 
mutilar, por certo, toda a nossa economia, não tiveram 
início nesse Governo. O Ibama projetou a construção 
desses três parques no Governo passado. As pessoas 
que deram início a essa maldade contra o meu Estado 
o fizeram no Governo passado, no Governo do ex-Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso.

As desapropriações que estão acontecendo no 
meu Estado, gerando conflitos de norte a sul, tirando a 
tranqüilidade do homem do campo, também não tive-
ram início nesse Governo. No meu Estado, exigem-se 
oito cabeças por cada hectare. No sul da Bahia ou em 
Minas Gerais, em Nanuque, Carlos Chagas, Teixeira 
de Freitas, Mucuri, apenas são exigidas 4,6 cabeças 
por hectare. Essa lei vem de 40 anos atrás. Houve uma 
revisão em 1996. Não fizeram justiça ao meu Estado, e 
isso está provocando uma situação de desordem para 
o homem do interior.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
ainda de dizer que, quando se fala de desapropriação 
de terras e de conflito no campo, isso também não co-
meçou nesse Governo. Essa tolerância com o MST já 
vem do Governo passado. Quem não se lembra quando 
invadiram o Ministério da Agricultura e colocaram gali-
nhas em cima da mesa do Ministro? Isso não ocorreu 
nesse Governo, mas no Governo passado.

Temos feito reclamações e exigimos do atual Go-
verno que deixe de ser frouxo e enfrente os problemas 

encontrados pelo Governo passado e os problemas 
que estão surgindo agora.

Cito, por exemplo, o conflito da Rocinha, a guer-
rilha que está ocorrendo no Estado do Rio de Janeiro. 
E essa guerrilha não ocorre somente lá, mas também 
de norte a sul do País, no interior, onde o agricultor 
não está tendo mais tranqüilidade para produzir. E o 
agricultor é que tem puxado toda a mola espiral do 
desenvolvimento econômico deste País. Se o Brasil 
não afundou até hoje, isso se dá porque a agricultura 
brasileira tem-se portado com galhardia com relação 
a essa problemática.

Portanto, Sr. Presidente, repito: o que desejamos 
é que esse Governo tenha a coragem de enfrentar os 
problemas. A guerrilha da Rocinha, no Rio de Janeiro, 
e a guerrilha do interior do Brasil podem levar-nos ao 
caos. Talvez, tenhamos que enfrentar uma nova dita-
dura. Esse Governo tem a responsabilidade de pelo 
menos garantir a democracia linda, a democracia bela, 
que hoje se pratica neste País, onde todos podemos 
falar do interesse dos nossos Estados, onde podemos 
reclamar de todos os Ministros, onde ninguém é joga-
do no mar, onde ninguém é assassinado, onde todos 
são respeitados.

É evidente que necessitamos, Sr. Presidente, de 
fazer uma distribuição de renda com mais responsa-
bilidade, com mais determinação. Este é o momento 
em que o Governo Federal tem que acordar e ver a 
responsabilidade que está em suas mãos.

Por isso, eu gostaria de falar, mais uma vez, que 
confio no Presidente Lula. Quero que o Presidente Lula, 
um homem que conhece a problemática brasileira, um 
trabalhador sofrido, não se deixe envolver nas intrigas 
do dia-a-dia. Não temos que perder tempo dando res-
posta a Fernando Henrique ou a qualquer outro político 
do passado. O nosso compromisso deve ser com o fu-
turo. O nosso compromisso deve ser com o desenvolvi-
mento deste País. O nosso compromisso deve ser com 
melhores dias para as nossas crianças, para a nossa 
saúde, para a nossa educação. Temos que olhar para a 
frente, Presidente Lula! Temos que esquecer o passa-
do! Temos que fazer com que este País volte a crescer, 
porque está estagnado – e não é de agora. Há muitos 
anos, estamos enfrentando essa estagnação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confio que 
o Presidente da República tenha coragem e determi-
nação. Confio que os Ministros deste País não esque-
çam do meu Estado.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador João 
Batista Motta, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Perfeitamente, Senador Leonel Pavan.
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O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Quero cum-
primentá-lo pelo seu pronunciamento, principalmente 
quando V. Exª diz que o Governo deve deixar de ser 
frouxo e, conseqüentemente, começar a ter coragem. 
Hoje, o Brasil está passando por um dos momentos 
mais difíceis da sua História, principalmente quando 
se trata de segurança. Estamos seguidamente acom-
panhando, pela imprensa internacional, a guerra do 
Iraque. Assistimos a lutas de culturas em vários paí-
ses do mundo. No entanto, em nosso Brasil, aqui tão 
próximo, há uma guerra maior do que a do Iraque. O 
nosso País vive um momento de desespero pelo que 
estamos vendo e ouvindo sobre a falta de comando, 
por parte do Governo, referente ao narcotráfico, refe-
rente aos desmandos que estão ocorrendo no Rio de 
Janeiro. São desmandos por parte dos bandidos, e 
há falta de ação das autoridades. Estamos passando 
por um momento dos mais difíceis. O Presidente Lula 
disse que só Deus seria capaz de impedi-lo de fazer 
o nosso País ocupar o lugar de destaque que nunca 
deveria ter deixado de ocupar. Passam-se alguns me-
ses, e o mesmo Presidente diz o seguinte: “Que Deus 
ajude o povo brasileiro!” O Presidente deve deixar de 
ser frouxo, deve ter coragem e deve realmente pedir a 
Deus que o ilumine, que lhe dê condições de governar 
este País, Senador João Batista Motta. Não é possível 
que estejamos vendo um Governo fracassado, acovar-
dado, mediante tamanha injustiça praticada contra a 
sociedade brasileira. Não é possível que o Governo não 
tome nenhuma posição severa, séria, que venha trazer 
esperança e segurança ao povo brasileiro em relação 
ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não se 
trata apenas do narcotráfico. Há também inseguran-
ça na agricultura, no campo, na educação, na saúde; 
acima de tudo, há a insegurança que o Governo está 
passando ao povo brasileiro. Peço a Deus, sim, que 
ilumine o Presidente Lula, para que Sua Excelência 
comece a governar este País, garantindo mais tranqüi-
lidade e segurança à sociedade brasileira.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Agradeço ao Senador Leonel Pavan o aparte e peço 
à Taquigrafia que insira no meu pronunciamento as 
suas palavras.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador 
João Batista Motta, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Concedo um aparte ao Senador Magno Malta, do 
meu Estado, com muita honra.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Nobre 
Senador João Batista Motta, V. Exª vem a esta tribuna 
transmitir à Nação brasileira e a esta Casa as reivindi-
cações feitas pela Bancada do Estado do Espírito Santo 
nesta Casa, composta por V. Exª, por mim, pelo Senador 

Marcos Guerra, que acaba de assumir – quero sau-
dá-lo em nome da Bancada desta Casa e da Bancada 
Federal, da qual sou o coordenador –, e pelo Senador 
Gerson Camata, que se encontra licenciado. Ontem 
tivemos uma conversa amistosa e significativa com o 
Ministro Aldo Rebelo – para mim, foi uma das melho-
res conversas que já tive com Ministros. Expusemos ao 
Ministro Aldo Rebelo as preocupações do Estado do 
Espírito Santo, as quais V. Exª tão bem ressalta da tri-
buna. Apresentamos não somente problemas pontuais, 
mas também as agruras e o sofrimento da população 
do Estado do Espírito Santo. Vemos aglutinar sobre 
nós uma série de injustiças. Dizia o Ministro: “É uma 
infeliz coincidência”. Queira Deus que seja uma infeliz 
coincidência! Se os nossos portos forem inviabilizados, 
diante do conjunto portuário do Estado do Espírito 
Santo, vamos inviabilizar o Estado do Espírito Santo. 
O que acontecerá se os nossos portos não operarem 
mais, se nossas trades não puderem mais importar 
matéria-prima para remédio? A Anvisa, desavisada-
mente, tem tentado punir o Estado do Espírito Santo. 
O que será do Espírito Santo se, neste momento, não 
for dada atenção para a situação do Cade? De forma 
discriminada, foi tratada a questão do Estado do Espí-
rito Santo. Uma fábrica de família que estava fechando 
suas portas foi socorrida por uma maior; não foram 
duas que se juntaram para fazer monopólio no País, 
mas foi uma que socorreu outra que estava falindo. V. 
Exª destaca pontos significativos, o grito e o anseio da 
população do Estado do Espírito Santo. Por isso, con-
gratulo-me com V. Exª. Encerro o meu aparte, pedindo 
a atenção do Presidente Lula, das Lideranças de Go-
verno, das Lideranças do PT, que muito combateram. 
A Força Tarefa não pode ser desmontada e retirada do 
Estado do Espírito Santo. O crime organizado naquele 
Estado está ferido de morte, mas não morreu. E eles 
estão batendo palmas. Houve uma reação contrária e 
negativa ao Sr. Procurador José Roberto Santoro, a 
quem rendo homenagens por ser um grande homem 
neste País. Foi como que fazer um desagravo público 
ao crime organizado deste País. Atingir José Roberto 
Santoro é fazer um desagravo ao crime organizado no 
País. Por isso, peço, encarecidamente, em nome de 
uma população que, durante doze anos, viveu refém 
do crime organizado no Espírito Santo, que a Força 
Tarefa no Espírito Santo seja mantida. Esse é o 12º 
ponto que esquecemos de colocar no documento. Muito 
obrigado, Senador João Batista Motta. Parabéns pelo 
seu pronunciamento.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) – 
Agradeço-lhe, Senador Magno Malta, a participação.

Meu tempo está esgotado. Vou usar a benevolên-
cia do Presidente apenas para agradecer de coração 
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ao Ministro Aldo Rebelo pela maneira simpática com 
que nos recebeu, por seu equilíbrio e pela vontade de 
resolver os problemas por S. Exª demonstrada.

Aproveito a oportunidade também para agradecer 
ao Governador Paulo Hartung, que se está destacando 
como um dos melhores Governadores deste País e que 
nos acompanhou nessa audiência. Agradeço também 
aos meus companheiros de Bancada.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
comunico à Mesa que está havendo distribuição na 
Casa de material apócrifo, isto é, sem assinatura. E, 
o mais grave: com etiquetas produzidas pelo Senado. 
São montagens feitas a partir de jornais locais. 

Trata-se de uma montagem, tal qual o proces-
so a que respondo no TSE. Solicito à Mesa que tome 
providências. 

Denuncio que já encontrei neste plenário – in-
clusive me choquei com ele – um cidadão indiciado 
pela CPI do Narcotráfico no Amapá. Pedi satisfação 
à segurança, mas até hoje não me deram nenhuma 
resposta. Ele continua circulando em todos os gabi-
netes dos Senadores. Por isso, solicito providências 
urgentes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Nobre Senador João Capiberibe, 
em resposta a V. Exª, de acordo com o Regimento In-
terno e a Resolução nº 17, esta Presidência enviará 
imediatamente à Corregedoria sua solicitação para as 
providências cabíveis.

A Presidência aproveita para registrar a honrosa 
presença em nossas galerias dos alunos do curso de 
Direito da Faculdade de Santo Agostinho, de Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais. Para nós, as Srªs e 
os Srs. Senadores, é uma honra a presença dos alu-
nos, coordenadores e professores nesta sessão de-
liberativa.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, 
Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.) 
– Gostaria de me inscrever, pela Liderança da Minoria, 
antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrita após o Líder 
José Agripino. 

O Senador Arthur Virgílio, que havia também 
solicitado a inscrição, tem aqui sua inscrição devida-
mente registrada. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Para não causar prejuízo aos oradores 
inscritos para comunicações inadiáveis, concedo a 
palavra à Senadora Heloísa Helena, primeira inscrita 
para uma comunicação inadiável.

Senadora Heloísa Helena, a Presidência escla-
rece a V. Exª que, se não o fizesse agora, certamen-
te, com quatro inscrições solicitadas pelos Líderes, o 
direito de V. Exª seria preterido, em função do próprio 
Regimento Interno.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, agradeço a sensibilidade 
de V. Exª.

Parece-me que o Senador Mão Santa já falou, 
na manhã de hoje, sobre a questão do desemprego 
e sobre um senhor de 30 anos que, segundo está na 
mídia, Senador Romeu Tuma, ateou fogo no próprio 
fogo, hoje de manhã, em frente ao Palácio do Planalto 
e está com queimaduras de terceiro grau em mais de 
60% do corpo, Senador Jefferson Péres.

Como dizia um velho poeta, a mecânica da vida 
se encarrega de nos fazer esquecer de determinados 
fatos dramáticos que estão escondidos pelas frias 
estatísticas oficiais. Essa questão do desemprego é 
extremamente grave. O desemprego não é apenas o 
principal problema referido em todas as pesquisas que 
são feitas na população brasileira. Muitos aqui tiveram 
a oportunidade de analisar alguns dados que foram 
produzidos pelo IBGE relacionando o desemprego 
com a violência. 

Não é um fato simples. Não é o caso do cida-
dão que veio aqui tentar se jogar, pegou o dinheiro e 
fugiu, não voltou para casa; ou do cidadão que tocou 
fogo no próprio corpo hoje de manhã, porque é o de-
semprego a característica mais perversa de uma so-
ciedade capitalista. É o desemprego que desestrutura 
relações familiares, que faz a menina vender o corpo 
por um prato de comida, que joga os jovens, filhos da 
pobreza especialmente, na marginalidade como últi-
mo refúgio.

Penso que é de fundamental importância refletir-
mos sobre as alternativas que podem ser realizadas e 
que já passaram por esta Casa. Tivemos a oportuni-
dade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano passa-
do, de alardear para a opinião pública que estávamos 
votando duas reformas que, na verdade, eram farsas 
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políticas, fraudes intelectuais. E, no ano passado, o 
Governo e parte importante do Congresso Nacional 
apresentavam essas reformas como a panacéia que 
resolveria os males do Brasil. É evidente que vimos 
que isso não foi feito. 

A reforma da previdência tinha um mecanismo 
para incluir milhares de filhos da pobreza neste País, 
que, com suas respectivas aposentadorias ou pos-
sibilidade de aposentadorias, poderiam dinamizar a 
economia local, gerar emprego e renda. Mas isso não 
foi feito.

A reforma tributária, a segunda farsa política e se-
gunda fraude intelectual, por sua vez, não desonerou a 
produção, não estabeleceu mecanismo de dinamização 
da economia, não gerou emprego nem renda. A tal da 
reforma tributária só fez saquear oficialmente 20% dos 
cofres públicos, inclusive dos investimentos que pode-
riam dinamizar a economia, gerar emprego e renda.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ficamos assim: 
as frias estatísticas oficiais escondem histórias de vi-
das que estão sendo destruídas. Depois começamos 
a falar da necessidade de as Forças Armadas inves-
tirem no Rio de Janeiro, porque a gigantesca maioria 
dos filhos da pobreza está sendo tragada pela mar-
ginalidade como último refúgio, porque este Plenário, 
quando votou a desvinculação de receita da União, 
autorizou o Governo Federal a saquear oficialmente 
os investimentos, a área importantíssima da seguran-
ça pública. 

O policial civil e o policial militar não têm meca-
nismo de inteligência para combater o narcotráfico, 
não têm salários dignos e acabam se submetendo à 
promiscuidade entre o aparato de segurança e o cri-
me organizado. 

E, agora, esse caso extremamente lamentável 
de uma pessoa que ateia fogo ao próprio corpo para, 
de alguma forma, denunciar o desemprego. 

É por isso que é de fundamental importância que 
tenhamos coragem de fazer o debate sobre essa po-
lítica econômica. Aquela política econômica que vem 
sendo patrocinada ao longo da história recente deste 
País, que agrada aos gigolôs do Fundo Monetário In-
ternacional, aos parasitas do Banco Mundial e ao ca-
pital financeiro, não deu certo em nenhuma nação do 
mundo. Ela dá certo para o setor especulativo. 

Os dados que foram apresentados ultimamen-
te pelo IBGE não é uma coisa qualquer: 0,001% da 
população brasileira toma conta de 46% da riqueza 
nacional! Cinco mil famílias tomam conta da riqueza 
nacional! 

O que aconteceu no último ano não é uma coisa 
qualquer: houve a diminuição de mais de R$ 22 bilhões 
no consumo das famílias brasileiras, se comparado ao 

ano de 2002. Menos consumo, mais empobrecimento. 
Menos consumo significa estoques de mercadorias 
inalteradas e mais desemprego na indústria, na fábri-
ca, no comércio.

Então, é de fundamental importância que te-
nhamos coragem de fazer o debate sobre a política 
econômica. Há necessidade, inclusive, de cobrar do 
Governo Federal que, em vez de se ajoelhar covarde-
mente diante dos gigolôs, parasitas das instituições 
de financiamento multilaterais, possa fazer a liberação 
ao menos dos recursos que estão estabelecidos para 
investimento no Orçamento Público, para que possa-
mos dinamizar a economia, e não fazer o debate só 
quando acontece alguma coisa dessa.

Este é o problema: a banalização da miséria, do 
desemprego e da violência está de tal forma agigantada 
nas mentes do povo brasileiro que tem de haver uma 
confusão gigantesca no Rio de Janeiro, um trabalhador 
tem que tentar pular daqui de cima ou atear fogo no 
próprio corpo diante do Palácio do Planalto para que 
possamos discutir a política econômica deste País.

É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – Concedo a palavra ao nobre Líder 
José Agripino, que falará para uma comunicação de 
interesse partidário, pela Liderança do PFL.

Em seguida, a Presidência dará continuidade 
à lista de oradores inscritos para uma breve comuni-
cação e dos demais Líderes inscritos para antes da 
Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero tratar, rapidamente, de dois assun-
tos que são da maior gravidade.

O primeiro deles, Sr. Presidente: hoje completam-
se dois meses do caso Waldomiro e, curiosamente, o 
Sr. Waldomiro presta depoimento na CPI que investiga 
o assunto no Estado do Rio do Janeiro.

Muito embora ele tenha sido frio e calculista no 
seu depoimento, alguns fatos importantes ficaram para 
serem apreciados e para serem objeto de confronta-
ção e investigação. 

Tenho a informação de que o Sr. Waldomiro Diniz 
teria dito no seu depoimento que teria sido vítima de 
chantagem por parte de um jornalista, Mino Pedrosa, 
e que teria oficiado a três Ministros – inclusive aos 
Ministros Waldir Pires e Márcio Thomaz Bastos – re-
clamação nesse sentido; havia enredado que estava 
sendo vítima de chantagem.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para mim 
está muito claro que, uma vez que oficia a um Ministro 
de Estado um fato de tamanha gravidade, o Sr. Wal-
domiro está distribuindo ou repartindo com o Poder 
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Executivo o objeto que o preocupava e que deveria 
preocupar, e muito, o Governo – que não tomou, ao 
que me consta, nenhuma providência. 

O fato seguinte refere-se à fita de vídeo em que 
o Sr. Waldomiro Diniz solicita dinheiro para campanhas 
eleitorais e 1% do valor para si.

Senador Mão Santa, urge que a comissão par-
lamentar de inquérito seja instalada. Há dois recursos 
– já apreciados pela CCJ e constantes da pauta de ma-
térias a serem apreciadas nesta Casa – que solicitam 
que o Presidente da Casa indique, no caso de omissão 
dos líderes partidários, os nomes dos membros para 
compor a comissão parlamentar de inquérito.

Temos duas instâncias, Senador Arthur Virgílio: 
temos a instância dos recursos, que, acredito, com 
os fatos que se estão sucedendo, serão apreciados 
e aprovados por este Plenário – nesse caso, S. Exª o 
Presidente da Casa cobrirá a omissão dos líderes dos 
partidos que não indicaram os membros da CPI –, e 
temos a outra instância, Senadora Heloísa Helena, 
que é a do Judiciário.

Já me manifestei, nesta tribuna, sobre o mérito 
do despacho do Ministro Relator em um mandado de 
segurança impetrado por Senadores do meu Partido, 
inclusive por mim, em que o pleito não é concedido por 
não entender S. Exª que a matéria está prejudicando 
o mérito se não for imediatamente apreciada. No en-
tanto, no que diz respeito à fumaça do bom Direito, o 
Ministro é claríssimo ao reconhecer o direito das mi-
norias e o perigo que a democracia sofre quando esse 
direito não é preservado.

Portanto, no momento em que se completam dois 
meses do caso Waldomiro, a Nação inteira, frustrada 
com a expectativa de um governo probo, espera escla-
recimentos. E a Oposição vem registrar os termos do 
depoimento feito na comissão parlamentar de inqué-
rito do Rio de Janeiro e vem manifestar sua expectati-
va favorável aos dois lances: a votação dos recursos, 
em que o Plenário se manifestará favoravelmente ao 
entendimento de que o Presidente da Casa terá a 
obrigação de indicar os membros da CPI; ou, se não 
o fizer, a manifestação do Judiciário, que – com abso-
luta certeza – dará à democracia brasileira o prêmio 
da proteção às minorias.

O segundo assunto, Sr. Presidente, é igualmente 
importante. Confesso a V. Exª que guardo profundas 
preocupações com o nosso País. Senador Jefferson 
Péres, preocupa-me a trinca de megaproblemas que 
estamos atravessando. Refiro-me ao terrível proble-
ma do desemprego, que atinge o percentual de 20%; 
aos baixos investimentos, que não nos dão garantia 
nenhuma de crescimento sustentado a partir de 2005 
– nosso baixíssimo nível de investimento público e 

privado, nos âmbitos interno e externo, representa um 
perigo para um país como o Brasil, que injeta anual-
mente milhões de pessoas no mercado de trabalho, 
milhões de frustrados; e à questão da população, de-
cepcionada com as promessas feitas pelo Governo e 
ainda não atendidas.

Senador Jefferson Péres, isso nos atinge porque 
a classe política pode ser nivelada por baixo. O povo 
pode entender, uma vez que votou no Presidente Lula 
e este não atende àquilo que prometeu, que todos so-
mos “farinha do mesmo saco”, e V. Exª e eu podemos 
pagar o preço do descrédito do cidadão no País em 
que vivemos.

Diante dessa trinca de problemas – desempre-
go, baixos investimentos e frustração de expectativas 
–, acorre-me a preocupação com a questão da segu-
rança. Os jornais do Brasil e do mundo inteiro estão 
divulgando, se não em primeira página, nas páginas 
internas, a penosa fotografia do pseudonarcotrafi-
cante morto, sendo carregado por um policial em um 
carrinho de mão. Na guerra de grupos mafiosos por 
ocupação de espaços do narcotráfico, os meios de co-
municação divulgam qual o caminho menos perigoso 
para que as pessoas possam ir de um ponto a outro 
no Rio de Janeiro.

Nisso tudo, Sr. Presidente, o que mais me preo-
cupa é a falta de coordenação institucional. O poder 
federal, o poder estadual e o poder municipal, os três 
manifestam a intenção de somar esforços na guerra 
contra a violência e contra o narcotráfico, mas, na prá-
tica, não se entendem.

Há um ano, o Prefeito César Maia ofereceu R$100 
milhões para formar um bolo de recursos públicos para 
que a segurança do Rio de Janeiro tivesse prioridade 
efetiva a partir da alocação de recursos para instru-
mentalização do aparelho policial. Porém, tal proposta 
ficou no vazio. Não teve reposta.

Mais uma vez, ocorre um problema que julgo seri-
íssimo, Sr. Presidente. A questão da segurança no Rio 
de Janeiro – que é mais aguda do que em Natal, João 
Pessoa e Teresina, onde também já existe inseguran-
ça – está maculando a imagem do Brasil. O Brasil do 
futebol, do povo alegre, da música bonita está sendo 
maculado pelas más imagens dos meliantes carrega-
dos em carrinhos de mão espalhadas nos jornais do 
mundo inteiro. O Brasil está “pagando o pato” e está 
tendo a sua imagem maculada por uma questão seri-
íssima chamada segurança. Assistimos à disputa, no 
Rio de Janeiro, sobre quem vai atuar, quem ocupa o 
espaço de quem.

Sr. Presidente, quero apresentar o produto de 
uma conversa que tive, hoje pela manhã, com os Se-
nadores Arthur Virgílio e Tasso Jereissati, preocupados 
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com essa questão. Tenho a certeza de que o Senador 
Arthur Virgílio também falará sobre isso, mas tomo a 
liberdade de trazer ao conhecimento da Casa a pro-
posta, que será apresentada na reunião de quinta-feira, 
depois de amanhã, da Subcomissão de Segurança, 
presidida pelo Senador Tasso Jereissati. Se aprovada, 
o Prefeito César Maia, o Secretário de Segurança do 
Rio de Janeiro, a Governadora do Estado e o Ministro 
da Justiça serão convidados para discutir o assunto 
neste plenário. 

Sr. Presidente, a razão de apresentaremos essa 
proposta é que os episódios acontecidos no Rio de Ja-
neiro, em São Paulo e em outros lugares do Brasil são 
espasmódicos, geram comoção circunstancial, mas, 
passados um, dois, três dias, caem no esquecimento, 
e nenhuma providência efetiva é tomada.

Nesse sentido, a Subcomissão presidida pelo 
Senador Tasso Jereissati elaborou um elenco de pro-
vidências legislativas permanentes, institucionais, que, 
se votadas em regime de urgência, poderão dar segu-
rança a todos nós, brasileiros, em relação às atitudes 
a serem tomadas para proteger a população do Rio 
de Janeiro, de São Paulo, de Teresina, de Cuiabá, de 
Palmas, de todo o País. 

Ouso fazer essa proposta e espero que o Sena-
dor Tasso Jereissati, se assim entender, apresente-a 
à Subcomissão. Se acolhida, a proposta será trazida 
ao Plenário, para que possamos estabelecer a união 
das três esferas de poder, trazendo o nosso aconselha-
mento e a nossa provocação – no bom sentido –, para 
que a questão da segurança no Brasil seja tratada de 
forma institucional e para que os recursos materiais e 
humanos do Município e do Estado do Rio de Janeiro 
e da Nação chamada Brasil se unam em defesa do ci-
dadão, neste momento, do Rio de Janeiro, mas do País, 
que está ameaçado pela questão da segurança.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra à nobre Senadora 
Ana Júlia Carepa para uma comunicação inadiável.

Estão inscritos, em seguida, a Senadora Lúcia 
Vânia, como Líder da Minoria, e o Senador Arthur 
Virgílio.

Posteriormente, daremos início à Ordem do Dia. 
Portanto, peço aos oradores que cumpram rigorosa-
mente o tempo.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, público 
que nos assiste e nos ouve, na verdade, quero fazer 
uma denúncia do que ocorreu na última quinta-feira, 
8 de abril, vésperas da Semana Santa, no Estado do 
Pará. Tratou-se de uma agressão à liberdade de mani-
festação da imprensa brasileira, porque não interessa 

se a vítima é um pequeno jornal ou uma grande rede 
de televisão.

Enfurecido, após ler uma reportagem publicada 
no jornal Gazeta Carajás, o Deputado Estadual do 
PSDB do Pará Faisal Salmen agrediu e ameaçou de 
morte o jornalista e diretor-proprietário daquele jornal, 
um jovem chamado Juno Brasil.

O fato ocorreu quando esse jornalista se encon-
trava no restaurante Bela Vista, localizado na avenida, 
por coincidência, Liberdade, esquina da rua Lauro Co-
rona, no Bairro da Paz – vejam só quantas ironias –, 
no Município de Parauapebas. Por volta das 23 horas 
da última quinta-feira, o Deputado Faisal o avistou e, 
descendo do seu carro, dirigiu-se à mesa em que se 
encontrava o jornalista, iniciando uma sessão de xin-
gamentos com palavras de baixo calão e afirmando 
alto e bom som “você quis acabar comigo, mas eu é 
que vou te matar”.

Ato contínuo, ele jogou um copo com cerveja no 
rosto do jornalista. Não satisfeito, Faisal retornou ao 
restaurante e acusou aos berros o Sr. Juno Brasil de 
ser traficante em Minas Geais, calúnias essas presen-
ciadas inclusive por um soldado da Polícia Militar de 
nome Oliveira e pelos freqüentadores do restaurante, 
que assistiam estupefatos ao descontrole do Depu-
tado Estadual.

O que mais choca nesse episódio é a mesqui-
nhez do que motivou as agressões. Seriam injustifica-
das sob quaisquer aspectos, mas a matéria jornalís-
tica que, na verdade, despertou a ira do Deputado é 
um trabalho jornalístico, sim, um trabalho que nem de 
longe macula a imagem, a honra ou a dignidade do 
próprio Deputado.

Tratou-se da notícia de uma consulta feita ao Tri-
bunal Superior Eleitoral pelo Deputado Federal Anivaldo 
Vale, do PSDB do Pará, mesmo Partido do Deputado 
Estadual que agrediu e ameaçou de morte o jornalista. 
Foi esta a consulta do Deputado Federal: é permitido ao 
ex-cônjuge de Prefeito municipal exercendo o manda-
to em reeleição ser candidato na eleição subseqüente 
ao mesmo cargo atualmente ocupado, considerando 
que a separação de fato, reconhecida por sentença 
definitiva, ocorreu antes da posse do primeiro man-
dato e da edição da Emenda Constitucional nº 16, de 
04/06/1997, e que, contudo, o divórcio sacramentado 
judicialmente somente ocorreu no curso do mandato 
originário, por força do disposto no § 6º, parte final, do 
art. 226 da Constituição Federal?

O TSE respondeu negativamente a essa possi-
bilidade. Ou seja, o ex-cônjuge da Prefeita reeleita, de 
quem somente se divorciou no período do atual man-
dato, não poderá ser candidato à sucessão daquela 
nas eleições deste ano. Segundo o jornal, essa seria 
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a situação do Deputado Faisal, ex-marido da atual 
Prefeita, Izabel Mesquita.

Evidentemente, tal notícia, uma vez confirmada, 
não é alvissareira para os planos do Deputado, que 
pretende e que já se encontra inclusive abertamente 
em campanha eleitoral.

É interessante o fato de as autoridades só ve-
rem um tipo de campanha; as outras não conseguem 
enxergar.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Mais assustador ainda é o comportamento da Polí-
cia Civil, pois em Parauapebas, quando o jornalista se 
dirigiu à delegacia para registrar a ocorrência de que 
fora ameaçado de morte, inclusive com o testemunho 
de uma comerciante, que o acompanhou para teste-
munhar, o policial civil de prenome Walter disse que 
não havia escrivão de plantão para registrar ocorrência. 
Curiosamente, o Deputado Faisal já estivera lá momen-
tos antes para registrar a ocorrência de que ele teria 
sido o Deputado agredido e ameaçado pelo jornalista, 
querendo, na verdade, transformar a vítima em réu.

No dia seguinte, o jornalista dirigiu-se novamente 
à delegacia, e o Delegado João Bosco Júnior ouviu-o 
perante a testemunha e salientou que, por ser feriado 
santo, a delegacia não dispunha de escrivão e que o 
jornalista deveria voltar apenas no outro dia. Ou seja, 
o jornalista só conseguiu fazer o boletim de ocorrência 
policial na manhã do sábado, 10 de abril.

Esses absurdos devem servir de aviso às autori-
dades federais, ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Pará – meu Estado –, ao Tribunal Superior Eleito-
ral e ao Ministério Público, pois, certamente, teremos 
no Município de Parauapebas uma das eleições mais 
tensas e violentas do País.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Está em jogo a prefeitura da maior renda per capita 
do Pará. Só para 2004 Parauapebas tem um orçamento 
de R$114 milhões para 100 mil habitantes.

Eu e os Senadores Azeredo e Rodolpho Tourinho 
fomos a Parauapebas, porque fazemos parte de uma 
subcomissão. O Senador Azeredo mostrou espanto 
pelo fato de não haver na cidade sequer um hospi-
tal regional, apesar de ser governada durante quatro 
anos por esse Deputado e durante oito anos por sua 
ex-esposa, que politicamente o apóia.

Portanto, para concluir, Sr. Presidente, lembro 
mais uma vez a liberdade de imprensa, a “vista da 
Nação”, como a definiu Rui Barbosa, cujo busto se 
encontra neste plenário, que não pode ser embaçada 
pela truculência daqueles que se recusam a admitir o 

estado de Direito e que querem suprimir as garantias 
de cidadania, para implantar um faroeste onde o su-
premo valor seria sua força e arrogância.

Faço um apelo ao Governador do Estado do 
Pará, que, inclusive, é correligionário, partidário des-
se Deputado, para que tome providência no sentido 
de dar proteção a esse jornalista, Juno Brasil, contra 
futuras agressões e para garantir um comportamento 
adequado, sim, às Polícias Civil e Militar guarnecidas 
em Parauapebas.

Seria interessante o TRE do Pará e o Ministério 
Público estudarem a possibilidade de requererem apoio 
federal para que seja garantida liberdade de expressão 
e manifestação no processo eleitoral daquele Municí-
pio não apenas no dia da eleição, mas nos três meses 
anteriores, a partir do registro das candidaturas.

Para concluir, insisto nas providências que visam 
antes de tudo preservar a liberdade de manifestação 
e o processo eleitoral em Parauapebas, que não pode 
ficar a mercê da violência e da brutalidade de um 
Deputado que parece se querer comportar como um 
coronel sem galões nem merecimento, intimidando e 
agredindo, como se vivêssemos numa terra sem leis 
e sem governo.

Portanto, não pode imperar a lei da força, o que 
tem de imperar é a força da lei.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo Líder 
inscrito, nobre Senador Arthur Virgílio, que fará uma 
comunicação de interesse partidário, pela Liderança 
do PSDB.

Em seguida, falarão o último orador inscrito para 
comunicações inadiáveis, Senador Maguito Vilela, e a 
última Líder inscrita antes da Ordem do Dia, Senadora 
Lúcia Vânia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, faz dois meses que se registra a 
impunidade não só de Waldomiro Diniz, mas a impu-
nidade em torno de Waldomiro Diniz. Faz dois meses, 
Sr. Presidente, que o máximo a que chegou o Governo, 
como resposta a uma sociedade sedenta de verdade 
foi um documento. A sociedade pretende a verdade e 
não a enrolação pela via de um documento palaciano, 
de um documento chapa-branca. Documento que não 
ouviu, por exemplo, o Ministro que nomeou o Sr. Waldo-
miro Diniz, o Ministro José Dirceu. Não ouvir, Senador 
Jefferson Péres, nem sequer o próprio Sr. Waldomiro 
Diniz, ou seja, no afã de servir à causa da impunida-
de, nem sequer deu direito de defesa ao réu confesso 
que, nem por isso, deve deixar de ter direito de defesa 
registrado, que é o Sr. Waldomiro Diniz. 
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Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, hoje um 
homem ateou fogo ao próprio corpo em frente ao Palá-
cio do Planalto. O Governo, que veio para melhorar as 
condições sociais do Brasil, hoje convive com monges 
não-budistas se imolando como protesto pelo desem-
prego recorde a que chegou este País. O Governo, 
que veio para moralizar esta República, que ele dizia 
perdida em desvãos, este Governo convive de maneira 
bastante à l’aise, bastante à vontade com a impunida-
de e suas conseqüências nefastas e seus exemplos 
nefandos na direção da próxima geração.

É irônico, o Sr. Waldomiro Diniz passeava a sua 
impunidade na CPI da Assembléia Legislativa do Rio 
de Janeiro com habeas corpus no bolso. Portava-se 
como se portam os meliantes. Perguntado se, respondia 
que não tinha nada a dizer, ou seja, o objetivo principal 
era não ir para a cadeia. O objetivo de ficar bem com 
o vizinho, como procedem os homens de bem, não. 
Não quer ficar bem com vizinho nenhum, não quer dar 
respostas à sociedade. Quer apenas não ser preso e, 
para isso, se cerca de advogados competentes e dos 
cuidados que a lei brasileira, às vezes, frouxa, às vezes, 
flébil, prodigaliza quem pratica esses malfeitos. 

Algumas coisas graves foram ditas pelo Sr. Wal-
domiro Diniz. Em uma delas, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Sr. Waldomiro Diniz confirma que 
deu dinheiro para um certo Paulinho, que seria um 
dos chefes da campanha do candidato do PT aqui, 
no Distrito Federal. Outra, Sr. Presidente, dizendo-se 
chantageado pelo bicheiro Cachoeira, o Sr. Waldomiro 
Diniz confirma que pediu providências ao Procurador-
Geral da República de então, Dr. Brindeiro, ao ainda, 
antes era e hoje continua sendo Corregedor-Geral da 
República, Dr. Valdir Pires, e ao Ministro da Justiça, Dr. 
Márcio Thomaz Bastos, e as providências não vieram, 
as providências não foram tomadas. Na verdade, viu-
se foi a Nação envolvida em baixo conluio. 

Ainda há pouco, eu consultava a Senadora Heloisa 
Helena sobre determinado mote para o meu discurso. 
Minha idéia era misturar ironia com indignação. Mas 
aqui tomei conhecimento deste fato: “Homem ateia fogo 
ao próprio corpo em frente ao Palácio do Planalto”. 

Waldomiro não foi molestado. Waldomiro se por-
ta como uma prima-dona, como se a própria Madona, 
que, cansada de dar autógrafos, diz a celebridade: “Não 
quero a imprensa no meu encalço no supermercado”. 
Após ganhar o Oscar da corrupção no Brasil, a cele-
bridade diz: “Não quero dar autógrafos, não quero ser 
incomodado pela imprensa. Acha ele que tem direito 
à paz em um País onde há corrupção endêmica, há 
gente tocando fogo nas próprias vestes? E não se faz 
nada para mudar efetivamente esse quadro, que, na 

verdade, aponta para caminhos de desesperança e 
de desilusão? 

Dois meses, e não é aniversário; precisaria de 
mais dez. Aniversário, portanto, forço a situação, de 
dois meses da impunidade; nenhuma resposta.

Cheguei a pensar em fazer algo que não é do 
meu estilo: cantar parabéns para o Waldomiro. Mas 
não canto, recito: 

Parabéns para Waldomiro, nesta data não feliz. 
Muitas infelicidades para esta Nação vilipendiada, 
onde desempregados ateiam fogo às vestes e onde 
corruptos não vão para a cadeia, apesar de todas as 
propostas e de todas as promessas de que haveria 
uma redenção mudando radicalmente procedimentos 
neste País. 

Waldomiro Diniz é a cara de uma ordem que não 
está sabendo se governar. Waldomiro Diniz é a cara 
da desordem provocada no campo. Waldomiro Diniz 
é a cara das providências de fancaria. Waldomiro Di-
niz é a cara das falsas desculpas. Waldomiro Diniz é 
a cara da hipocrisia. Waldomiro Diniz é a cara da fal-
sa moralidade. Waldomiro Diniz é a cara do Brasil que 
precisa ser mudado, sim, e do avesso, se quisermos 
prestar uma verdadeira homenagem ao homem que 
ateou fogo às suas vestes em protesto, em desilusão, 
em desesperança, contra um quadro que começa, 
objetivamente, sem dúvida alguma, na própria fome, 
no próprio desemprego, mas termina subjetivamente, 
pelo menos, num protesto contra uma ordem de coi-
sas que privilegiam quem assalta e, ao mesmo tem-
po, pune, e com a morte pelo fogo, quem é assaltado 
neste País infeliz.

Portanto, não canto, recito o que não é parabéns, 
o que é, na verdade, o brado de indignação de um 
povo que não tolera mais que se compactue com essa 
ordem aí posta de que, de desculpa em desculpa, vai-
se afundando na falta de crédito. E se não tiver crédito 
– prestígio se recupera, mas crédito, não, credibilidade, 
não, se afunda na falta de credibilidade –, essa ordem 
terá dificuldades para governar um País que anseia 
por começar, Senador Jefferson Péres, a ser de fato 
governado, algo que não está acontecendo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – V. Exª tem a palavra.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a palavra pela 
Liderança do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª está inscrito.
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Temos a inscrição do Senador Maguito Vilela, 
que vai falar agora, e, em seguida, o Senador Antero 
Paes de Barros, por cessão da Senadora Lúcia Vânia. 
Logo após, passaremos à Ordem do Dia.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi aprovado, no 
início deste mês, pela Comissão de Educação, o Pro-
jeto de Resolução nº 1, de 2004, de autoria da nobre 
Senadora Serys Slhessarenko, relatado por mim, que 
propõe seja atribuído ao Arquivo do Senado Federal 
a designação Arquivo Cora Coralina. 

Em sua justificação, a Senadora aduz uma série 
de razões para que esta Casa Legislativa adote tal ho-
menagem. Entre os motivos, está o fato de 2004 haver 
sido definido por lei como Ano da Mulher. Como uma 
das inúmeras providências para marcar o transcurso 
desse período, o Arquivo do Senado Federal, esse im-
portante referencial da memória brasileira, passaria a 
ter o nome da ilustre escritora e poeta goiana. 

Como bem lembra a autora da proposição, Se-
nadora Serys Slhessarenko, Cora Coralina é um ícone 
para este País. Mulher nascida em um tempo em que 
a elas não era franqueado acesso à educação formal 
ou ao desempenho artístico, superou tais limitações 
externas ao tornar-se uma leitora poderosa, germe da 
futura escritora. Ainda que por muito tempo limitada à 
tradicional condição de dona-de-casa, jamais deixou 
de afirmar-se em sua individualidade. Tanto é assim 
que seus versos, suas histórias, enfim, sua literatura, 
refletem sempre um conteúdo crítico, ainda que apa-
rentemente apenas fale de situações do cotidiano. Mas 
nada supera a imagem que temos dela: uma mulher 
que, já aos setenta anos, não tendo desistido de sua 
vocação, revela-se ao País como talentosa poetisa. Ela 
é a própria imagem e modelo da capacidade de supe-
ração das adversidades, como mulher que vence num 
mundo de predominância masculina. Um exemplo de 
ternura e tolerância perante uma sociedade machista 
e excludente.

O Arquivo do Senado Federal, por sua vez, é 
um repositório privilegiado da memória deste País, 
por guardar aqui 180 anos da vida pública nacional, 
uma vez que, desde o Império, já era um local onde 
os fatos importantes da história brasileira eram deci-
didos. Esse arquivo tem sido – e tem potencial para 
ser muito mais – uma fonte inesgotável de pesquisas 
sobre a história brasileira. Com a atribuição do nome 
Arquivo Cora Coralina a ele, estaremos propiciando a 
junção de dois repositórios significativos da memória 
nacional: um físico, representado pelos documentos, e 
outro imaterial, representado por tudo quanto significa 
Cora Coralina para o nosso País, para o Brasil.

A aprovação do projeto é uma honra para mim, 
que o relatei, como também para todo o povo do meu 
Estado, Goiás.

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

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo Líder 
inscrito, o nobre Senador Antero Paes de Barros, que 
fará uma comunicação de interesse partidário pela 
Liderança da Minoria.

V. Exª dispõe de até cinco minutos, Senador.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje se completam dois meses 
da divulgação da fita de vídeo em que Waldomiro Di-
niz aparece pedindo propina ao dono de casa de jogo 
Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Nesse tempo, 
ficou claro que Waldomiro Diniz trabalhava e ainda 
trabalha para gente muito poderosa.

Hoje, Waldomiro Diniz foi ouvido pela CPI da 
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. É preciso 
registrar que, sobre o episódio Waldomiro Diniz, a Co-
missão de Sindicância Interna do Governo não chegou 
a conclusão alguma. Não há nada lá que incrimine 
Waldomiro Diniz. Aliás, no depoimento de Waldomiro 
à Assembléia do Rio de Janeiro, ele elogia a Comissão 
de Sindicância Interna do Governo. 

Os procuradores que investigaram e propuseram 
denúncia contra Waldomiro por advocacia administra-
tiva, renovação do contrato entre a Caixa Econômica 
Federal e a multinacional GTech, foram transformados 
em réus e colocados sob suspeita pelo Governo, com a 
tese da conspiração e em processo interno movido pelo 
Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles.

O Governo move mundos e fundos para manter 
tudo sob sigilo. A CPI dos Bingos, proposta aqui pelo 
Senador Magno Malta, teve as assinaturas necessárias. 
Inusitadamente, esta Casa, por meio das Lideranças 
e da Mesa, disse que, não havendo a indicação dos 
membros, a CPI não se instalaria. Mas, para o bem da 
Nação, as coisas continuam a ser reveladas, queira ou 
não queira o Governo.

Hoje pela manhã, o ex-assessor da Casa Civil da 
Presidência depôs perante a CPI do Rio de Janeiro. 
Apesar das tentativas de Waldomiro, que se apresen-
tou calmo, tranqüilo, bem treinado, depois de 60 dias, 
sem nunca ter sido ouvido, algumas coisas ficaram 
evidenciadas.

Waldomiro Diniz revelou que foi chantageado por 
Carlinhos Cachoeira desde o início. Ele disse textual-
mente: “Estou sendo chantageado por esse senhor 
com base nessa fita”. Mais ainda, informou em detalhes 
como foi o processo da chantagem a partir de janeiro 
de 2003, quando assumiu a Subchefia de Assuntos 
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Parlamentares do Palácio do Planalto. E contou como 
foi informado da existência da fita de vídeo registrando 
seu encontro com Carlinhos Cachoeira. 

Waldomiro revelou à CPI do Rio de Janeiro que, 
em junho do ano passado, enviou ofício ao Ministro 
da Justiça e ao Corregedor-Geral da República, o Dr. 
Waldir Pires – que se apresenta tão zeloso para inves-
tigar determinados Municípios brasileiros. Waldomiro 
Diniz disse que já no telefonema da chantagem, em 
janeiro de 2003, e quando foi publicada a matéria na 
revista ISTOÉ, resolveu tornar pública a chantagem. 
Telefonou para Carlinhos Cachoeira e perguntou qual 
era a história da fita. E Carlinhos Cachoeira lhe deu 
explicações. Isso demonstra que se falavam por telefo-
ne, mas nem o sigilo telefônico do Sr. Waldomiro Diniz 
foi quebrado, o que é grave.

Waldomiro Diniz revela que, em junho, encami-
nhou ofício também ao Procurador-Geral da República. 
E se ele já sabia que a chantagem era resultante da 
existência de uma fita, aqui a conclusão mais óbvia. O 
que Waldomiro Diniz disse na Assembléia Legislativa 
do Rio de Janeiro leva à conclusão de que ele sabia 
da fita, sabia que estava sendo chantageado e pediu a 
autoridades da República que tomassem as providên-
cias necessárias para evitar a chantagem.

Sr. Presidente, vou formular por escrito, na ses-
são de amanhã, um requerimento, para pedir à As-
sembléia Legislativa do Rio de Janeiro que encaminhe 
ao Senado da República esses ofícios que Waldomi-
ro diz ter entregue ao Ministro da Justiça do Brasil, 
ao Corregedor Waldir Pires e também ao Procurador-
Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, para que o 
Senado tenha oficialmente registrados esses ofícios 
nos seus Anais.

Portanto, o Governo sabia das fitas desde ju-
nho. Se Waldomiro diz que informou ao Governo da 
chantagem e que a chantagem tinha esses motivos, 
o Governo sabia dessas fitas desde junho e não se 
pode dizer surpreendido pela divulgação da matéria 
em fevereiro de 2004.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não vamos 
permitir que enterrem a Constituição. Já existem aqui 
as assinaturas da CPI dos Bingos. Faltam três assina-
turas para a CPI do Waldomiro. O depoimento de Wal-
domiro na CPI do Rio de Janeiro foi enfatizado por um 
Deputado do PMDB, que disse: Eu não posso ir além, 
porque recebemos ordens da Justiça, e só podemos 
perguntar sobre a Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro e sobre a sua atuação na Loterj.

Diante desse quadro, Sr. Presidente, quero apelar 
para a auto-estima do Senado. Assinem o requerimento, 
Srs. Senadores, e vamos fazer a CPI do Waldomiro!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao nobre Líder João 
Capiberibe, que falará pela Liderança do PSB. 

V. Exª dispõe de até 5 minutos, Senador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, não venho a esta tribuna sim-
plesmente para me defender. Minha defesa tem sido 
feita de forma espontânea e contundente. Dos meus 
Pares que ocuparam a tribuna do Senado ou fizeram 
aparte, nos últimos dias, vários se referiram à minha 
trajetória política, o que já seria, por si só, a defesa 
que tenho a oferecer.

Gosto de acreditar que se trata de uma verdade. 
Pautei toda minha vida pública, desde a luta pela rede-
mocratização, da luta contra a ditadura, pela mais insis-
tente defesa da transparência, tanto na política quanto 
na administração. Foi uma das principais bandeiras de 
minhas campanhas eleitorais para Prefeito de Macapá, 
para Governador do Amapá, por duas vezes, e para 
Senador da República. E vem sendo uma bandeira do 
meu mandato – como todos aqui podem testemunhar, 
bem como os amapaenses – insistir sempre na busca 
da ética na política e exigir de meus correligionários 
que assim se pautem.

A Deputada Federal Janete Capiberibe, minha 
esposa, adotou essa postura em toda a sua vida pú-
blica. Estamos juntos desde a militância nos anos 70. 
Estivemos juntos na vida clandestina, na prisão, na 
tortura e no exílio. Estamos juntos na vida pública e 
em todos os pleitos eleitorais que enfrentei nos últimos 
anos. A Deputada Janete Capiberibe, na Legislatura 
passada, foi a única Deputada a devolver publicamente 
a quantia de R$7 mil recebida indevidamente pelos in-
tegrantes daquela Legislatura. Foi a Deputada Federal 
mais votada do Amapá, de toda a história do Amapá, 
recebendo o apoio de quase 10% do eleitorado. É pos-
sível, então, perguntar que sentido teria envolver-se, 
nessas condições, em uma transação de compra de 
votos pela quantia de R$26,00 cada um, quando rece-
beu 23.203 votos do povo do Amapá, quase 10% dos 
votos do nosso colégio eleitoral, que é pequeno?

Não! Nada disso faz sentido. Não faz sentido incul-
par-nos de uma barganha como essa. Não faz sentido 
apontar-nos como responsáveis por ela. Nenhuma das 
acusações que constam do processo que ameaçam o 
meu mandato e o da Deputada Janete Capiberibe faz 
sentido, a não ser o de buscar privar-nos do mandato 
que o povo do Amapá nos confiou.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador João Capiberibe?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Concedo-lhe o aparte, Senador Eduardo Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor João Capiberibe, gostaria de dar o meu testemunho 
a respeito de tudo o que conheço de sua vida pública, 
seja quando o visitei, quando V. Exª era Governador 
do Estado do Amapá, seja durante o tempo em somos 
companheiros no Senado. Posso testemunhar que V. 
Exª, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, tem tomado inúmeras iniciativas, como, por 
exemplo, a de estudar tudo o que se refere ao Mer-
cosul e à Alca. Assim, quero dar o meu testemunho 
a respeito da seriedade com que conduz a sua vida 
pública, o interesse da população do Amapá, os pro-
jetos que aqui tem apresentado, inclusive o referente 
à transparência das ações na vida pública. E propõe 
que o Congresso Nacional e o Governo do Presiden-
te Lula venham a adotar a sua própria iniciativa como 
Governador do Estado. Não sei de todos os detalhes, 
mas tenho certeza de que os Ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral, quando vierem a examinar a serie-
dade de propósitos e a maneira como V. Exª se tem 
conduzido, à luz de todos os fatos, verão que o que V. 
Exª está falando é condizente com a verdade que ca-
racteriza toda a sua vida pública. Senador João Capi-
beribe, permita-me, inclusive, que eu faça um apelo ao 
Presidente José Sarney, porque S. Exª é um Senador 
pelo Estado do Amapá e, como todos nós, tem tido a 
oportunidade de acompanhar a seriedade de procedi-
mentos e de propósitos do Senador João Capiberibe. 
A decisão que o Tribunal Superior Eleitoral está para 
tomar é de interesse de todos os Senadores. Tenho 
certeza de que cada um de nós que o conhecemos 
podemos aqui dar esse testemunho. Era isso que eu 
gostaria de registrar.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Agradeço o 
aparte de V. Exª. Reafirmo a nossa confiança na Jus-
tiça eleitoral.

Ouço o aparte do Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Inicialmen-

te, quero agradecer ao Presidente José Sarney pela 
tolerância democrática, como magistrado que age na 
Presidência do Senado. Por entender o momento difícil 
por que passa um Senador da República perante seus 
colegas, permite uma tolerância regimental, para que 
possamos externar a nossa solidariedade ao Senador 
João Capiberibe. Senador João Capiberibe, V. Exª não 
é um homem conhecido apenas no Senado Federal, 
mas um homem público conhecido no Brasil, que tem 
uma história que se confunde com a história da de-
mocracia brasileira. Posso dar o meu testemunho de 
que V. Exª tem, na sua origem, a índole democrática, 
a índole pela liberdade e por uma sociedade justa. V. 
Exª militou na Aliança Libertadora Nacional (ALN), 

que atuou contra a ditadura militar, tendo que sair do 
Brasil para um exílio no Chile. E, na queda de Salva-
dor Allende, promovida pela ditadura militar, onda que 
assolava a América Latina, teve V. Exª de se refugiar 
no Canadá. Transferiu-se depois, com a sua família e 
com a sua companheira Janete para Moçambique, um 
governo socialista, lutando pela construção da cida-
dania. Quando da abertura democrática brasileira, V. 
Exª retornou à Amazônia, no Estado do Acre, criando 
as comunidades agrícolas. V. Exª trabalha com Miguel 
Arraes, no Estado de Pernambuco, também pelas so-
ciedades, pelas ligas camponesas, em defesa de um 
Estado camponês. Alguém com essa biografia, al-
guém que recompõe uma visão de desenvolvimento 
sustentável e de ética na política no Estado do Ama-
pá jamais poderia ter o nome confundido com o de 
alguém que pudesse trocar a dignidade de uma vida 
como homem público por R$26,00. Considero delica-
do o momento por que passa a democracia brasilei-
ra. Infelizmente, nem todos prestam atenção ao que 
está acontecendo. As testemunhas que acusaram V. 
Exª garantem, em depoimentos gravados, que foram 
cooptadas, que foram pagas por um agente político 
local para fazer uma denúncia ardilosa contra V. Exª. 
E, como resultado disso, há uma decisão que induz a 
um processo de cassação. Receba a minha solidarie-
dade e a certeza de que a soberania do voto e a de-
fesa intransigente da democracia da Justiça Eleitoral 
brasileira farão parte da consciência dos Ministros do 
Tribunal Superior Eleitoral.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Tião Viana, pelas suas 
palavras.

Ouço o aparte do Senador e Líder Arthur Vir-
gílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
João Capiberibe, da mesma maneira, registro o sen-
so de justiça do Presidente José Sarney, que, no bom 
sentido, infringindo o Regimento, permite que V. Exª, 
em uma comunicação de liderança, que se deveria 
cingir a cinco minutos, conceda apartes a seus cole-
gas para tecerem comentários sobre esse episódio 
que tem surpreendido todos nós. Em primeiro lugar, 
Sr. Presidente e Senador João Capiberibe, devo dizer 
que tenho profundo respeito pela instituição do Tribunal 
Superior Eleitoral. Mais ainda, tenho apreço pelo saber 
jurídico e pela conduta irreprochável, até enquanto eu 
a conheço, do Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, 
que foi o Relator da matéria. Ainda assim, manifesto a 
minha estranheza – e já fiz isso – baseado em dois ar-
gumentos que são o cerne do pensamento que desejo 
expender. O primeiro é que, coerente com o voto que 
proferi na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
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dania, quando ali se discutia a reforma do Judiciário, a 
minha opinião era e é a favor da constituição de uma 
Comissão de Controle Externo. Por outro lado, essa 
Comissão poderia, no máximo, indicar à punição juízes 
pilhados em infração, ou seja, não se tiraria do Judiciá-
rio o poder de ele próprio punir os seus membros, mas 
continuaria fazendo o que faz o Executivo, que demite 
o Ministro quando o julga inapetente ou corrupto. Isso 
não depende de nós. Posso indicar ao Presidente da 
República a demissão de determinado Ministro, mas 
quem demite ou admite é o Presidente da República, e 
me parece que esse é um pouco o cerne da divisão de 
poder entre os Poderes. Creio que a comissão externa 
deve indicar a punição, mas não deve punir. O Judici-
ário ficaria com a palavra final. A minha opinião é que 
algo parecido deveria aplicar-se a esta Casa. Alguém 
pode dizer que se trata de corporativismo, o que não 
é verdade. Em primeiro lugar, não sou corporativista. 
Votei a favor da cassação dos Srs. Sérgio Naya e Hi-
delbrando Pascoal e votarei a favor da cassação de 
quantos Parlamentares prevariquem à minha frente 
e a meu juízo. Então, não se trata de corporativismo, 
mas de saber se este Poder pode sofrer a influência de 
outro Poder. Portanto, não é desrespeito ao TSE nem 
desapreço ao Ministro Carlos Velloso. Com relação ao 
primeiro item que almejo arrolar neste aparte, externo 
a preocupação que tenho com o fato de se invadir ou 
não a esfera de competência de um Poder. Em segun-
do lugar, ressalto que o comportamento de V. Exª na 
Casa é irrepreensível. V. Exª se porta como um Sena-
dor dentre aqueles que, a meu juízo, atuam com mais 
profundidade, com mais acuidade, com mais presen-
ça, com mais serenidade, refletindo a sua experiência 
de ex-Prefeito, de ex-Governador, a sua vivência de 
homem público que já enfrentou momentos difíceis e 
duros em sua trajetória de vida tão bonita. V. Exª, pelo 
comportamento que tem na Casa, merece de mim, logo 
de início, o grande benefício da dúvida. Ainda quanto 
a esse item – não quero passar do segundo item –, 
imagino que passos serão dados nessa trajetória! Ou 
seja, quais seriam os próximos punidos? Pelo que vi, 
R$ 26,00... Não estou dizendo que não se faça corrup-
ção com R$26,00; subornar um guarda com R$26,00 
é tão grave quanto subornar um Ministro com US$2,6 
bilhões. Estou dizendo apenas que conhecemos um 
pouco as mazelas do sistema eleitoral brasileiro. E, por 
outro lado, fico a imaginar se não se está aplicando um 
remédio por demais amargo, azedo no caso de V. Exª. 
Ou seja, a decisão, a esta altura, talvez infelizmente, 
está nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral. Imagino 
que o quadro se definirá com a manifestação do quarto 
e do quinto Ministros. Três se manifestaram contra a 
manutenção do mandato de V. Exª. Volto a dizer, sem 

nenhum desrespeito ao Tribunal, nem mais falando em 
defesa das prerrogativas desta Casa, que estranho os 
fatos. Ou seja, ou este passa a ser um País tão perfeito 
que alguém é punido porque supostamente comprou 
um voto por R$26,00 – e então eu ficaria até feliz com 
a declaração da extinção do mandato de V. Exª, se for 
verdade o que disseram –, ou não é verdade que o 
Brasil esteja se livrando de todas as suas mazelas e, 
portanto, estaríamos aqui praticando um ato que leva-
ria ao requinte de crueldade com V. Exª e sua esposa, 
sem que estivéssemos passando o Brasil a limpo. A 
título de exemplo, o Sr. Waldomiro Diniz está depon-
do na CPI da Assembléia do Rio de Janeiro muito à 
vontade. Como dizem os franceses, ele está à l’aise, 
falando só o que quer, preocupado em não ser pre-
so. Ao mesmo tempo, o que se lê nos jornais é que 
V. Exª será punido porque, em depoimentos contradi-
tórios, duas pessoas disseram ter recebido R$26,00 
para votar em V. Exª. Revelo, pois, a minha estranheza 
com relação a esse episódio. Verifico o perigo de tais 
precedentes e manifesto a única certeza que posso 
externar: a de que, ao longo do tempo em que con-
vivi com V. Exª no Partido Socialista Brasileiro, a que 
ambos fomos filiados antes da fundação do PSDB, e 
nesta Casa, ambos recém-chegados, marinheiros de 
primeira viagem, de maneira amigável e fraterna, não 
vi um só ato, nessas duas ocasiões que presenciei de 
perto, que pudesse desabonar a conduta pública de V. 
Exª. Talvez V. Exª seja adversário do meu Partido no 
Amapá, mas não é isso que está em jogo. Está em jogo 
o depoimento que eu daria. Se alguém me perguntas-
se: “Arthur, como militante do PSB, você viu alguma 
coisa errada do Capiberibe?” Eu diria: “Não vi.” E, se 
continuasse: “Arthur, como Senador da República, 
você presenciou algo que desabonasse a conduta do 
Senador Capiberibe?” Sendo bom ou não para quem 
quer que seja do meu Estado do Amapá, até para o 
meu Partido, eu teria de dizer: “Não vi.” Ao contrário, 
vi demonstrações de espírito público, de grandeza, de 
compreensão e de independência, quando V. Exª re-
nunciou a uma Vice-Liderança do Governo, sem que 
perdesse o fio do apoio ao Presidente que ajudou a 
eleger e no qual legitimamente confia. Em outras pala-
vras, Senador, reafirmo todo o meu apreço pessoal por 
V. Exª e, de maneira muito afetuosa, digo que o meu 
sentimento é de estranheza. Não é de desrespeito à 
figura ínclita do Ministro Relator nem à figura íntegra 
da instituição do Tribunal Superior Eleitoral, pois co-
nheço praticamente todos seus integrantes e atesto 
sobre o comportamento de cada um – se é que não é 
vaidade me achar no direito de ficar atestando quem 
é bom e quem não é neste País. O meu sentimento é 
de estranheza por entender que há duas hipóteses: ou 
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o Brasil está ficando tão perfeito que até supostos pe-
quenos deslizes desse tipo seriam punidos, ou é caso 
de se manifestar, de fato, uma grande estranheza. Por 
isso, a minha Bancada se reuniu e optou por emprestar 
solidariedade a V. Exª neste episódio. Estou fazendo 
o que posso fazer, sei que é pouco, mas desejo a V. 
Exª felicidades ao longo desse tormentoso momento 
da sua vida pública. Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Líder Arthur Virgílio. 

Sr. Presidente do Senado, agradeço a compre-
ensão e concedo um aparte ao Senador Antero Paes 
de Barros.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) – Se-
nador João Capiberibe, as minhas primeiras palavras 
são de agradecimento pela compreensão do Presi-
dente da Casa, Senador José Sarney, conhecedor da 
tradição do Senado, por permitir a V. Exª que ocupe a 
tribuna para defender a sua honra e o mandato que o 
povo lhe outorgou. Cumprimento V. Exª pela tranqüili-
dade com que faz seu pronunciamento, confiando na 
Justiça Eleitoral. Pessoalmente, manifesto minha con-
vicção de que o próprio Ministro Carlos Velloso, Rela-
tor do processo, cujo conceito no País inteiro é de um 
homem honrado, juiz zeloso, poderá averiguar melhor 
os fatos para avaliar a possibilidade de rever seu voto. 
Digo, com muita convicção, que o mandato é algo muito 
sério, que representa uma conquista nas urnas e que 
não podem duas testemunhas, que também está nos 
autos que foram manobradas para dar a declaração 
de que receberam R$26,00, atingir o mandato de V. 
Exª e da sua esposa, que se elegeu Deputada Fede-
ral pelo seu Estado. Já disse pessoalmente a V. Exª: 
“Torne públicas essas fitas. Permita que a imprensa 
tenha acesso a elas”. Este não é o instante de haver 
segredo de justiça sobre um fato absolutamente rele-
vante para a discussão do mandato de um Senador da 
República, já que as testemunhas alegam que foram 
induzidas ou convencidas – sabe-se lá de que forma 
– a esse tipo de depoimento. Cumprimento V. Exª e 
registro que ficaremos na expectativa e na esperança 
de que o Tribunal Superior Eleitoral faça justiça a V. 
Exª, porque fazer-lhe justiça significa fazer justiça à 
democracia brasileira.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Antero Paes de Barros.

Concedo um aparte ao Líder do PFL, Senador 
José Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador João 
Capiberibe, dirijo a V. Exª a minha palavra com a auto-
ridade de adversário. O que direi deve estar protegido 
pelo escudo que nos separa politicamente por sermos 
adversários. Entretanto, isso não me impede de ser jus-

to e franco com V. Exª. Inteirei-me do drama pelo qual 
V. Exª está passando. Penso que o crime que V. Exª 
cometeu foi o de ser mal assessorado. No processo 
movido contra V. Exª, há o depoimento de duas pes-
soas – creio que são duas senhoras –, que dizem ter 
votado em V. Exª em troca de R$26,00. Se fosse um 
real, já seria uma coisa muito grave, porque voto não 
se deve vender, dá-se ou não. Formou-se um processo 
contra V. Exª, e entendemos que processo é movido em 
razão do que consta dos autos, onde V. Exª cometeu o 
crime da má assessoria. Mas um mandato é uma coisa 
difícil de ser conseguida. Por trás de um mandato, há 
toda uma vida pública. Senador João Capiberibe, fui 
Prefeito de Natal, Governador do Rio Grande do Nor-
te, Senador, Governador, Senador e Senador e sei o 
que me custou cada mandato que exerci. Isso custa 
conceito, serviço prestado e honorabilidade pessoal, 
que levam à avaliação dos eleitores, que são milhares. 
Não é um só ou dois, nem são R$52,00, mas é uma 
vida pública inteira, que precisa ser avaliada. V. Exª 
foi Governador e Senador pelo Estado do Amapá. V. 
Exª dispõe, agora, de uma fita em que essas pessoas 
que, no processo, diziam ter vendido voto a V. Exª por 
R$26,00, dizem – está gravado, mas não consta dos 
autos do processo – ter recebido dinheiro para pres-
tar aquele depoimento. É a contraprova, mas não está 
nos autos do processo. E, para defender o mandato 
de V. Exª, Senador João Capiberibe, meu adversá-
rio, a quem nada devo, mas desejo esta Casa limpa, 
espero que se faça justiça e, assim, quero fazer um 
apelo aos Ministros do TSE: considerem esta prova 
e não cassem o mandato de V. Exª pelo crime de má 
assessoria. Mandato é uma coisa difícil de ser conse-
guida, e não se pode trocá-lo por má assessoria. Fica 
aqui o meu apelo e o meu reconhecimento de que V. 
Exª é um cidadão de bem. Há pouco mais de um ano, 
acompanho os seus pronunciamentos, que defendem 
sempre os interesses de seu Estado, de sua região, 
com dignidade, com altivez, sem abaixar a cabeça 
mesmo para o Governo a que serve, mas defendendo 
com dignidade os seus pontos de vista. E, em nome 
do conceito que guardo de V. Exª, faço este apelo, que 
espero seja ouvido pelos Ministros do TSE, para que 
considerem a contraprova definitiva, que pode, de uma 
vez por todas, acabar com o processo injustamente 
movido contra V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador José Agripino. 

Antes de conceder o aparte ao Senador Magno 
Malta, gostaria de esclarecer que encaminhamos a 
fita ao TSE, que consultou a Procuradoria Eleitoral do 
Ministério Público Federal, que usou a fita para nos 
acusar. A fita que encaminhamos ao processo e que 
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deveria nos inocentar foi usada contra nós, assim como 
a própria argüição oral do meu advogado também foi 
usada como se ele tivesse me acusado.

Esse é o relatório, é o parecer do Ministério Pú-
blico Federal. É em relação a esse parecer visto em 
Brasília que o Ministério Público Federal no Amapá não 
apresentou nenhuma denúncia, porque não encontrou 
indício capaz de mover ação eleitoral contra os nossos 
mandatos, da Deputada Janete e o meu.

Muito obrigado por suas palavras. E concedo o 
aparte ao Senador Magno Malta.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador 
João Capiberibe, é verdade que a maioria dos Srs. Se-
nadores já se manifestou... Tenho que falar sentado? 
Eu não sabia, sou novo na Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para não ser confundido com o orador.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Nesse 
momento de agrura que o Senador está vivendo, eu 
não gostaria.... Quero aparteá-lo porque sei o que é 
sofrer uma injustiça. Sei o que é ser vilipendiado pela 
indignidade de terceiros. O argumento apresentado 
pelo Senador Arthur Virgílio foi brilhante, e não há mais 
necessidade de abordar esse assunto, tão bem exposto 
também pelo Senador José Agripino. Quando eu era 
Presidente da CPI do narcotráfico, em um primeiro mo-
mento, chamado pelo Secretário de Segurança do Rio 
de Janeiro, Sr. Anthony Garotinho, que foi candidato 
a Presidente da República pelo seu Partido, para que 
pudesse socorrê-lo em seu Estado, fomos em comitiva 
ao Amapá uma, duas, três vezes e, ali, detectamos a 
casa de caboclo que seus adversários – e é uma fe-
licidade para um homem de bem possuir adversários 
com aquele tipo de comportamento – armaram para 
V. Exª e sua família, na tentativa de derrubar o seu 
governo. As mais duras torpezas foram enviadas às 
mãos deste então Presidente da CPI do narcotráfico. 
A figura a que V. Exª se refere e que está circulando 
nos corredores do Senado Federal – e é preciso que a 
Segurança da Casa e a Mesa tomem providências – é 
a mesma que foi à Câmara dos Deputados, exatamente 
na sala da CPI, para entregar-me um documento. Es-
tava acompanhada de um ex-Senador da República. 
E, com o argumento de que me admirava muito e que 
entregaria um documento à CPI, disse que gostaria 
de levar uma foto de recordação. Esse cidadão que 
circula hoje nos corredores do Senado Federal, não 
se sabe com a vênia de quem – é preciso saber –, en-
tregou-me um papel, enquanto o senhor jubilado, ex-
Senador, fotografava a cena em que ele me abraçava. 
Dois dias depois, a Polícia Federal trouxe essa foto à 
CPI do narcotráfico. E esse cidadão espalhou outdo-
ors por todo o seu Estado: “Aqui está Magno Malta. 

Quem não deve não teme”. Tomamos as providências 
cabíveis. Voltamos ao Estado. A Justiça deu ordens 
para que os outdoors fossem retirados rapidamente. 
Esse cidadão foi indiciado, teve sua prisão decretada 
e desapareceu. Logo depois, foi preso. Hoje anda livre 
e possivelmente seja de onde venham essas indigni-
dades contra V. Exª, contra sua esposa e sua família, 
a quem quero confortar neste momento, porque sei a 
dor que sente por ser vilipendiado de forma descarada 
e moleque por quem não tem o mínimo de vergonha na 
cara. Conheço a sua situação e quero apelar ao TSE, 
ao bom senso dos homens de bem que fazem justiça 
neste Estado. Já não tenho dúvida de que, se a Mesa 
do Senado, na pessoa do Presidente José Sarney, de-
terminar essa investigação, saberemos rapidamente de 
onde veio o crachá desse rapaz, quem o colocou aqui, 
o porquê disso e onde ele está alocado. Descobriremos 
rapidamente quem está tentando alvejar a sua honra 
e a sua dignidade. Se V. Exª deve, que pague. Como o 
Senador Arthur Virgílio disse, fomos nós da CPI do nar-
cotráfico que conduzimos a cassação de Hildebrando 
Pascoal e de Deputados Estaduais por este País. Não 
há nenhum problema. Tenho me posicionado também 
onde existe indignidade. Até onde conheço de V. Exª 
e dos documentos que seus inimigos enviaram à CPI 
do narcotráfico tentando incriminá-lo – conheço-os to-
dos profundamente, porque os li e minha assessoria 
também, os 164 assessores da CPI do narcotráfico –, 
nada encontramos. Trata-se de uma documentação 
fraca, flácida, com requintes de indecência. Concluo 
meu aparte dizendo que CPI é uma coisa boa. Não 
fora a CPI do narcotráfico, eu não poderia, com tanta 
autoridade, fazer este aparte para falar do que conhe-
ço, não do caráter de V. Exª e da nossa convivência 
de um ano e três meses. Mas tenho documentos que 
me foram enviados pelos seus adversários na CPI do 
Narcotráfico, e nada existe que possa denegrir a sua 
imagem, o seu governo e a sua família.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Magno Malta.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo 

Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 

João Capiberibe, quero também trazer a minha palavra 
de solidariedade a V. Exª. Ao conhecer e acompanhar 
– lá de Minas Gerais – a atuação de V. Exª como Go-
vernador do Amapá, pude constatar o seu interesse 
público e a maneira transparente de atuar. Hoje, com-
panheiros no Senado, tenho observado a sua vontade 
de ver o Brasil melhorar e a sua luta na negociação 
da Alca, para que gere frutos que sejam do interesse 
maior do povo brasileiro. Tenho certeza de que o seu 
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mandato nesta Casa foi conseguido arduamente. Não 
há nenhum concurso mais difícil, neste País, do que o 
do voto; aquele no qual se busca a aprovação popular. 
Este é um momento de dificuldade por que passa V. 
Exª e sua esposa, sem dúvida nenhuma. No entanto, 
é em momentos de dificuldade que se fortalece ainda 
mais a nossa convicção na democracia. No passado, 
sua luta contra o regime ditatorial que o País enfren-
tava foi intensa, e não será a luta de agora que o fará 
enfraquecer. Tenho confiança de que V. Exª terá bons 
resultados pela frente. Meu abraço pessoal.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Eduardo Azeredo.

Concedo a palavra ao Líder do Governo, Senador 
Aloizio Mercadante.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Se-
nador João Capiberibe, creio que o Senado Federal 
está expressando a V. Exª, por meio das diversas cor-
rentes políticas, uma solidariedade merecida, por sua 
carreira, por sua história, pela sua contribuição à vida 
pública nacional, à luta democrática, à luta pela ética 
na política. Pude acompanhar a posição de enfrenta-
mento que, na condição de Governador, V. Exª mani-
festou com alguns setores poderosos do Estado e as 
seqüelas que essa posição deixou ao longo da histó-
ria. No entanto, quero também fazer uma crítica: V. Exª 
precisa trocar a sua assessoria jurídica. É evidente que 
nesse processo houve uma falha jurídica. A decisão 
do TSE foi tomada em função da incompetência da 
sua assessoria jurídica. Desculpe-me, mas quero falar 
com franqueza! Creio que esse problema tem que ser 
corrigido. Basta olhar a sua história, o seu mandato, 
a sua trajetória para ver que são incompatíveis com a 
decisão do TSE, que é um órgão sério, de credibilida-
de e que deve, sim, coibir todas as formas de abuso 
do poder econômico nas eleições, porque isso fere o 
princípio democrático. A decisão em curso mostra que 
houve uma defesa muito precária; está sendo reparada, 
felizmente, inclusive com as testemunhas, que estão 
reapresentando os seus depoimentos em outras con-
dições, desmontando a tese que havia anteriormente. 
Fico muito feliz que isso esteja ocorrendo. Tenho cer-
teza de que o TSE será sensível aos argumentos que 
estão sendo apresentados. O Senado Federal, em 
grande consenso, está manifestando a sua solidarie-
dade e o seu apoio, com a certeza de que o Estado 
do Amapá e esta Casa não podem prescindir da sua 
presença. Seu mandato é de grande estatura política 
e dá uma contribuição imensa à vida pública nacional. 
Por tudo isso, creio que lhe faltou uma boa defesa ju-
rídica. V. Exª está com tantas atribuições, com tantas 
responsabilidades em seu mandato de Senador que 
não tratou essa questão com a devida importância, e, 

infelizmente, a situação chegou a esse desfecho. Po-
rém, é reversível. Creio que um memorando pode ser 
apresentado, alterando-se a defesa jurídica, porque 
politicamente a sua trajetória é incompatível com esse 
processo. Temos certeza de que o TSE será sensível a 
essa questão, e poderemos contar com a sua presença 
ativa, aguerrida, combativa, séria, competente na vida 
pública e no plenário do Senado Federal.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mercadante. 

Concedo um aparte ao Senador Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Quero tam-

bém me solidarizar com V. Exª, perfilando-me ao lado 
de todos quantos já falaram a respeito desse assunto. 
Testemunho também que, durante esse período de 
mais de um ano como Senador, V. Exª tem honrado o 
mandato, tem estado presente em todos os debates 
com uma preocupação imensa com os destinos do 
Brasil. O perfil de V. Exª, na verdade, honra o Senado 
Federal. Nesse sentido, quero também me solidarizar 
com V. Exª. Acrescento, como já foi dito pelo Sena-
dor Mercadante, que toda a sua trajetória e história 
de vida apontam justamente no sentido contrário da-
quilo que o processo vem tentando mostrar. V. Exª é 
uma pessoa que busca transparência, busca o com-
promisso e o diálogo com o povo. Jamais pensaria, 
tenho absoluta certeza, na possibilidade de usar de 
meios escusos para conseguir votos. Acredito que o 
próprio Tribunal Superior Eleitoral poderá avaliar com 
mais calma todas as circunstâncias que envolvem o 
processo, inclusive penso que os próprios Ministros 
que já manifestaram os seu votos – já que se busca 
justiça neste caso – possam também rever a sua po-
sição em função das provas que serão apresentadas. 
Sugiro a V. Exª que requeira da Mesa do Senado uma 
cópia das manifestações de todos os Senadores de 
todos os partidos políticos, hipotecando solidariedade 
a V. Exª, para que o próprio Senado possa – se V. Exª 
requerer nesse sentido – enviá-las ao Tribunal Superior 
Eleitoral. Quero deixar claro que muito nos honra ter 
V. Exª como Senador do Bloco de apoio, mas o apoio 
está sendo manifestado por todos os partidos políticos 
que conhecem e acompanham o dia-a-dia de V. Exª 
no Congresso Nacional. Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Flávio Arns.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Quero apenas uma informação: 
como estou inscrito, eu gostaria de saber até quando 
pode durar um pedido para se falar pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua com a palavra o orador.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço imensamente 
a compreensão. 

Há alguns Senadores inscritos. Concedo, en-
tão, um aparte ao Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior. 

Muito obrigado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB 

– AC) – Caro Senador João Capiberibe, como seu 
companheiro de Partido, eu estava aqui disciplina-
damente aguardando que os demais Senadores 
se manifestassem, mas agradeço a concessão da 
palavra para dizer que jamais vi o Senado Fede-
ral interromper o seu funcionamento normal para 
apoiar um Senador. Veja V. Exª que há matérias im-
portantes a serem apreciadas e votadas hoje, nes-
te plenário. No entanto, o Senado Federal, a partir 
da pessoa do seu Presidente, que entrou no jogo, 
que entrou na luta, parou para apreciar e debater 
a questão que envolve a tentativa de cassação do 
seu mandato e do mandato da sua digníssima es-
posa, a Deputada Janete Capiberibe. Trago, antes 
de mais nada, a solidariedade e a camaradagem 
dos companheiros que fazem o PSB no Acre, que 
me autorizaram a transmitir a V. Exª a solidarie-
dade e o compromisso com a luta que V. Exª tra-
va – e não é de hoje, houve inclusive passagem 
pelo nosso Estado, o Acre. V. Exª deve perceber 
que o homem público, quando é digno e honrado, 
não precisa sair alardeando isso para que as pes-
soas percebam, para que seus companheiros de 
atividade parem e percebam a estatura moral e a 
honradez dessa pessoa. Veja V. Exª que o Senado 
Federal hoje parou para reconhecer tais fatos, ou 
seja, a honradez, a dignidade e a história política 
que V. Exª oferece não só ao Estado do Amapá, 
mas a este País; é uma história de luta, de cons-
trução de um Estado de periferia, onde há tanta 
necessidade e vicissitude, assim como no Acre. V. 
Exª tem mostrado para o povo do Amapá e deste 
País o que é a vontade de transformar a vida das 
pessoas pequenas, normalmente excluídas do tal 
processo de desenvolvimento. Hoje, o Senado pa-
rou, Senador Capiberibe, sem que V. Exª elevasse a 
voz ou necessitasse dizer: “Eu sou honrado”. V. Exª 
não precisa afirmá-lo, pois nós o conhecemos e por 
isso fazemos esta demonstração coletiva. Todas as 
Lideranças desta Casa se pronunciaram; diversos 
dos seus companheiros e de suas companheiras 
estão se manifestando para reconhecer isso, não 
para intimidar uma instituição da grandeza do Tri-

bunal Superior Eleitoral, mas para lhe dizer o que 
não está nos autos, talvez de forma cabal e incisiva: 
que o Senador Capiberibe é um homem honrado e 
com uma vida política sem mácula, algo a respei-
to do que devemos pensar. V. Exª é um cidadão e 
um político com larga folha de serviços prestados 
a este País e que não tem mácula. Nós estamos 
aqui para dizer ao Tribunal Superior Eleitoral, com 
todo o respeito que seus Magistrados merecem, 
que o que consta nos autos, pelo que nos foi dado 
saber, foi articulado, montado, engendrado para 
mostrar algo que não diz respeito a V. Exª. Há uma 
tentativa de cassação de mandato de um cidadão 
que propôs, nesta Casa, o Projeto Transparência 
e que o instalou, quando Governador, em seu Es-
tado. Corrupção, Senador Capiberibe, ou tentativa 
de praticá-la, não combina com um cidadão como 
V. Exª. Não há a menor possibilidade, com o seu 
desprendimento, com a sua altivez e estatura de 
homem público, de político sério, de que uma insi-
nuação como essa sequer chegue perto de V. Exª. 
Então, afirmamos e oferecemos aos eminentes Mi-
nistros do Tribunal Superior Eleitoral a convicção 
de que, além daquilo que consta nos autos do pro-
cesso – como eu disse, engendrado para distorcer 
fatos e levar a uma situação que é do desagrado 
do povo do Amapá e do País –, deve-se ter cons-
ciência de toda a sua vida política, de toda a sua 
história de luta. Como eu já disse na semana pas-
sada, o TSE, certamente, prende-se àquilo que é 
praxe no foro: o que não está nos autos não está no 
mundo. É hora, Senador João Capiberibe, principal-
mente em relação a um fato tão grave como esse, 
de entendermos que tudo o que está no mundo e 
diz respeito a V. Exª e a sua esposa deve estar nos 
autos, não fisicamente, mas na consciência dos 
Ministros, para que levem em consideração todos 
os fatos relacionados à atividade pública de V. Exª 
e de sua esposa. Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Sr. Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, pelo seu aparte.

Com a anuência do Sr. Presidente, José Sar-
ney, concedo um aparte ao Senador Roberto Sa-
turnino.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) 
– Senador Capiberibe, V. Exª há de estar consta-
tando, como todos nós, que esses apartes, esses 
pronunciamentos revelam que o Senado está cho-
cado com a ameaça grave que pesa sobre V. Exª. 
Não se trata de manifestações de coleguismo ou de 
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corporativismo, mas de um sentimento de justiça, 
pois conhecemos V. Exª e também aqueles que o 
estão perseguindo há muito tempo e que já quiseram 
cassar o seu mandato de Governador. Esse assunto 
foi discutido no Senado, que tem conhecimento dos 
precedentes desse caso. O desencontro completo 
entre a futilidade das acusações e a gravidade da 
decisão parece-nos algo quase incompreensível. 
Então, o Senado está chocado, daí essas mani-
festações de solidariedade, que são merecidíssi-
mas. Esses apartes e pronunciamentos vão além 
da solidariedade, no sentido de levar o apelo aos 
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, sem querer 
discutir com S. Exªs, para que evitem algo que nos 
vai parecer uma injustiça gigantesca. Para nós, que 
conhecemos os precedentes, as figuras e a futilida-
de das razões alegadas, será uma injustiça gritante, 
cuja ameaça o Senado está chocado. Dessa forma, 
expressamos a nossa solidariedade e o apelo aos 
Ministros do Superior Tribunal Eleitoral para que 
seja evitada essa tremenda injustiça.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Saturnino, pelo seu aparte.

Concedo o aparte ao Senador Sérgio Guer-
ra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
João Capiberibe, eu o conheço há muito tempo. Es-
tivemos juntos no PSB por vários anos, juntamente 
com sua irmã Raquel, minha ex-companheira como 
Deputada Federal. Acompanhei a sua vida pública 
e Pernambuco possui ligações bastante fortes com 
V. Exª. Evidentemente, essas denúncias não são 
consistentes. Como já foi dito, elas não combinam 
com a sua personalidade ou com a sua atuação 
de homem público. Evidentemente, a Justiça tem 
seus argumentos e o Senador Mercadante falou 
em apreciação correta da matéria por seus advo-
gados. Tenho a convicção, como a têm todos os 
Senadores e a opinião pública em geral, que essa 
questão será esclarecida, porque para ninguém faz 
sentido aceitar ou imaginar as denúncias que fo-
ram assacadas contra V. Exª. Quero dar-lhe o meu 
abraço de companheiro e a minha solidariedade, 
dizendo-lhe que esses fatos acontecem na vida pú-
blica, mas que serão resolvidos e prevalecerão a 
justiça, o valor do mandato de V. Exª e a coerência 
política do povo amapaense, que sempre o elegeu 
com votações consagradoras.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Sérgio Guerra, que relata 

o Projeto Transparência na Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Concedo um aparte à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador 

João Capiberibe, quero me associar a todos os 
Senadores que aqui falaram. Não o conheci como 
Governador de seu Estado, mas passei a conhecê-
lo como colega, nesta Casa, e posso testemunhar 
que todos os gestos e atos de V. Exª têm sido os 
de um homem honrado e honesto. Serenamente, V. 
Exª está, neste momento, defendendo a sua hon-
ra e o seu mandato, contando com a solidariedade 
de todos os seus companheiros e de sua esposa, 
que também é uma Deputada Federal trabalhado-
ra e determinada. Tenho certeza de que o Tribunal 
Superior Eleitoral haverá de reconhecer tudo o que 
está sendo dito nesta Casa a respeito de V. Exª para 
fazer-lhe justiça. Assim esperamos. Aguardamos, 
com ansiedade, por esse resultado, a fim de que 
V. Exª possa retornar às atividades normalmente. 
Receba o meu abraço, o meu carinho e, acima de 
tudo, a solidariedade de quem reconhece em V. Exª 
um homem honrado, honesto e probo.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito Obrigado, Senadora Lúcia Vânia.

Concedo o aparte ao Senador Sibá Macha-
do.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor João Capiberibe, em primeiro lugar, transmito 
a V. Exª a solidariedade da Senadora Ideli Salvatti, 
que se encontra enferma, portanto, impossibilita-
da de aqui estar fisicamente. Mesmo assim, S. Exª 
aqui está espiritualmente, tanto que está acom-
panhando a sessão do Senado pela TV Senado. 
Também a Senadora Fátima Cleide, tendo em vista 
o encurtamento do tempo, transmite a V. Exª sua 
solidariedade, por intermédio de minhas palavras. 
Senador João Capiberibe, a partir do que foi dito 
pelo Senador Arthur Virgílio, quero dizer que tam-
bém conheço a história de V. Exª, transcorrida no 
Estado do Acre. A V. Exª, que tão bem conhece a 
Bacia Amazônica de montante a jusante, que esteve 
em Cruzeiro do Sul, no Acre, e pôde, ali, conviver 
conosco, queremos lhe dizer que o respeitamos, 
tendo em vista sua história na vida pública como 
Governador, como Parlamentar, e hoje como Sena-
dor da República. Portanto, são muitas as benes-
ses deixadas por V. Exª nos Estados do Acre e do 
Amapá. V. Exª, agora, trava uma luta no exercício 
de seu mandato por uma causa nacional. A possi-
bilidade de o Tribunal Superior Eleitoral, sozinho, 
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se debruçar sobre uma matéria como essa é algo 
que nos preocupa. Já assistimos a uma série de 
outras situações colocadas contra membros des-
ta Casa, nas quais o Senado Federal se reportou, 
dirimindo-as e apontando soluções. Hoje, estamos 
aqui, a mercê de uma decisão, que poderá ser dada 
na quinta-feira, e de forma extremista, colocando-
o em xeque. Trata-se de uma situação delicada e 
preocupante diante do conhecimento que temos da 
vida pública de V. Exª, haja vista as manifestações 
expendidas pelos nobres Pares desta Casa. Aqui 
estamos, todos, integralmente, creio que o conjunto 
da Casa, preocupados com essa decisão. Estamos 
com V. Exª, e, quem sabe, talvez nos irmanarmos 
a uma opinião já emitida pelo Senador Tião Via-
na no sentido de manifestar, por escrito, o pensa-
mento desta Casa sobre o que está acontecendo 
e também entregar uma moção de apoio a V. Exª, 
aprovada por mais de seiscentas personalidades 
da vida política da Amazônia, que se reuniram em 
Porto Velho no início deste mês. Estamos preocu-
padíssimos com essa decisão, à qual não poderá 
partir de suposições. Imaginamos que haja ambi-
güidades e contradições na acusação, bem como 
matérias não resolvidas e apostamos na possibili-
dade de o Tribunal Superior Eleitoral fazer uso da 
razão e analisar os fatos a partir da realidade, de 
forma a retornar a tranqüilidade ao mandato de V. 
Exª, principalmente a segurança de qualquer outro 
mandato, seja a dos Parlamentares do Congresso 
Nacional ou a de outra instância legislativa qualquer. 
Quero me irmanar a tudo o que já foi dito pelos de-
mais Parlamentares que me antecederam. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Sibá Machado.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª, 
pedindo-lhe permissão para conceder um penúltimo 
aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senador João Capiberibe, do alto desta 
tribuna, na semana passada, tive a ocasião de me 
pronunciar sobre essa questão, e, não só da mi-
nha parte como da de diversos outros Senadores, 
V. Exª recebeu total solidariedade. Solidariedade 
pelo seu comportamento ético e decente. Solida-
riedade a um homem devotado à causa pública, 
e não é de agora. O passado de V. Exª ilustra sua 
vida política, notadamente porque V. Exª foi e con-
tinua sendo um homem de coragem na defesa de 
suas convicções, na luta pelo fortalecimento dos 
ideais que consubstanciam a democracia em nosso 

País. V. Exª teve a coragem de enfrentar o regime 
discricionário, tendo sido obrigado a sair do País, 
acompanhado de sua esposa – hoje Deputada Fe-
deral, que também está sob ameaça de cassação 
–, e jamais se dobrou aos poderosos. Sempre foi 
um homem que agiu com altivez, emprestando ao 
Brasil o exemplo de que ninguém deve recuar na 
luta em defesa da plenitude democrática. Por isso, 
nobre Senador João Capiberibe, Líder do nosso 
Partido, receba, mais uma vez, a manifestação da 
minha solidariedade, da minha amizade. Vejo, aqui 
do Plenário do Senado Federal, três nomes em des-
taque compondo o nosso painel: José Sarney, João 
Capiberibe e Papaléo Paes. O Senado Federal não 
pode prescindir, de forma alguma, seja por qualquer 
motivo, da presença destes três Senadores, porque 
V. Exªs são os dignos representantes do Amapá, 
que honram aquele Estado e o Brasil, pela força que 
dão ao regime democrático no nosso País.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador João 

Capiberibe, aqui falo em nome do meu Partido, o 
PMDB, que é o Partido do Movimento Democráti-
co Brasileiro. Aprendi que na democracia, segundo 
Abraham Lincoln – um homem que tão bem repre-
senta a história da justiça –, o governo deve ser do 
povo, pelo povo, para o povo. Passei por tudo isso, 
mas, graças a Deus, o povo do Piauí, lá, cassou 
os caçadores. E a mesma grandeza que vejo no 
povo do Piauí, vejo-a também no povo do Amapá 
que, com a sua liberdade, a sua clarividência, nos 
mandou outros dois extraordinários Senadores: esta 
beleza de Senador do PMDB, Papaléo Paes, cuja 
história o País e o mundo respeitam, e o melhor dos 
Senadores, o nosso Presidente José Sarney. Então, 
esse povo tem que ser respeitado, pois é assim que 
se vive e se aperfeiçoa a democracia.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Concedo o aparte ao Senador Heráclito For-
tes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro 
Senador João Capiberibe, o Senado Federal já se 
manifestou, por intermédio de importantes repre-
sentantes de vários Estados, dizendo tudo o que 
tinha a dizer. Minha palavra é no sentido de me jun-
tar a todos, associando-me à luta de V. Exª neste 
instante. Como testemunha, acrescentaria que lu-
tamos juntos, “prefeitamos” juntos e sofremos jun-
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tos em um momento de dificuldades e incertezas 
vivido pelo País. Sempre tive em V. Exª o exemplo 
de um homem lutador e, acima de tudo, idealista. 
Portanto, receba deste seu modesto companheiro 
de Senado da República o abraço e a certeza de 
que, mais cedo ou mais tarde, a virtude triunfará. 
Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes.

Com a anuência do Presidente, concedo o úl-
timo aparte ao Senador Alberto Silva.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senador 
João Capiberibe, também gostaria de juntar minha 
palavra a de todos os companheiros que há pouco 
falaram do assunto que se refere a V. Exª. Gostaria 
de somar minha solidariedade a tudo que foi dito, e 
faço minhas as palavras de meus colegas do Piauí, 
os Senadores Mão Santa e Heráclito Fortes. V. Exª 
foi Prefeito e Governador, como nós que também 
exercemos esses mandatos, queira receber de 
nossa parte, igualmente, o apoio e a solidariedade 
neste momento de sua vida como político, em que 
está sendo, como se fala nos jornais, processado. 
Todos já falaram aqui e quero repetir as palavras 
do Senador Mão Santa: o povo soberano de seu 
Estado soube reconhecer e lhe trouxe vários man-
datos, como nós também no Piauí. E S. Exª men-
cionou, entre muitos dos que foram elevados pelo 
voto popular, o nosso Presidente Sarney, a quem, 
juntamente com o Senador Mão Santa, empres-
to meu tributo pelo que foi, é e representa nesta 
Casa, além de ser também Senador pelo Estado 
de V. Exª, o Amapá. Queira V. Exª receber também 
minha solidariedade, juntamente com meus com-
panheiros do Piauí.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Alberto Silva.

Concedo o aparte ao Senador Leonel Pa-
van.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
João Capiberibe, quero expressar publicamente 
minha solidariedade a V. Exª. Hoje, nosso Líder do 
PSDB, Senador Arthur Virgílio, juntamente com o 
Senador Tasso Jereissati, convocou-nos para uma 
reunião com todos os Senadores do Partido, e o 
tema foi justamente a solidariedade que devemos 
prestar a V. Exª por estar sendo prejudicado em sua 
atuação política e em seu mandato. Nobre Senador, 
eu não o conhecia pessoalmente. Sou de Santa Ca-
tarina e já ouvi inúmeras vezes referências sobre a 
sua pessoa, mas não o conhecia. E, neste período 
de um ano e quatro meses aqui no Senado, a nos-

sa convivência nesta Casa, mesmo atuando com 
pensamentos diferentes em relação ao Governo, 
fez com que eu o admirasse mais a cada dia. Sua 
atuação, a transparência e a ética com que V. Exª 
trabalha a coisa pública, nos fez admirá-lo, e muito. 
E, nos pronunciamentos dos Senadores e Líderes 
de Partidos aqui presentes, houve sempre referên-
cia sobre a admiração e o respeito que todos têm 
pelo seu trabalho e pela sua conduta na vida públi-
ca. Fica aqui também a nossa solidariedade. Espe-
ramos que haja justiça para aqueles que fizeram, 
estão fazendo e muito farão ainda pela população 
brasileira. Fica aqui o nosso respeito e admiração 
pelo seu trabalho.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Leonel Pavan.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª, 
permitindo-nos este debate em plenário. E agradeço 
também às Srªs e aos Srs. Senadores pela mani-
festação de apoio, de solidariedade.

A minha maior preocupação em ocupar esta 
tribuna é uma preocupação institucional. Caso se-
jamos cassados, a Deputada Janete e eu, abre-se 
um precedente inaceitável: qualquer detentor de 
mandato eletivo estará permanentemente arrisca-
do a perdê-lo. Bastará, para isso, que o adversário 
consiga dois depoimentos que o acusem de com-
prar votos. Estará aí estabelecido, na jurisprudên-
cia brasileira, um esdrúxulo mecanismo de viola-
ção da manifestação de vontade popular expressa 
nas urnas.

Manifesto aqui, como já fiz antes, minha con-
fiança no Tribunal Superior Eleitoral. Confesso que 
não considero possível que se consume a violência 
de cassar o mandato de um Senador da República 
e de uma Deputada Federal com base no teste-
munho de duas pessoas que se dizem capazes de 
vender seus votos por R$26,00 e que, mais ainda, 
são flagradas em uma escandalosa tentativa de 
extorsão.

Era o que tinha dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. João Capi-
beribe, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º 
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB 
– AP) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sena-
dor Arthur Virgílio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
partir dos acontecimentos mais do que graves que 
ocorrem no Estado do Rio de Janeiro, devemos le-
var em conta que, a esta altura, não se está discu-
tindo uma questão regional, pois o Rio de Janeiro 
é a porta de entrada do País, nosso grande car-
tão-postal. Trata-se de um Estado formado até por 
cariocas, até por fluminenses. Na realidade, é um 
Estado que pertence a todos os brasileiros.

A partir daí, vi crescer, entre os Líderes desta 
Casa, um sentimento de preocupação muito grande 
e que não é contra nem a favor de qualquer governo. 
Temos, sim, uma preocupação legítima com o que 
acontece no Rio de Janeiro do ponto de vista da 
segurança pública. Queremos dar apoio ao Prefei-
to César Maia e à Governadora Rosinha Matheus. 
Queremos ajudar o Presidente Lula a sair desse 
difícil desafio.

Hoje, conversando com o Líder José Agripi-
no e com o Senador Tasso Jereissati, este último 
nos comunicou que estava convocando a Subco-
missão de Segurança para, a partir daí, fazer uma 
reunião, com a presença dessas personalidades 
responsáveis pelo Estado mais o Ministro da Jus-
tiça, Márcio Thomaz Bastos, para discutirmos, de 
maneira alta, altiva, brasileira, essa questão. Aí, 
surgiu a idéia de não se fazer a reunião da Subco-
missão, que funcionaria na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, e sim, a partir das dez da 
manhã de quinta-feira, se fosse esse o acordo com 
V. Exª e a Mesa, aqui neste plenário, por imaginar 
que o tema atrairá gente, atrairá debate, mostrará 
a preocupação do Senado e também, sem dúvida 
alguma, a nossa solidariedade para com o povo do 
Rio de Janeiro. 

Está na hora, Sr. Presidente, a meu ver, de 
nós, Parlamentares de quaisquer Estados, formar-
mos uma frente parlamentar em defesa do Rio do 
Janeiro, suprapartidária, preocupados que esta-
mos com o que este Estado representa do ponto 
de vista cultural, histórico e emocional para cada 
um de nós. 

Portanto, a idéia que proponho neste momen-
to, seguindo o que já foi sugerido aqui pelo Sena-
dor José Agripino, Líder do PFL, é que, na quinta-
feira, a partir das dez da manhã – seria o ideal –, 
reuníssemos a Governadora, o Prefeito da cidade 
e Ministro Márcio Thomaz Bastos para um debate 
muito amplo, convidando figuras importantes da so-
ciedade civil – ou seja, de maneira mais pura não 
se poderia dizer o que vou dizer agora –, no intui-
to efetivo de ajudar o Presidente Lula a encontrar 

soluções, ajudar a Governadora a encontrar solu-
ções, ajudar o Prefeito a não ver tão atormentados 
os seus munícipes. O Senador José Agripino já se 
referiu a isso. Informalmente, conversamos com V. 
Exª e o Líder Aloizio Mercadante ainda há pouco. 
Percebo que isso cresce como uma unanimidade 
nesta Casa. O Rio de Janeiro e o Brasil merecem 
isso. Está na hora do basta, está na hora do chega, 
está na hora de uma atitude, que pode muito bem 
começar pelo consenso do Senado Federal, que é 
tão bem presidido por V. Exª, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB 

– AP) – Senador Roberto Saturnino, gostaria de, 
antes, responder a questão de ordem do Líder Ar-
thur Virgílio.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, desejo apenas acrescentar o meu apoio a essa 
proposta do Senador Arthur Virgílio – e creio que 
posso falar em nome do Estado do Rio de Janeiro, 
como Senador presente. Efetivamente, o Senado, 
que representa a Federação, está preocupado. To-
dos, independentemente do Estado que represen-
tam, estão preocupados com a situação do Rio de 
Janeiro, que parecer ter entrado numa inviabilidade. 
Numa situação dessa, é mais do que lícito, é nos-
so dever procurar, tentar encontrar soluções, es-
cutando uma parte e outra, o Governo do Estado, 
a Prefeitura, outras Prefeituras do entorno do Rio 
de Janeiro, enfim, buscar soluções e ver como o 
Governo Federal pode participar desse esforço no 
sentido de pôr um fim efetivo a essa situação que 
angustia a população do Rio de Janeiro.

De modo que expresso minha solidariedade, 
apoio e concordância com a proposta do Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, já havia conversado com o Senador Arthur 
Virgílio e também com V. Exª no sentido de promo-
vermos um debate entre a Governadora do Estado, que 
é a responsável direta pela segurança pública do Estado 
do Rio de Janeiro, e o Ministro da Justiça, que tem a res-
ponsabilidade pela segurança pública no âmbito federal.

Considero que são essas as duas autoridades que 
deveriam prestar esclarecimentos sobre a estratégia de 
enfrentamento do crime organizado, sobre as medidas 
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que estão sendo tomadas ou poderão ser. Tenho certe-
za de que este é o momento em que a sociedade civil 
brasileira, a sociedade organizada e o Estado brasileiro 
devem unir-se para, conjuntamente, envidar todos os es-
forços para enfrentar o crime organizado e o narcotráfico, 
que, seguramente, trazem prejuízos imensos não apenas 
à cidade que é cartão postal para o planeta em razão de 
sua beleza natural, de sua história e riqueza cultural, mas 
também ao País, à imagem da Nação brasileira.

Trata-se de uma reunião importante para o Senado, 
e deveríamos realizá-la o mais breve possível. Entrei em 
contato com o Ministro da Justiça, que está totalmente à 
disposição para a audiência, aguardando que o Senado 
marque o horário.

Creio que deveríamos realizá-la no âmbito da Co-
missão, como têm sido feitas todas as audiências, mas, 
se houver problemas de espaço, poderemos fazê-la no 
plenário do Senado.

Há total concordância da nossa parte. Esse é um 
debate oportuno, necessário, urgente, e devemos empe-
nhar-nos para que aconteça na quinta-feira pela manhã, 
às 10h.

O SR PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.

O SR NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, o PMDB também se associa a essa idéia. Nós 
já telefonamos para a Governadora, que deverá estar pre-
sente, junto com o Secretário de Segurança. Essa é uma 
idéia de muita força neste momento em que parecemos 
viver uma guerra civil. Com toda certeza, a reunião será 
produtiva, e o Senado poderá apontar caminhos para 
melhorar esse quadro dantesco.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria apenas 
de reiterar o que falei na tribuna às 15h30min. Penso que 
quem pode colaborar no sentido de equacionar, compati-
bilizar, somar ações deve estar presente a esse debate.

A Subcomissão Permanente de Segurança Pública, 
presidida pelo Senador Tasso Jereissati, tem uma série de 
formulações no plano legislativo que, se aprovadas, serão 
norma permanente de atuação; por exemplo, no tocante às 
Forças Armadas, elas poderão atuar circunstancialmente, 
em momentos de aflição, de explosão. Isso não existe no 
plano institucional, porque não há lei nesse sentido.

A sugestão que dei e está acolhida pelo Senador 
Arthur Virgílio e pelo Senador Aloizio Mercadante é a de 
que a subcomissão presidida pelo Senador Tasso Jereis-

sati votasse e fizesse o convite a essas autoridades, para 
que, na quinta-feira, estivessem no Senado as pessoas 
que têm responsabilidade pela segurança no Rio de Ja-
neiro ou as que com ela estão envolvidas: o Ministro da 
Justiça, que tem tido reuniões seguidas com o Secretário 
Nacional de Segurança; a Governadora Rosinha Matheus; 
o Secretário de Segurança Anthony Garotinho. E por que 
não o Prefeito Cesar Maia, que, há um ano, ofereceu-se 
para contribuir com R$100 milhões, para a formação de 
um bloco de recursos a serem aplicados no combate à 
violência e na melhora do aparelho judicial, no Rio de 
Janeiro? Por que excluir o alcaide da cidade, que é, em 
última instância, o responsável maior pelo bem-estar da 
sociedade do Rio de Janeiro?

Reitero, portanto, nos termos em que fiz a proposta, 
a necessidade da presença nesta Casa das autori-
dades federais, estaduais e municipais do Rio de 
Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB 
– AP) – Atendendo à solicitação das Lideranças 
e analisando o assunto sob o ponto de vista ins-
titucional, ressaltamos que a Constituição não dá 
competência ao Senado Federal – naturalmente res-
guardando a autonomia dos Estados – de convocar 
Governador para depor perante esta Casa.

Contudo, asseguramos um mecanismo, que 
consiste na boa idéia do Senador Arthur Virgílio 
de convidar essas autoridades a comparecerem ao 
Senado por intermédio das Comissões. Evidente-
mente, elas aceitarão, ou não, o convite.

O Senador Tasso Jereissati, Presidente da 
Subcomissão de Segurança Pública do Senado 
Federal, também aceitou a idéia de convidar as 
autoridades mencionadas.

A Presidência oferece o plenário para esse 
fim, visto que o horário não coincide com a sessão 
do Senado.

Atendendo a esse pleito, resolvemos o pro-
blema. Será útil para o País o debate sobre o as-
sunto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 437, DE 2004

Requeiro nos Termos do Art. 50, § 1º da Consti-
tuição Federal, combinado com o Art. 397, Inciso I do 
Regimento Interno do Senado Federal, que seja con-
vocado o Ministro de Estado dos Transportes, Alfredo 
Pereira do Nascimento, para prestar esclarecimentos 
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sobre o estado de conservação e os planos para o 
atendimento às necessidades urgentes de infra-estru-
tura e segurança das estradas brasileiras.

Justificação

Segundo informações parciais da Polícia Rodovi-
ária Federal, o número de vítimas fatais nas estradas 
federais de Minas Gerais durante a Semana Santa, foi 
quase o dobro do número registrado no mesmo perío-
do no ano passado que teve um dia a mais. Foram 27 
mortes este ano contra 14 no ano passado.

O mesmo se repetiu praticamente em todo o 
País.

Não há como não se resignar com a morte, fa-
talidade imprevisível.

Entretanto, a estatística acima mostra claramen-
te que algo tem que ser feito, urgentemente, e vários 
apelos desta casa, até de apoiadores do Governo, não 
tem sido ouvidos por ele.

Ouvindo o Ministro e discutindo com ele alterna-
tivas, o Senado estará propiciando o necessário deba-
te para que o Governo volte a atuar efetivamente na 
solução destas graves questões.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento será publicado e incluído na Ordem 
do Dia oportunamente.

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

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 438, DE 2004

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2003 – Violência Doméstica.

REQUERIMENTO Nº 439, DE 2004

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para a MSF 33, 

de 2004 que “Propõe ao Senado Federal seja autori-
zada a contratação de operação de crédito externo no 
valor equivalente a até E427.200.000 (quatrocentos e 
vinte e sete milhões e duzentos mil euros), de princi-
pal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD, destinada ao Primeiro Empréstimo Progra-
mático de Ajuste para o Crescimento Sustentável com 
Eqüidade, no âmbito do Programa de Apoio Financeiro 
ao Brasil – PAFIB.”

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Os requerimentos lidos serão apreciados oportuna-
mente.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 440, DE 2004

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Artigo 40, caput, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, me seja concedida 
licença para participar do Intercâmbio Luso-Brasileiro 
que será realizado em Lisboa, Portugal, de 18 a 25 de 
abril do vigente ano, como membro da FRENCOOP 
– Frente Parlamentar do Cooperativismo, com ônus 
para o Senado Federal. Comunico que estarei ausente 
do País no período de 18 a 25 de abril.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. – Sena-
dor Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O requerimento lido será apreciado oportunamente.

Sobre a mesa, Mensagens do Senhor Presidente 
da República, que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Romeu Tuma.

São lidas as seguintes:

MENSAGEM Nº 43, DE 2004 
(Nº 160/2004, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o disposto no art. 52, inciso 

III, alínea f da Constituição, combinado com o pará-
grafo único do art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro 
de 2000, e § 1º do art. 5º do Decreto nº 3.327, de 5 de 
janeiro de 2000, submeto à consideração de Vossas 
Excelências o nome do Senhor Alfredo Luiz de Almeida 
Cardoso, para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Brasília, 8 de abril de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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Aviso nº 334 – Supar/C. Civil

Em 8 de abril 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 Se-
nhor Presidente da República submete à consideração 
dessa Casa o nome do Senhor Alfredo Luiz de Almeida 
Cardoso, para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Atenciosamente, José Dirceu de Oliveira e Sil-
va, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presi-
dência da República

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-

deral:
....................................................................................

III - aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
....................................................................................

LEI Nº 9.961 DE 28 DE JANEIRO DE 2000

Regulamento da MP 2.012-2,  de 30-12-99

Cria a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar – ANS e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º A gestão da ANS será exercida pela Di-

retoria Colegiada, composta por até cinco Diretores, 
sendo um deles o seu Diretor-Presidente.

Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros, 
indicados e nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, da Constituição Federal, para 
cumprimento de mandato de três anos, admitida uma 
única recondução.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.327, DE 5 DE JANEIRO DE 2000

Vide Lei 9.961, de 28-1-00

Aprova o Regulamento da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar - ANS, e dá ou-
tras providências.

....................................................................................
Art. 5º A ANS será dirigida por uma Diretoria Co-

legiada, composta por cinco Diretores, sendo um dos 
quais o seu Diretor-Presidente.

§ 1º Os Diretores serão brasileiros, nomeados pelo 
Presidente da República, após aprovação da indicação 
pelo Senado Federal, para cumprir mandatos de três 
anos, não coincidentes, observado o disposto nos arts. 
6º e 31 da Medida Provisória nº 2.012-2, de 1999.
....................................................................................

MENSAGEM Nº 44, DE 2004 
nº 161/2004 na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o disposto no art. 52. inciso 

III, alínea f da Constituição, combinado com o pará-
grafo único do art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro 
de 2000, e § 1º do art. 52 do Decreto nº 3.327, de 5 
de janeiro de 2000. submeto à consideração de Vos-
sas Excelências o nome do Senhor Gilson Caleman 
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar — ANS.

Brasília, 8 de abril de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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Aviso nº 334 – Supar/C. Civil

Em 8 de abril 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 Se-
nhor Presidente da República submete à consideração 
dessa Casa o nome do Senhor Alfredo Luiz de Almeida 
Cardoso, para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Atenciosamente, José Dirceu de Oliveira e Sil-
va, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presi-
dência da República

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe-

deral:
....................................................................................

III – aprovar previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................

f) titulares de outros cargos que a lei determi-
nar;
....................................................................................

LEI Nº 9.961 DE 28 DE JANEIRO DE 2000

Regulamento da MP 2.012-2,  de 30-12-99

Cria a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar – ANS e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º A gestão da ANS será exercida pela Di-

retoria Colegiada, composta por até cinco Diretores, 
sendo um deles o seu Diretor-Presidente.

Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros, 
indicados e nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, da Constituição Federal, para 
cumprimento de mandato de três anos, admitida uma 
única recondução.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.327, DE 5 DE JANEIRO DE 2000

Vide Lei 9.961, de 28-1-00

Aprova o Regulamento da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar – ANS, e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 5º A ANS será dirigida por uma Diretoria Co-

legiada, composta por cinco Diretores, sendo um dos 
quais o seu Diretor-Presidente.

§ 1º Os Diretores serão brasileiros, nomeados pelo 
Presidente da República, após aprovação da indicação 
pelo Senado Federal, para cumprir mandatos de três 
anos, não coincidentes, observado o disposto nos arts. 
6º e 31 da Medida Provisória nº 2.012-2, de 1999.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As matérias vão à Comissão de Assuntos Sociais.

Tendo em vista o feriado do dia 21, quarta-feira, 
as sessões de segunda e terça-feira próximas serão 
deliberativas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

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 Salvatti (Blo-
co/PT  SC)

A matéria constou da Ordem do Dia das sessões 
deliberativas ordinárias de 25, 30 e 31 de março, 1º 
e 6 de abril, quando teve sua apreciação sobrestada, 
em virtude da falta de acordo de lideranças para sua 
deliberação.

À Medida Provisória foram apresentadas 13 emen-
das perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Zarattini (PT-SP), preliminarmente 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à Medida 
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Provisória, nos termos de 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 Presi-
dência no dia 27 de janeiro e não se instalou;
a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 6 de fevereiro, tendo sido 
apreciada naquela Casa no dia 17 de março;
o prazo de quarenta e cinco dias para trami-
tação da matéria pelo Congresso Nacional 
esgotou-se no dia 8 de março, e o de ses-
senta dias de vigência, no dia 23, tendo sido 
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional;
a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 23 de março.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Designo o nobre Senador Delcídio Amaral Rela-
tor revisor, a quem concedo a palavra.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o projeto de lei de conversão de 
que trataremos hoje é relativo à medida provisória edi-
tada pelo Presidente da República, nos termos do art. 
62 da Constituição Federal, com o propósito de alterar 
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.

Seguindo o rito do processo legislativo relati-
vo às medidas provisórias, a Medida Provisória nº 
163, de 2004, foi apreciada quanto a sua admissi-
bilidade e mérito no plenário da Câmara dos Depu-
tados, tendo a Casa de origem concluído por sua 
admissibilidade quanto ao atendimento dos pres-
supostos constitucionais de urgência e relevância e 
de sua adequação orçamentária, e, no mérito, pela 
sua aprovação sob a forma do Projeto de Lei de 
Conversão nº 20, de 2004, que ora vem à revisão 
do Senado Federal.

Por ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, o prazo de validade da medida provisória 
foi prorrogado por mais 60 dias, a partir de 20 de 
março último.

O conteúdo do referido projeto de conversão 
apresenta os seguintes tópicos principais: 

Define novas atribuições para a Casa Civil da 
Presidência da República;

Cria a Secretaria de Coordenação Política e As-
suntos Institucionais da Presidência da República e o 
respectivo cargo de Ministro;

Cria o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, mediante transformação do extin-
to Ministério de Assistência social, e transfere para o 
novo Ministério diversos órgãos que atuam na imple-
mentação da política social;

Cria cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas 
“para atendimento imediato das necessidades dos 
órgãos e entidades” (art. 11);

Extingue órgãos e transfere competências e car-
gos para órgãos da nova estrutura;

Eleva de 40% para 65% o percentual do adicional 
a ser pago aos servidores ocupantes de cargo efeti-
vo ou emprego permanente designados para exercer 
cargo em comissão de natureza especial ou cargo de 
direção de instituição federal de ensino, com o propó-
sito de “incentivar a profissionalização do exercício dos 
cargos em comissão”.

Convém lembrar, Sr. Presidente, que estão sendo 
criados 2.793 cargos dentro do processo do Governo 
Federal, no sentido de eliminar e rever a terceirização 
das consultorias, incentivando efetivamente a profis-
sionalização de nossos funcionários. Convém lembrar 
também que dentro dessas 2.793 vagas estão as 1.000 
vagas aprovadas pela Medida Provisória nº 105, do ano 
passado, que foram cortadas em virtude de reduções 
orçamentárias.

Com relação à admissibilidade e à constitucio-
nalidade citadas anteriormente, gostaria de registrar 
o pleno atendimento à Lei Complementar nº 101, de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, lembrando 
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, existem os recursos contemplados em 
razão da série histórica relativa à ampliação da base 
de arrecadação nos últimos anos.

Quanto ao mérito, manifesto a exposição de mo-
tivos do Poder Executivo que acompanha a mensagem 
presidencial sobre a presente medida provisória:

(...) alguns ajustes tópicos mostram-se necessá-
rios para conferirem maior efetividade à ação governa-
mental, especialmente no que se refere às áreas social 
e de coordenação política e institucional da estrutura da 
administração pública federal. A presente proposta de 
medida provisória tem como objetivo promover essas 
alterações na organização da Presidência da Repúbli-
ca e dos Ministérios, propiciando melhores condições 
para formulação, acompanhamento e avaliação das 
políticas públicas e para a conseqüente execução das 
ações de Governo.
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Sr. Presidente, em face do exposto, da admissibi-
lidade, da constitucionalidade, da relevância e urgên-
cia e pela exposição de motivos do Poder Executivo 
no encaminhamento da Medida Provisória, voto pela 
aprovação integral do texto do Projeto de Lei de Con-
versão nº 20, de 2004, restando prejudicada a Medida 
Provisória nº 163, de 2004.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o meu relatório.

É o seguinte o texto do Parecer do Re-
lator – revisor na íntegra:

PARECER Nº 334, DE 2004–PLEN

De Plenário, em substituição á Comissão 
Mista, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 
20, de 2004, originário da Medida Proviséria 
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.

Relator-Revisor: Senador Decídio Amaral

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Lei de Conversão Drove-
niente da Medida Provisória editada pelo Presidente 
da República, nos termos do art. 62 da Consthuiçüo 
Federal, com o prooôsito tkaliemra 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. O ato normativo foi baixado 
pelo Chefe do Executivo com vistas à implementa-
ção do que foi divulgado recentemente pela mídia 
como reforma ministerial.

Seguindo o rito do processo legislativo relati-
vo às Medidas Provisórias, a Medida Provisória nº 

163, de 2004, foi apreciada quanto a sua admissi-
bilidade e mérito no Plenário da Câmara dos Depu-
tados, tendo a Casa de origem concluído por sua 
admissibilidade, quanto ao atendimento dos pres-
supostos constitucionais de urgência e relevância e 
de sua adequação orçamentária, e no mérito, pela 
sua aprovação sob a forma do Projeto de Lei de 
Conversão nº 20, de 2004, que ora vem à revisão 
do Senado Federal.

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 conteúdo do referido ato apresenta os seguin-
tes tópicos principais:

Define novas atribuições para a Casa Civil da 
Presidência da República.
Cria a Secretaria de Coordenação Política e 
Assuntos Institucionais da Presidência da Re-
pública e o respectivo cargo de ministro.
Cria o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, mediante transformação do 
extinto Ministério de Assistência Social, e trans-
fere para o novo Ministério diversos órgãos que 
atuam na implementação da política social.
Cria cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores e Funções Grati-
ficadas “para atendimento imediato das neces-
sidades dos órgãos e entidades” (art. 11).
Extingue órgãos e transfere competências e 
cargos para órgãos da nova estrutura.
Eleva de 40% para 65% o percentual do adi-
cional a ser pago aos servidores ocupantes 
de cargo efetivo ou emprego permanente de-
signados para exercer cargo em comissão de 
natureza especial ou cargo de direção de ins-
tituição federal de ensino, com o propósito de 
“incentivar a, profissionalização do exercício 
dos carros em comissão”.

II – Análise

Da Admissibilidade e constitucionalidade 

A MP foi editada em conformidade com as normas 
art. 62 da Constituição Federal e no § 1º do art. 2º da 
Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002.

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 
adequa çào financeira e orçamentária.

A justificação apresentada pelo Governo enseja 
ajuizar como atendidos os pressupostos constitucio-
nais de relevância e urgência, valendo ressaltar que 
a matéria situa-se no âmbito de iniciativa exclusiva do 
Chefe do Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e 
e, da Constituição Federal.

Verifica-se, ainda, que se trata de matéria não in-
cluída entre aquelas assinaladas como de competência 
exclusiva do Congresso Nacional – art. 51 – ou do Se-
nado Federal – art. 52 –, tratando-se de matéria tipica-
mente enquadrada no art. 48 da nossa Carta Magna, 
que atribui ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, a disposição sobre as maté-
rias de competência da União, na forma de leis.

Adicionalmente, não dispõe o texto sobre matéria 
cuja deliberação ou tramitação esbarre nos limites mate-
riais estabelecidos no art. 60, § 4º, da Carta Magna.
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Restam também atendidos os preceitos da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabi-
lidade Fiscal), a julgar pelas afirmações contidas na 
exposição de motivos, segundo as quais “o acréscimo 
de despesa previsto para o exercício de 2004 está pre-
visto 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 despesas de caráter continuado da-
queles exercícios. No entanto, esse aumento de des-
pesa mostra-se compatível com o aumento de receita 
decorrente do crescimento real da economia previsto, 
conforme demonstra a série histórica relativa à amplia-
ção da base de arrecadação nos últimos anos”.

Do mérito

A providência contida na MP guarda consonância 
com a diretriz que vem sendo seguida pelo Executivo, 
desde governos anteriores, no sentido de proceder a 
ajuste na estrutura organizacional da Administração 
Direta por meio de medida provisória, em consonância 
com a competência do Chefe do Executivo para dirigir 
a Administração Federal, nos termos do inciso II do art. 
84 da Constituição Federal.

Para justificação das medidas baixadas, o Execu-
tivo assim se manifesta na exposição de motivos que 
acompanha a mensagem presidencial sobre a MP:

(...) alguns ajustes tópicos mostram-se 
necessários para conferirem maior efetividade 
à ação governamental, especialmente no que 
se refere às áreas social e de coordenação 
política e institucional da estrutura da adminis-
tração pública federal. A presente proposta de 
medida provisória tem como objetivo promover 
essas alterações na organização da Presidên-
cia da República e dos Ministérios, propician-
do melhores condições para a formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas e para a conseqüente execução das 
ações de Governo.

O novo desenho institucional dos órgãos de cúpu-
la da Administração Federal situa-se, evidentemente, 
no campo de poder discricionário do Chefe do Exe-
cutivo.

Com relação ao tópico de menor transparência 
no articulado da MP – a criação de cargos de confian-
ça, art. 11 – o Executivo assim justifica a proposta em 
sua exposição de motivos:

(...) a proposta visa suprir a carência de 
cargos em comissão gerenciados pela Secre-
taria de Gestão, do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, a fim de possibilitar 

o atendimento das demandas dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal, viabi-
lizando o redesenho de suas estruturas orga-
nizacionais, para um melhor desempenho de 
suas competências institucionais. (...) Assim, 
para atender tais demandas da administração 
pública federal e para estruturar os órgãos cria-
dos e transformados, propõe-se criar cargos 
em comissão do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS e Funções Grati-
ficadas (FG) (...)

Cumpre registrar, a propósito, que não é costume 
político-legislativo desta Casa opor questionamentos 
de oportunidade e conveniência a propostas de criação 
de cargos na Administração Federal, desde que aten-
didos os requisitos de constitucionalidade, juridicidade 
e de adequação orçamentária e financeira.

III – Voto

Em face do exposto, voto pela admisibilidade, 
constitucionalidade, relevância urgência e pela apro-
vação integral do texto do Projeto de Lei de Conversão 
nº 20, de 2004, restando prejudicada a Medida Provi-
sória nº 163, de 2004.

Sala das Sessões, – Delcídio Amaral, Relator-
Revisor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O parecer é favorável ao projeto de lei de conversão.

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 da Relator: Deputado 
Zarattini (PT-SP), e da Relatora revisora, Senadora 
Ideli Salvatti, pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória.

Submeto ao Plenário a constitucionalidade e a 
urgência.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª discutirá o mérito.
A SRA. HELOÍSA HELENA (S/Partido – AL) 

– Voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Votam contra a Senadora Heloísa Helena e os Se-
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nadores Arthur Virgílio, Sérgio Guerra e Antero Paes 
de Barros.

Pediria aos demais Senadores que desejam re-
gistrar o voto contrário para declinarem os seus no-
mes pelo microfone, a fim de que a Mesa não omita 
nenhum Senador.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Senador 
Almeida Lima, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadores Almeida Lima, Efraim Morais e Lúcia 
Vânia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
José Agripino, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadores José Agripino e José Jorge.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) – Se-
nador Reginaldo Duarte, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadores Reginaldo Duarte, João Tenório, Eduardo 
Azeredo e Marcos Guerra.

Aprovadas, passa-se à apreciação do mérito.
Passamos à discussão do mérito do Projeto de 

Lei de Conversão e das emendas em turno único.
Com a palavra o Senador José Jorge, primeiro 

inscrito.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. 
Senadores, na realidade, esta Medida Provisória faz 
poucas alterações na estrutura administrativa do Go-
verno Federal, praticamente nenhuma. Ela serve mes-
mo para criar um grande trem-da-alegria. Aliás, se eu 
não considerasse tanto o Senador Delcídio Amaral e 
se não fosse uma pessoa de tão alto nível, diria que 
ele é o maquinista desse trem-da-alegria. Se verificar-
mos, cria 2.800 cargos em comissão. 

Vou ler para ficar mais claro, porque o resto da 
medida provisória não tem nenhuma importância, Se-
nadora Heloisa Helena. Trata-se apenas da criação de 
2.800 cargos para serem preenchidos pelos compa-
nheiros do Partidos dos Trabalhadores, enquanto te-
mos dez milhões de desempregados, inclusive alguns 
desesperados, como o que hoje tocou fogo em seu 
próprio corpo defronte do Palácio do Planalto. Esses 
desempregados não estão sendo levados em conta, 
mas os companheiros que não se elegeram, os com-
panheiros que estão desempregados têm as seguintes 
vagas: 11 DAS-6; 70 DAS-5; 280 DAS-4; 260 DAS-3; 
480 DAS-2; 220 DAS-1; 1.175 FG-1; 190 FG-2 e 99 
FG-3. Somei e são praticamente 2.800 cargos em co-
missão para serem preenchidos pelo Governo com os 
companheiros.

Outra questão grave: de todos esses cargos, 
quando preenchidos pelos militantes do Partido dos 

Trabalhadores, 10% serão pagos ao partido. Além de 
aumentarmos a despesa pública com cargos que, na 
realidade, não são necessários nessa quantidade, 
vamos encher a tesouraria do PT com esse dinheiro. 
Se considerarmos um salário médio de R$1.000, são 
R$2.800 milhões por mês, dos quais 10% vão para o 
PT, R$280 mil por mês que, durante um ano, são quase 
R$3 milhões que vão encher os cofres do PT.

Tenho, Sr. Presidente, um projeto que está trami-
tando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, pelo qual queremos impedir que partidos políticos 
obriguem pessoas que estão em cargo em comissão 
a pagar percentual do seu salário como dízimo para 
ser utilizado em atividades políticas. Quando o governo 
nomeia uma pessoa para um cargo em comissão, quer-
lhe dar um salário digno, para a pessoa sobreviver e 
sustentar a sua família. Ora, a pessoa já paga Imposto 
de Renda, já paga Previdência e, agora, ainda é obri-
gada a pagar 10% para o partido, que, na realidade, 
são recolhidos de forma bastante autoritária. 

No Capítulo II do Estatuto do Partido dos Traba-
lhadores, cujo título é “Das Contribuições Obrigatórias”, 
art. 171, lê-se:

Art. 171. Filiados ocupantes de cargos 
executivos ou parlamentares deverão efetuar 
uma contribuição mensal ao partido corres-
pondente a um percentual do total líquido da 
respectiva remuneração mensal, conforme 
tabela progressiva a que se refere o art. 173 
deste Estatuto.

Existe uma tabela progressiva de acordo com os 
salários. Ainda segundo o § 3º do art. 171:

§ 3º. O detentor de cargo ou função no 
Executivo ou Legislativo deverá autorizar o 
departamento financeiro da fonte pagadora a 
fornecer todas as informações ao partido, bem 
como a fornecer à tesouraria do partido cópia 
dos contra-cheques, cópia de leis ou decretos 
referentes à sua remuneração.

Ele tem de enviar o contra-cheque ao partido, 
assim como cópias de leis ou decretos referentes à 
remuneração.

Sr. Presidente, é uma cobrança compulsória para 
aqueles que ocupam cargos e são filiados ao PT. Por 
outro lado, existe uma emenda a essa medida provi-
sória. E inclusive faço um apelo para que o Senador 
Relator Delcídio Amaral aceite a emenda, que consi-
dero moralizadora. Já que vamos criar os 2.800 car-
gos propostos pelo Governo, que, pelo menos, não 
se permita cobrar dessas pessoas nomeadas para os 
cofres do PT.
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O Deputado Ricardo Barros apresentou, na Câ-
mara dos Deputados, emenda que dispõe:

Parágrafo único. É vedado o débito em 
folha para os cargos de confiança de que trata 
o caput deste artigo, para fins de contribuição 
partidária.

Não apenas para o PT, mas para qualquer partido 
haverá o veto de que essas pessoas sejam desconta-
das em folha. Isso acontece atualmente, mas é ilegal 
a cobrança em folha.

Então, peço ao Senador Delcídio Amaral que 
olhe com carinho para dar um parecer favorável a 
essa emenda. Assim, pelo menos nesse caso, que 
essa situação seja considerada. Tenho um projeto na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e es-
pero poder aprová-lo rapidamente. O Senador Alvaro 
Dias, que é o Relator, já deu parecer favorável, mas, 
por enquanto, pelo menos em relação a esses cargos 
criados pelo próprio Governo, que se impeça que o 
PT possa receber dinheiro a partir dos salários que 
foram colocados.

Portanto, Sr. Presidente, posiciono-me contraria-
mente à medida provisória e ao Relatório do Senador 
Delcídio e a favor do destaque que solicitei ao lado de 
outros Srs. Senadores.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Bar-
ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, há poucos dias, o Presidente 
Fernando Henrique fez comentários a respeito da atu-
ação do Governo e foi vigorosamente criticado porque 
entendem que, na condição de ex-Presidente da Re-
pública, não podia falar.

Dentre as muitas coisas ditas, afirmou que o País 
não tem projeto. Há um vácuo na Administração Pública. 
No entanto, é preciso reconhecer que o Governo não 
tem projeto de governo; que não sabe o que fazer com 
as ameaças de João Pedro Stédile; que não tem uma 
proposta para a reforma agrária; que não priorizou a 
reforma agrária no Orçamento da União; que não tem 
proposta para a segurança pública e dá as costas ao 
Rio de Janeiro, onde há uma guerra civil instalada; que 
não fez a reforma tributária, embora se vanglorie de tê-
la feito; que aumentou impostos ao invés de não tê-los 
aumentado. O Governo age assim e, lamentavelmente, 
estabelece claramente para a Nação que há uma pa-
ralisia. Quantos mil funcionários federais nós temos? 
Com todos esses milhares de funcionários federais, o 

Governo está parado, não tem nenhum planejamento. 
Quem faz o planejamento do Governo é a argumenta-
ção em decibéis. O Governo toma providências mui-
to mais pelos gritos do Stédile do que em função da 
argumentação do Ministro do Planejamento. E esse 
Ministro criticava o Governo.

Não é ética esta medida provisória que estamos 
votando aqui. Daqui a três meses, a Administração 
Pública do Brasil inteiro não poderá contratar; daqui a 
três meses, os prefeitos e governadores não poderão 
contratar. Este é um ano eleitoral, e o Governo vem 
com a proposta de criar exatos 2.791 novos cargos. 
Há um detalhe para o qual quero chamar a atenção 
do Plenário: são cargos em comissão. Sei que não 
há impedimento legal para a contratação de pessoas 
para ocuparem cargos em comissão, desde que eles 
existam. O Governo está criando 2.791 novos cargos 
em comissão em um ano eleitoral e estabelece, com 
sua medida provisória, uma profunda injustiça para 
com os servidores.

O fato foi mencionado pelo Senador do Mato 
Grosso do Sul, relator da matéria. O Senador Delcídio 
Amaral, no art. 12, letra “c”, diz que haverá um aumento 
de 40% para 65% nos cargos comissionados. Pergun-
to-lhes: os servidores públicos federais terão aumento 
de 25% ou esse aumento refere-se exclusivamente aos 
cargos comissionados? Há uma enorme coincidência. 
Os cargos comissionados são exclusivamente aqueles 
que, pelo Estatuto, estão obrigados a contribuir com o 
Partido dos Trabalhadores. O que é isso? Trata-se de 
um projeto para um Governo que se está envolvendo 
na chamada teia Waldomiro Diniz, que afirmou tê-lo 
alertado em junho, sem que nenhuma providência 
fosse tomada. Este é o momento para que o Governo 
retome o debate ético e peça a retirada desta medida 
provisória. Isso não é correto. É mais uma forma de 
criar fundos de arrecadação para campanha.

O Senador José Jorge já disse aqui: para os que 
contribuem com 10%, a receita mensal para o partido 
será de R$280 mil; existem os que contribuem com 
30%, ou seja, uma receita de R$740 mil, se o cálculo 
for feito sobre 30%. Não é absolutamente correto que 
o Governo trabalhe dessa forma. Ou seja, o que se 
vai fazer com a segurança no Rio de Janeiro? Quais 
foram as propostas apresentadas pela Comissão de 
Segurança? As Forças Armadas serão ou não utiliza-
das no combate ao crime organizado? Serão utilizadas 
ou não no combate ao narcotráfico? As Forças Arma-
das cuidarão ou não das nossas fronteiras? Haverá 
ou não apoio à Governadora Rosinha e ao Secretário 
de Segurança do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho? 
São perguntas que o Governo não sabe responder. 
Não há projeto de Governo.
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Agora, aumentam 2.791 cargos, e a conta é feita 
assim: isso é bom para manter o poder? Isso é bom 
para ter apaniguados? É essa a questão que se está 
debatendo.

O País está parado! As ações do Governo não 
existem. As estradas brasileiras nunca estiveram tão 
abandonadas. As rodovias federais nunca estiveram 
tão desassistidas. A reforma agrária nunca foi tratada 
com tanto desleixo. Esperávamos que houvesse uma 
política melhor em todas essas áreas. E qual é a úni-
ca providência que o Governo toma? A de contratar 
servidores em comissão. Qual a outra providência 
que o Governo toma? Aumentar de 40 para 65%. De 
quem? Daqueles que podem contribuir com o Partido 
do Governo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, rigorosa-
mente este projeto não é ético, rigorosamente esta 
medida provisória não poderia sequer ter sido apre-
sentada em um ano eleitoral, rigorosamente isso não 
vai alterar em nada a eficiência da Administração Pú-
blica Federal. O Governo propõe aumentar em 2.791 
servidores e não consegue cumprir a lei dos agentes 
da Polícia Federal, cuja legislação lhes dá o direito, já 
que se exige curso superior para entrar na carreira, de 
ter o salário equivalente a quem tenha responsabili-
dade de ter curso superior. Por que essas questões 
não são avaliadas? Por que é dado um tratamento 
preferencial a quem tem cargos de comissão, aos que 
são indicados por bilhetinhos, aos que são acertados 
dentro do Congresso Nacional para que possam ocu-
par essa ou aquela função? Isso rigorosamente não 
é ético, não é correto. Isso é um apadrinhamento des-
necessário para ver se, dessa forma, a eleição é mais 
bem enfrentada.

Mas o Brasil não quer isso. O que vejo são as 
pessoas aplaudindo a decisão do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal Superior Eleitoral ao reduzir o 
número de vereadores. As pessoas não estão obser-
vando a eficiência da máquina pública.

O Governo comete um erro gravíssimo. Temos de 
fazer com que o serviço público chegue a todos, mas 
na política do Governo do PT, eles querem todos os 
seus apaniguados dentro do serviço público, quando 
o correto seria o serviço público chegar a todos. 

É lamentável que não exista plano de Governo; 
é lamentável que não exista projeto de Governo; é la-
mentável que só exista projeto de poder, mas não te-
nho dúvida de que a população brasileira não perdeu a 
capacidade de se indignar. A população brasileira quer 
acesso aos serviços públicos, quer o fim das filas na 
saúde, quer educação com acesso para todos, quer o 
estabelecimento de acesso às universidades públicas 
e não quer que o Governo aja para inchar a máquina 

pública, que ficará mais pesada, lenta e ineficiente. 
Isso só tem uma vantagem, na avaliação do Governo: 
descontar mais para o Partido dos Trabalhadores.

Isso é eticamente indefensável, Sr. Presidente, 
e eu conclamo o Senado a rejeitar esta medida pro-
visória.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com 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, em primeiro lugar, faço 
questão de registrar que não condeno as disposições 
estatutárias de partido algum que estabelece que seus 
filiados, por livre e espontânea vontade, contribuam 
com um percentual do seu salário para as estruturas 
partidárias. Eu mesma, mesmo depois de expulsa do 
PT, fiz questão, inclusive, de honrar uma dívida que 
tinha com o Partido, onde é cobrado juros sobre juros, 
para garantir isso.

Mas me preocupo muito em ver o tesoureiro do 
PT fazer o tráfico de influência para liberar recursos 
atrasados de empreiteiras e, certamente, utilizar isso 
a fim de conseguir dinheiro para campanha. Isso real-
mente me preocupa, do mesmo jeito que me preocu-
pou muito ouvir o depoimento do Sr. Waldomiro, hoje, 
dizendo que se utilizou dinheiro sujo do narcotráfico 
para financiar campanhas do PT. Isso me preocupa 
bastante.

Em relação à medida provisória, vou tratar de 
algo que já tratava quando o então Presidente Fer-
nando Henrique mandava para cá a criação de car-
gos, porque é a mesma coisa. O Presidente Fernando 
Henrique fez; o Presidente Lula faz. É a mesma coi-
sa! Ou seja, é tratar o aparato público, o aparelho de 
Estado como uma caixinha de objetos pessoais a ser 
manipulada conforme as conveniências dos dirigentes 
políticos de plantão, das estruturas partidárias ou da 
moeda de troca estabelecida nas relações promíscu-
as entre o Poder Legislativo e os interesses eleitorais 
dos partidos políticos da base de bajulação nos seus 
respectivos Estados. Isso é o que me preocupa, por-
que diz respeito a uma questão que sempre discuti-
mos no passado. 

Às vezes, fico realmente impressionada com tanta 
metamorfose, porque metamorfose bonita é a da mú-
sica do compositor Raul Seixas. No âmbito da política, 
isso vira demagogia eleitoreira, é algo horrível.

No passado, Sr. Presidente, sempre discutíamos 
a necessidade e trabalhamos muito para a aprovação 
de determinadas alterações da legislação vigente no 
País. Inclusive, aprovou-se, em 1989, a Lei nº 7.834, 
que autorizava investimentos a serem disponibiliza-
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dos no Orçamento público com o fulcro de priorizar 
cursos a serem oferecidos aos servidores públicos, 
a fim de prepará-los devidamente para as chefias, o 
assessoramento, visando garantir aquilo que sempre 
entendíamos que era de fundamental importância: a 
continuidade das ações do serviço público. 

É evidente que deve haver um grau de liberdade 
do comando político de uma determinada estrutura 
pública para os cargos de primeiro escalão e também 
para garantir a permeabilidade entre pessoas que es-
tão fora do aparato público, na sociedade em geral, 
e que podem ter muito a contribuir, com a sua com-
petência técnica, dentro da estrutura do aparelho do 
Estado. Entretanto, sabemos como funciona o debate 
dos cargos comissionados: uma distribuição aleató-
ria, arbitrária e clientelista. Há abundância dos cargos 
comissionados na Administração Pública. Não é à toa 
que existem, hoje, mais de 19,6 mil cargos comissio-
nados somente no Poder Executivo, sem contar os 
Poderes Legislativo e Judiciário. São mais de 19,6 mil 
cargos comissionados na Administração Direta, Autár-
quica e Fundacional! E o que tem sido feito com esse 
dispositivo? Aquele dispositivo, alterado na Constitui-
ção, para que os cargos comissionados pudessem ser 
preferencialmente ocupados pelos servidores públicos 
das carreiras de Estado, tornou-se absolutamente inútil, 
porque há um verdadeiro abismo entre o referido dis-
positivo e a forma como esses cargos comissionados 
são hoje ocupados.

Então, o que significa esta medida provisória, Sr. 
Presidente? A indicação de apadrinhados sem qual-
quer vinculação permanente com o serviço público. 
Para tanto, basta vermos os dados oficiais que tratam 
da análise da ocupação desses cargos de livre provi-
mento. O que está havendo é a proliferação, de ma-
neira acintosa, da utilização dos cargos públicos pelas 
máquinas dos partidos políticos. Portanto, o Governo 
Lula consolida, do mesmo jeito que o Governo Fernan-
do Henrique consolidava, uma visão patrimonialista e 
personalista, como se o cargo fosse propriedade de 
quem dele dispõe para livre nomeação. Os princípios 
de impessoalidade e moralidade são jogados na lata 
do lixo para favorecer o jogo político com as respecti-
vas bases de bajulação.

E é por isso, Sr. Presidente, que não posso vo-
tar favoravelmente a esta medida provisória, porque 
conhecemos as interferências fisiológicas e clientelis-
tas, a moeda de troca que, muitas vezes, é associada 
à corrupção em nosso País e, freqüentemente, leva a 
uma subversão do sistema de mérito. 

Além disso, nem sempre as pessoas que entram 
no serviço público são necessariamente as mais éti-
cas. Podem entrar as mais preparadas, mas isso não 

significa que é sine qua non que entrem as pessoas 
mais éticas. Entretanto, em nome da profissionalização 
do serviço público, da organicidade e continuidade das 
políticas públicas, do aumento da eficácia e da eficiên-
cia da ação de Governo, é de fundamental importância 
planos de cargos e carreiras, o reconhecimento dos 
servidores públicos, para garantir a eficácia da presta-
ção do serviço do aparelho de Estado, e não isso que, 
infelizmente, é criado a cada momento. Certamente, no 
jogo político, existe a necessidade da criação de novas 
moedas de troca, para atender à voracidade e garantir 
a “pança cheia” da base de bajulação do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José 
Sarney, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei de 
Conversão nº 20, que estamos apreciando e por votar, 
pode constituir-se num passo importante para que o 
Governo Lula responda adequadamente às observa-
ções feitas aqui de que nada se estava fazendo.

Em verdade, a melhoria representada pelo proje-
to de lei de conversão, sobretudo a transformação de 
alguns órgãos que serão abrangidos pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é algo de 
grande relevância, que já se iniciou com a unificação 
dos programas Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, Car-
tão Alimentação e Auxílio-Gás, todos transformados 
no Bolsa Família. Desde o final do ano passado, esse 
programa beneficiou 3,6 milhões de famílias e abran-
gerá, em meados deste ano, 4,5 milhões e, em 2006, 
11,3 milhões de famílias, correspondendo a, aproxi-
madamente, 45 milhões de pessoas, praticamente um 
quarto da população brasileira.

O programa Bolsa Família ainda é um tanto mo-
desto e trata da transferência de renda de R$ 50,00 
a R$ 95,00 para as famílias cuja renda seja, no máxi-
mo, R$ 50,00 per capita e que tenham crianças até 
16 anos. Para as famílias com renda mensal per ca-
pita entre R$ 50,00 a R$ 100,00, a contribuição é de 
R$ 15,00, R$ 30,00 ou R$ 45,00, não havendo os R$ 
50,00 para as famílias mais pobres.

Esse é um passo importante na direção da pro-
posta aprovada pelo Senado e pelo Congresso Na-
cional de se instituir gradualmente, a partir de 2005, 
uma renda básica de cidadania, para que haja maior 
eficiência no combate à fome, na erradicação da po-
breza absoluta e na melhoria do sentido de eqüidade 
da sociedade brasileira.

As Srªs e os Srs. Senadores manifestaram hoje 
grande preocupação com a guerra do narcotráfico nas 
favelas da Rocinha e do Vidigal no Rio de Janeiro. Para 
resolvermos situações como essa, precisamos colocar 
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em prática programas de natureza social que transfor-
mem a realidade brasileira.

Sr. Presidente, de maneira alguma eu estaria de 
acordo com a proposta ventilada pelo Sr. Vice-Gover-
nador do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, que dela 
já recuou, de construção de um muro que separasse 
a população da favela da Rocinha de outras partes 
do Estado. Ora, nós que condenamos o Muro de Ber-
lim, o muro da Cisjordânia ou o muro da fronteira dos 
Estados Unidos com o México não podemos aceitar 
a separação entre brasileiros da favela da Rocinha e 
os de outras áreas do Rio de Janeiro. Portanto, essa 
não é uma solução de bom-senso.

Entre as principais medidas de prevenção ao 
crime, além daquelas que envolvem sua repressão, 
está a implementação de programas sociais, como o 
Bolsa Escola e outros que serão postos em prática, 
de maneira mais eficaz, com as medidas contidas no 
projeto de lei de conversão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– De acordo com o art. 179 do Regimento Interno, a 
sessão está automaticamente prorrogada até que seja 
concluída a votação da matéria.

Com a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, são 2.800 cargos em comissão.

Na verdade, o DNA deste Governo já havia sido 
exposto e conhecido quando da edição da medida 
provisória que elevou a estrutura superior da adminis-
tração federal do nosso País para mais de 40 Ministé-
rios, aí incluídas as Secretarias Especiais com status 
de Ministério. Enquanto a República brasileira convive 
com essa estrutura, os Estados Unidos possuem não 
mais do que 15.

Naquela oportunidade, fui o único Senador a vo-
tar contra e, coerentemente, não poderia agir de forma 
diferente no dia de hoje. É claro que votarei contra. E 
isso é uma prática de coerência.

Quando chefiei um Executivo municipal, não agi 
de forma diferente, por entender que o País, um Es-
tado, um Município precisam de recursos para a ati-
vidade-fim, para levar ao cidadão, lá na ponta, saúde, 
educação, segurança pública, estradas em condições 
de promover e facilitar o escoamento da produção. Os 
recursos públicos servem para isso e não para a pro-
moção do que podemos considerar uma farra com o 
dinheiro do povo.

Eu não tinha dúvida, Sr. Presidente, de que esse 
seria o perfil desse Governo, um Governo que veio para 
transformar, mas amplia as dificuldades por que passam 

os brasileiros: 2.800 cargos de cargos em comissão, 
mais de 40 Ministérios e secretarias especiais!

No ano passado, apresentei a esta Casa uma 
proposta de emenda à Constituição, em que estabe-
lecia, no máximo, vinte Ministérios. Agora, amplia-se a 
máquina, agiganta-se a máquina, com o único objetivo 
– e aqui já foi dito – de ampliar a estrutura do Partido 
dos Trabalhadores, na medida em que, em decorrência 
do apadrinhamento, os “companheiros” do PT terão 
emprego em situação de desigualdade com o brasi-
leiro que estudou e está desempregado. 

Em vez de cargos em comissão, o Brasil precisa 
de agentes policiais federais, que sejam contratados 
mediante concurso público, a fim de que não nos en-
vergonhemos diariamente quando a televisão mostra, 
em fronteiras do Sul do País, a evasão de divisas pela 
falta de agentes, policiais ou auditores fiscais para fis-
calizar. Dois mil e oitocentos cargos para apaniguados, 
quando estamos precisando de agentes florestais 
para a preservação do meio ambiente. E há grandes 
extensões de terra em todo o Norte e Centro-Oeste 
do País sendo devastadas, porque ali falta a presença 
do Estado, por intermédio de seus agentes, que são 
servidores efetivos, estatutários, contratados median-
te concurso público, assegurando a oportunidade de 
emprego aos brasileiros.

Contudo, como eu disse, este ainda não é o Go-
verno que veio para transformar a realidade injusta do 
nosso País. Este é um Governo que prometeu mudan-
ças e não muda nada. Esse perfil deu para ser identi-
ficado por ocasião da primeira medida provisória que 
ampliava a estrutura do Poder Executivo, para empre-
gar nos Ministérios os que foram desempregados pelo 
voto do povo brasileiro nas urnas, nas últimas eleições. 
Isso significa uma falta de respeito para com o nosso 
País, com a República, com o povo brasileiro.

Sr. Presidente, sabemos que, nesta Casa, o Go-
verno tem maioria, mas as Srªs Senadoras e os Srs. 
Senadores que compõem essa maioria não devem se 
esquecer de que, em uma democracia representativa ou 
indireta como a nossa, quando os representantes, que 
somos nós, não atendem aos anseios da população, 
não raras vezes – e a história registra –, cabe ao povo 
tomar as rédeas do seu destino em suas mãos e impor 
ao governante o caminho que ele deve seguir. Quando 
Deputados e Senadores não representam a socieda-
de como devem, à população, ao povo não cabe outra 
decisão senão ir às ruas  como foram em Aracaju, no 
último dia 2 de abril, mais de 10 mil pessoas, exigindo 
emprego, exigindo “CPI já, chega de corrupção”, exi-
gindo ética e comportamento decente. 

E é isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que aqui estamos a defender. Quando nós, represen-
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tantes, não sabemos ou não temos a sensibilidade 
suficiente para auscultar o povo, cabe a ele tomar as 
decisões e, de forma democrática e legítima, no exer-
cício da sua cidadania, tenho certeza de que o povo 
brasileiro assim se comportará diante da insensibili-
dade do atual Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Se-
nador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, outro dia o Senador Delcídio Amaral elabo-
rou um relatório a respeito de outra medida provisória 
sobre a qual eu tinha dúvidas. Mas S. Exª me convenceu 
a votar a favor da medida provisória, pela competência 
com que sempre prepara seus relatórios. 

Hoje, apesar da competência do Senador Del-
cídio Amaral, eu não me convenci e vou votar contra 
esta medida provisória. E talvez, se o Senador Delcí-
dio Amaral estivesse em meu lugar, desse o mesmo 
voto. Portanto, confesso que entendo a posição de S. 
Exª de relatar favoravelmente a uma medida provisó-
ria que propõe a criação de quase 3 mil cargos em 
comissão. 

Podemos comparar a medida provisória com o 
badalado programa do Governo, o Primeiro Empre-
go, que, aliás, o Governo pirateou de um projeto de 
minha autoria que apresentei em 1995. E o Governo 
não teve sequer a consideração de convidar-me para 
a assinatura da lei. E tanto o meu como mais 39 proje-
tos sobre a matéria foram para a gaveta, e o Governo 
aprovou o dele. 

Mas, apesar de toda a badalação do Governo, o 
Programa Primeiro Emprego – está nos jornais – gerou, 
até hoje, 2 mil empregos. No meu Estado, o Paraná, fo-
ram sete empregos gerados com o Programa Primeiro 
Emprego. E o Governo propõe, por meio de uma me-
dida provisória, a criação de cargos de comissão. Em 
um ano em que serão realizadas eleições municipais, 
eticamente, portanto, creio que não combina com o 
próprio discurso do Governo, nem com a legislação 
vigente, a criação desses cargos. Abre-se mão daqui-
lo que sempre foi o discurso do PT: a contratação de 
servidores públicos só deveria ocorrer por intermédio 
de concurso público. Abandona-se o discurso, aban-
dona-se o argumento que sempre foi tese do PT – o 
respeito à sociedade com a realização de concursos 
públicos – para se contratar apadrinhados políticos e 
oferecer-lhes cargos de comissão.

Aqui está a prova. Uma reportagem do jornal 
O Estado de S.Paulo diz o seguinte: “o Presidente 
do PT, José Genoíno, disse que, dos 22 mil cargos 
de confiança disponíveis – ele está se referindo aos 

cargos já disponíveis –, 15 mil e quatrocentos cargos, 
ou seja, 70%, seriam destinados ao PT”. Repito: dos 
22 mil cargos de confiança, 15.400, o que representa 
70%, seriam destinados ao PT.

A reportagem traz uma análise sobre o critério 
que vem sendo utilizado pelo Governo para preenchi-
mento dos cargos em comissão. 

Por exemplo, no caso da ANP, o Governo indicou o 
ex-Deputado Haroldo Lima, cuja maior credencial para 
o cargo era a sua filiação ao Pc do B; para a Agência 
Nacional de Telecomunicações, o Governo escolheu 
o engenheiro Pedro Jaime Ziller, sindicalista e homem 
ligado ao ex-Ministro Miro Teixeira. No fim do ano pas-
sado, reportagem de O Estado de S.Paulo mostrou 
que a Radiobrás havia iniciado uma ampla reformula-
ção dos seus quadros para competir com agências de 
notícias privadas. Antigos funcionários de carreira, que 
ganhavam entre R$2,5 e 4 mil foram, foram substituídos 
por profissionais com salários entre R$6 e 8 mil. 

Na Embrapa, o Presidente Cleyton Campanhola 
trocou 19 dos 37 chefes de centros de pesquisa por 
pessoas de sua confiança ou indicados pelos sindi-
catos e pelo PT – ainda mais a Embrapa, que exige 
conhecimento técnico e história no mundo científico 
para um funcionário ocupar cargo de chefia nos cen-
tros de pesquisa!

Eu preferiria ter de votar aqui uma mensagem ou 
qualquer outro dispositivo que propusesse a preocu-
pação do Governo com a fiscalização para o combate 
à febre aftosa. 

Faltam fiscais em todo o Brasil, e estamos colo-
cando em risco um mercado conquistado a duras pe-
nas. O Brasil, maior exportador de carne do mundo, 
pode perder essa posição, esse status, se não reforçar 
a sua estrutura técnica contratando fiscais por meio 
de concursos públicos. No entanto, prefere cargos de 
comissão. 

Eu também votaria a favor se aqui estivesse sendo 
proposto um concurso público para se contratar mais 
efetivo policial, mais polícia para combater a crimina-
lidade neste País. Mas por concurso público. Policial 
militar ou civil. Aí eu votaria a favor.

Eu votaria a favor se estivéssemos apoiando a 
contratação de pesquisadores para a Embrapa, uma 
empresa de pesquisa que não está merecendo do atu-
al Governo o apoio que sempre recebeu. Não foi por 
acaso que a Embrapa chegou a conquistar o respeito 
que conquistou no cenário científico internacional,mas 
foi porque recebeu apoio. E, hoje, ela não tem recur-
sos para desenvolver pesquisas, não tem recursos 
para substituir os cientistas que, em busca de melhor 
remuneração, acabam deixando a empresa.
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Eu votaria a favor se fosse para destinar recur-
sos às universidades. Houve uma redução de 70% 
nos recursos a partir de 1995 e de 24% nos recursos 
de custeio. Portanto, as universidades enfrentam crise 
por falta de recursos financeiros e também humanos. 
Professores deixam a universidade pública deste País, 
em função do pequeno salário que recebem, em troca 
de melhores salários na universidade privada ou até 
em entidades de pesquisa. Eles poderiam ser melhor 
remunerados se o Governo não estivesse executando 
essa prática fisiologista – porque essa é uma pratica 
fisiologista! –, que marca profundamente o Governo 
do PT e fere de morte o discurso do Partido dos Tra-
balhadores.

Eu votaria a favor se estivéssemos apoiando aqui 
a estrutura de pessoal dos hospitais universitários, que 
estão hoje capengando, praticamente pedindo esmola 
à comunidade para sobreviver. Cito aqui o Hospital das 
Clínicas de Curitiba, referência para o mundo inteiro, 
que hoje não tem dinheiro para fazer a reforma do seu 
centro cirúrgico. O hospital está pedindo inclusive apoio 
aos Parlamentares por meio de emendas. Transmito 
aos diretores do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná que não adianta fazermos emendas. 
O Governo não libera emenda de quem não pertence 
à Base de apoio. Farei emenda, mas o Governo não 
a liberará. Será que eu terei que repetir aqui o que fa-
lei outro dia? Não tenho, evidentemente, os mesmos 
instrumentos que tem um filho ou um amigo de Minis-
tro. Como não sou filho nem amigo de Ministro, não 
consigo liberar as minhas emendas!

Portanto, eu gostaria de aqui apoiando a contra-
tação de funcionários para a Embrapa, para as univer-
sidades, para a polícia, para possibilitar ao Governo 
tomar as providências que a população espera, mas 
não está tomando. Porém, cargos de comissão, Sr. 
Presidente, sinceramente! Em um ano eleitoral, isso 
me soa como uma proposta até indigna do Governo. 
O Senado Federal vai acabar aprovando a matéria, 
porque aprova tudo o que vem para cá. São medidas 
provisórias que entopem as nossas pautas de votação 
e não permitem que se vote um projeto de autoria de 
um Senador ou de um Deputado. Passivamente, o Se-
nado aceita e vota tudo!

Vou votar contrariamente a essa matéria, por-
que creio que ela é uma agressão à inteligência dos 
brasileiros. 

Entendo a posição do Senador Delcídio Amaral, 
que respeito. Creio que, sendo do PT, S. Exª não po-
deria dar outro parecer. Se estivesse em outro partido, 
sei que V. Exª votaria contra a matéria. 

Votarei também a favor da emenda do Deputado 
Ricardo Barros, do Paraná, que proíbe que se descon-

te desses cargos comissionados o dízimo, ou seja, os 
10% para o Partido dos Trabalhadores. A meu ver, em 
um ano eleitoral, isso não pega bem. 

Como vou votar contra o projeto de lei de con-
versão, talvez eu não precise votar contra a emenda 
proposta pelo Deputado Ricardo Barros e adotada pelo 
Senador José Jorge.

Sr. Presidente, encerrando, eu gostaria que esses 
empregos fossem acrescentados também ao Primeiro 
Emprego, que, até agora, não saiu do papel e do dis-
curso do Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra para 
discutir.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu não gostaria de me manifestar 
como o farei.

Para qualquer pessoa que acompanhou com 
sobriedade a evolução política do Brasil dos últimos 
anos, seria inconcebível imaginar que, na atual con-
juntura do País, um Governo, eleito com o apoio da 
grande maioria da população, com o apoio de quase 
totalidade dos funcionários públicos e das corporações 
sindicais, com compromissos assumidos por muitos 
anos e construídos em uma luta permanente, que este 
Governo remetesse, a pretexto de pretender melhorar 
a máquina pública, um projeto como esse.

O Senador Delcídio Amaral, sem dúvida um polí-
tico lúcido, mas apenas o Relator substituto da matéria, 
deve ter sentido imensa dificuldade para relatá-la hoje, 
pois é sóbrio, é inteligente e sabe que ninguém constrói 
reforma alguma com esse tipo de medida.

Produzir contratação de funcionários públicos 
para cargos de comissão às vésperas de eleição é 
tudo menos algo que represente reforma, mudança 
e respeito à integridade da profissão dos funcioná-
rios públicos; compromete o processo político, é um 
grosseiro retrocesso. Nos Estados politicamente mais 
avançados, isso não se admite. Eu sou do Estado de 
Pernambuco. Os últimos Governadores de Pernam-
buco jamais mandaram uma mensagem desse tipo 
para ser votada na Assembléia, pois ninguém teria 
coragem para tanto.

Contratar pessoas por critério eminentemente 
político, à véspera de eleição, para fazer favorecimento 
político, operação política, é um crime neste momento 
da vida brasileira. Parece até que o Presidente Lula 
esqueceu o país real e vive num lugar de fantasia. A 
anunciada competência do Ministro José Dirceu, se 
comprovada em documento desse tipo, é evidente que 
não existe. Não é boa nem má, é uma fraude. Esse é 
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um momento à incompetência, à irresponsabilidade 
pública que o PT jamais deveria subscrever.

Não posso imaginar o Senador Eduardo Suplicy 
defendendo essa matéria como se ela representas-
se austeridade, valorização do serviço público. Isso 
não é sincero. Alguém não pode dizer isso e se fazer 
acreditar.

É assombroso este documento: são 70 milhões 
de novas despesas. Destes, 36 milhões são para des-
pesa direta que, somados ao valor da despesa indireta, 
devem praticamente duplicar.

O Governo criará mais cerca de 5.000 cargos, 
para os quais serão nomeadas pessoas da forma como 
já está ocorrendo, ou seja, com total e completa falta 
de compromisso público, em rateios absolutamente 
inconsistentes sob o ponto de vista técnico. Isso está 
sendo feito por um Partido que ouvi, durante muitos 
anos, defender o respeito, a integridade das carreiras, 
a profissionalização dos servidores públicos, a neces-
sidade de treinamento, de respeito a quem trabalha na 
máquina pública brasileira.

Quando há necessidade de se melhorar o serviço 
público, de aumentar a carga fiscal e a despesa com 
serviços como esse é uma total e completa falta de 
consistência. Onde está o discurso macroeconômico, 
microeconômico e político deste Governo? Qual é a 
lógica que sustenta isso? Qual é a base disso tudo? O 
que se está desejando fazer? Uma instrumentalização 
da máquina pública para produzir populismo em um 
País como o Brasil, que já superou essa fase há mui-
tos anos? Devemos ser otimistas, acreditar no País e 
entender que o desafio das ruas precisa ser enfrenta-
do com categoria política qualificada, com lideranças 
políticas conseqüentes, que se podem reunir para 
examinar problemas nacionais com divergências. No 
entanto, não é possível se chegar a uma conclusão 
ou a um acordo baseando-se numa proposta indefen-
sável, inconsistente, que não faz sentido nenhum no 
Brasil atual. Depois, reclamam da imprensa, da inter-
pretação dos formadores de opinião pública, quando 
agridem, diariamente, a inteligência da população, dos 
que acreditaram no PT. Este é um Partido que não 
honra a sua história.

Fico perplexo quando ouço petistas que conhe-
ci há muitos anos defender um material como esse, 
indefensável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, coerentemente com minha his-
tória, defendo a medida provisória. Tenho certeza de 
que, depois dos argumentos que vou apresentar, os 

Senadores de fato abertos ao debate, ao diálogo e à 
construção reconhecerão os méritos e a fundamentação 
da iniciativa que o Governo está promovendo. Não é 
possível se omitirem alguns fatos que estão na medida 
provisória e que não foram, até agora, discutidos.

Em primeiro lugar, desses 2.800 cargos, 1.472 
são cargos em comissão, exclusivos para funcionários 
públicos. Seus ocupantes receberão uma remuneração 
melhor para desempenhar uma função pública qualifi-
cada, exclusiva para funcionários concursados. Este é o 
primeiro argumento que peço considerem aqueles que 
falaram com tanta veemência, sem analisar com mais 
profundidade o que está sendo proposto: metade dos 
cargos são exclusivamente para funcionários públicos 
concursados, que vão receber comissão porque de-
sempenharão uma função relevante no Estado, assim 
como funciona no gabinete dos Senadores – ou não é 
assim? Podemos reivindicar um funcionário público que, 
ao vir em comissão, se for concursado, receberá uma 
contribuição a mais na sua remuneração referente ao 
cargo de confiança. É para esse tipo de função.

Em segundo lugar, no ano passado, o Governo 
extinguiu mil cargos em confiança por meio da MP nº 
103. A medida provisória em discussão reconstitui os 
cargos que existiam. Por que eles foram extintos? Por-
que passamos por uma severa crise fiscal e financeira, 
foi feito um ajuste com o corte de 10% nos cargos em 
comissão, os quais foram extintos por não haver dis-
ponibilidade de recursos no Orçamento da União do 
ano passado. Houve, então, um aumento da receita 
tributária, fizemos um ajuste fiscal, o superávit primá-
rio foi elevado e, neste ano, está sendo possível dar 
aos servidores concursados um reajuste que nunca 
tiveram: entre 10% e 30% da sua remuneração. Há 
muitos anos, não havia reajuste salarial linear neste 
País, como está ocorrendo agora. Além disso, neste 
ano, estamos triplicando o volume de investimentos 
e está havendo um excesso de arrecadação, em ra-
zão da previsão orçamentária, que permite que essas 
concessões sejam feitas conforme a responsabilidade 
fiscal mantida pelo Estado.

Onde está a verdadeira divergência com o pas-
sado? Vamos discutir os fatos como se apresentam: 
onde está o problema fundamental? O problema funda-
mental é que as consultorias aumentaram, nos últimos 
oito anos, em 600%. Assim, a inteligência do Estado 
brasileiro foi transferida para as empresas privadas de 
consultoria, que se apropriaram do seu conhecimen-
to e saber fora do aparelho estatal. Além disso, nos 
oito anos do Governo anterior, 160 mil cargos foram 
terceirizados no Estado brasileiro. Não foram 1.400 
ou 2.800, mas 160 mil cargos terceirizados para em-
presas privadas.
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Ora, qual é a tarefa do Estado? A visão neolibe-
ral é a do Estado mínimo: quanto menos Estado, mais 
mercado, mais eficiência e mais produtividade. Não é 
assim. Os pobres deste País e a sociedade brasileira 
precisam, sim, de políticas públicas e de um Estado 
mais forte. Os que menos têm precisam mais do Estado 
e o Brasil precisa de um Estado inteligente, qualificado 
e preparado para enfrentar os grandes desafios.

Não podemos entregar para as empresas de con-
sultoria – com as quais o gasto aumentou em 600% 
– o saber do Estado brasileiro, muito menos transfe-
rir para empresas terceirizadas 160 mil cargos, como 
aconteceu na administração anterior.

Estamos, basicamente, criando 2.800 cargos de 
confiança. Destes, metade é para funcionários públicos 
concursados e a outra metade, para reconstituir os mil 
cargos que foram extintos no ano passado, Senador 
Sérgio Guerra, pela MP nº 103. Além disso, a medida 
provisória trata da reestruturação administrativa, de no-
vas funções, novas instituições e novas competências. 
Parte desses cargos em confiança é para as universi-
dades federais, porque é absolutamente indispensável 
que se fortaleça o saber, a inteligência nacional, em 
alguns lugares que estavam precariamente servidos. 

Outras funções são essenciais para melhorar 
a qualidade do serviço público como o Ministério do 
Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, que 
é um Ministério novo e que tem a função de introdu-
zir o Programa Bolsa-Família tem que ser fortalecido 
para executar e empenhar a função – é uma estrutu-
ra nova –, de coordenação das políticas públicas que 
está instituída, e que foi transferida do Ministério do 
Planejamento para a Casa Civil.

Eu ponderaria que não se trata do que está sendo 
apresentado aqui. Vamos discutir com franqueza, com 
transparência e com profundidade. Estamos criando 40 
mil cargos concursados. Na Polícia Federal dobramos 
o efetivo por meio de concurso – foi mencionado aqui 
um exemplo claro, necessário, urgente, determinante. 
Essa medida provisória apenas reconstitui cargos que 
haviam sido extintos no ano passado. E metade dos 
cargos que estão sendo criados em comissão, são para 
os funcionários públicos concursados efetivos, que irão 
passar a desempenhar uma função específica. Por tudo 
isso, não vejo razões para esse tipo de objeção.

O outro argumento, esse sim político-eleitoral, 
superficial no debate do que é uma organização par-
tidária, diz que o problema fundamental do cargo em 
confiança é que, para os 1.400 servidores públicos 
concursados, não é a filiação partidária e sim a com-
petência da função que vai determinar a indicação e 
a designação. Para uma casa política como esta, a 
filiação partidária muitas vezes é importante, porque 

o sujeito que está no partido tem compromisso com o 
programa, temos um coligação de partidos que sus-
tenta o Governo, e tem-se filiados a partidos, que são 
qualificados, que vão prestar serviços técnicos e polí-
ticos relevantes ao País.

Há um argumento, que é o problema da contri-
buição do filiado ao PT – é um problema exclusivo do 
PT – em cargos de confiança. 

Gostaria de dizer aqui, de público, que tenho muito 
orgulho de, durante os 24 anos de existência do Parti-
do, ter sempre contribuído. Fui Deputado durante oito 
anos, mais um ano de Senador, 9 anos. Mas, durante 
15 anos, com meu salário de professor universitário, 
eu dava uma parte para o Partido. E, como Senador da 
República, dou 24% do meu salário para o Partido! Por 
quê? Porque entendemos que o mandato é partidário. 
E, quando nascemos, no passado, o Partido não tinha 
recursos financeiros para competir com poderosas es-
truturas partidárias que tinham fontes de financiamento 
que nunca tivemos. Nascemos nas fábricas, no campo, 
nas igrejas, uma militância social, e a contribuição dos 
militantes era uma forma de preservar a independência 
e a autonomia do Partido. Foi assim que o Partido se 
viabilizou ao longo da história. 

Então, aqueles que são filiados ao PT, volun-
tariamente, querem contribuir, porque é voluntária a 
filiação ao Partido, e contribuem do seu salário, seja 
o metalúrgico, seja o professor, seja o funcionário pú-
blico, sobretudo aqueles cuja função pública se deve 
à existência do Partido, como é o caso do Parlamen-
tar, cuja contribuição é a mais elevada, é progressiva, 
sim. Um Parlamentar do Partido contribui com 24% 
do seu salário. Tenho orgulho e honra de fazer isso. 
É assim que se constrói o verdadeiro Partido no País. 
Porque o maior problema que temos, para todas as 
forças partidárias, é a questão do financiamento de 
partido, é o problema do financiamento da campanha 
eleitoral, são as dificuldades que a democracia a todo 
momento está apresentando. Tentamos superar essa 
idéia, mas não foi possível! Vivemos problemas seme-
lhantes às outras estruturas partidárias. Mas a maior 
independência do partido se dá pela contribuição, 
pela fidelidade, pelo compromisso do partido. E isso 
é um princípio constitucional. A Constituição diz que 
os partidos têm liberdade para recolher recursos, para 
se organizar e manter um estatuto, portanto, que vai 
definir. Cabe aos filiados do partido definir se devem 
ou não contribuir. 

Entendo que há uma disputa política, já que este 
é um ano eleitoral. Mas considero precários os argu-
mentos apresentados.

Concluo dizendo aos Senadores que sempre 
dialogaram e discutiram em cima dos fatos, dos argu-
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mentos e da fundamentação que fortalecer o Estado 
brasileiro é uma forma de melhorar a dimensão públi-
ca. É melhorar, sobretudo, a qualidade dos serviços, a 
inteligência do Estado, que foi muito precarizada pela 
terceirização dos serviços públicos – 160 mil cargos e 
600% de aumento de recursos em firmas de consul-
toria. Estamos eliminando esse processo. Criamos 40 
mil cargos públicos a fim de trazer para o Estado ser-
vidores concursados. Desses 2.800 cargos, metade é 
exclusivo para funcionários concursados efetivos, que 
vão exercer cargo em comissão.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– E a outra metade restitui os mil cargos em comissão 
extintos no ano passado. Assim sendo, não vejo ou-
tra razão e motivação que não seja aprovar a Medida 
Provisória, que é meritória, e muito mais abrangente 
do que esse capítulo. Ela estrutura todo o serviço pú-
blico, na nossa visão do que é o novo programa de 
Governo. Tenho a certeza de que será aprovada com 
ampla participação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra, para discutir, ao Senador José 
Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Senador Aloizio Mercadante, que ocupou 
a tribuna, ao descer, cordialmente bateu em meu bra-
ço e disse: “Argumentos”. Sr. Presidente, mais do que 
argumentos, vou apresentar fatos que falam por si só. 
Diga o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jamais 
me guiei por essa máxima, essa premissa. Nunca!

Em 1990, fui eleito, pela segunda vez, Governa-
dor do meu Estado. Uma luta dura em que enfrentei 
praticamente todas as forças políticas do meu Estado 
juntas. E me orgulho muito de ter ganho a eleição e 
ter assumido o Governo com a fama de ser um sujeito 
duro na queda. 

Quando assumi o Governo, Sr. Presidente, depa-
rei-me com uma duríssima realidade, que imaginava 
fosse dura, mas não tão dura quanto a que encontrei. O 
Estado devia quase três meses de salários atrasados. 
A receita total – ICMS, fundo de participação, royal-
ties de petróleo – tudo somado equivalia a menos do 
que o valor de uma folha. Era o absoluto caos. Devia 
três folhas e toda a receita do mês não cobria uma 
folha. V. Exª há de convir que o quase herói que havia 
acabado de ganhar a eleição contra todas as forças 
políticas do Estado juntas estava numa situação no 
mínimo embaraçosa. E resolvi fazer aquilo que eu ti-
nha que fazer, trincando os dentes: fazer uma reforma 
administrativa, como a que se propõe o atual Governo, 

que não governa um mar de rosas, é verdade. Vamos 
convir: não governa um mar de rosas. O País tem gran-
des dificuldades. Tem uma dívida pública interna que 
consome muito mais do que deveria, em matéria de 
recursos públicos, sobra pouquíssimo dinheiro para 
investimentos, e é preciso que o Governo se imponha 
à austeridade.

O que eu fiz? Propus à Assembléia Legislativa 
uma reforma administrativa em que, se não me falha 
a memória, eu encerrava atividades de quatro secre-
tarias e acho que sete companhias de economia mis-
ta. Demiti, naquela época, perto de 4 mil pessoas e 
propus à Assembléia Legislativa – Senadora Heloísa 
Helena, faça o que digo, mas não faça o que faço; es-
tou dizendo, aqui, o que eu fiz – o cancelamento das 
empresas públicas e secretarias e apresentei quadros 
em que eu fazia o balanço da criação de alguns cargos 
e da subtração de outros, órgão por órgão. Vivia uma 
crise dura, como a crise dura é a que o Brasil vive. E 
propunha: secretaria tal, tantos cargos – CC-1, CC-2, 
CC-3 estão extintos. Cria-se a secretaria tal, que herda 
cargos A, B e C. E fazia um balanço, nominando órgão 
por órgão, o que estava propondo aos representantes 
do povo, que eram os Deputados estaduais. Apresen-
tei e foi aprovado. Implantei a reforma. E consegui, no 
final do ano, colocar o pagamento do pessoal em dia 
e economizar o que o Estado impunha que se econo-
mizasse para eu poder governar. Economizar o que 
o Estado impunha para que eu pudesse governar e 
distribuir os recursos públicos, não apenas com os 
funcionários, mas com toda a sociedade do meu Rio 
Grande do Norte. 

Muito bem. A que se propõe o atual Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Sua Excelên-
cia, repito, não vive em um mar de rosas e se impõe a 
realizar uma reforma administrativa. Sejamos claros e 
citemos os Ministérios que foram fechados, os que so-
breviveram e os que foram criados: o Ministério ocupado 
pela Ministra Benedita da Silva encerrou suas ativida-
des; o Ministério administrado pelo Ministro Graziano 
foi encerrado e cedeu lugar a um novo Ministério, que 
foi entregue ao Dr. Patrus Ananias de Sousa; foi criado 
um Ministério novo e entregue ao Deputado Aldo Re-
belo. Dois Ministérios foram extintos e dois, criados. De 
resto, a administração pública é a que aqui está. Não 
é igual porque está mais ineficiente do que era em um 
passado próximo. Para fazer face à reforma, propõe-
se a criação de 1.322 novos cargos de confiança e a 
instituição de 1.475 funções gratificadas.

Sr. Presidente, se estivéssemos discutindo a re-
alização de concurso público para a contratação de 
pesquisadores, por exemplo, como bem disse o Sena-
dor Osmar Dias, de agentes de segurança da Polícia 
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Federal, de auditores da Receita, enfim, de servido-
res que produzissem para a máquina administrativa, 
eu estaria lá embaixo orientando minha Bancada para 
que votasse a favor, tendo em vista a necessidade do 
Estado.

Vejo, Sr. Presidente, que estão pedindo um che-
que em branco, sem nominar, sem fazer quadro de 
compensação, sob o argumento de que é necessária, 
para o funcionamento da máquina administrativa, a 
contratação de 1.322 novos cargos de confiança, ao 
bel-prazer e à livre escolha do Governo do PT, que já 
mostrou que é pródigo na escolha, é evidente, de pe-
tistas de carteirinha, de petistas com a estrelinha ver-
melha na lapela, para ocuparem funções de confiança, 
em que os méritos mais exigidos não são propriamente 
a competência profissional ou funcional, mas a ocor-
rência ou o uso da estrelinha na lapela.

São 1.322 cargos de confiança e 1.475 funções 
gratificadas. Para fazer face à modernidade? Para 
fazer face ao crescimento da máquina pública? Não 
vejo como tal.

Assim sendo, Sr. Presidente, eu que já votei con-
trariamente, num primeiro momento, a esta matéria, 
no que diz respeito à constitucionalidade e à urgência, 
vou votar no mérito contra e a favor da emenda que 
julgo perniciosa, porque vai como que, utilizando-se 
de recursos públicos, engordar os caixas do Partido 
dos Trabalhadores, uma vez que, na medida em que 
se atribui aumento de salário a 1.475 funcionários, a 
quem se vai dar função gratificada, ou se vai dar em-
prego aos cargos de confiança, que são 1.322 novos 
funcionários, com dinheiro público do Poder Execu-
tivo, vai-se retirar até 10% para os cofres do Partido 
do Trabalhadores. Nenhuma prevenção. Zelo com o 
dinheiro público.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu 
Tuma, 1º Secretário.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Sarney, Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quantos oradores restam?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Cinco oradores, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, permita-me informar que, logo após o tér-
mino da sessão, iniciaremos a reunião da Comissão 
que examina as atividades de inteligência, prevista para 
às 18 horas e 30 minutos, que vai ouvir o Sr. Carlos 
Alberto Costa, ex-diretor do FBI no Brasil.

Estão convidados os membros das Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara 
e do Senado.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o que o Governo pretende com esta medi-
da provisória é uma reforma administrativa às avessas, 
consagrando o fisiologismo na contramão da eficiência 
administrativa. Certamente, esta Casa aplaudiria uma 
proposta do Governo que viesse para eliminar a su-
perposição de funções, o paralelismo desnecessário, 
supérfluo e dispendioso.

O Governo premia o fisiologismo, certamente 
atendendo às expectativas da base aliada, retribuin-
do o apoio que recebe com a destinação de cargos 
de confiança que servem para aplacar determinadas 
consciências.

O Governo, na contramão da eficiência, engor-
dou a máquina pública de forma extraordinariamente 
nociva ao Erário e comprometedora da eficiência ad-
ministrativa. O Governo criou Ministérios, cargos de 
confiança, que exatamente contrariam o propósito de 
economizar em favor de atender ao ajuste fiscal im-
posto pelo Fundo Monetário Internacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo 
cresceu tanto com um Ministério inusitado quantitativa-
mente que promove a conflagração interna. Instala-se 
verdadeira Torre de Babel, onde Ministros se desen-
tendem exatamente em função da heterogeneidade 
do Ministério do Presidente Lula, especialmente em-
balada pelo gigantismo proposto por um modelo que 
contraria a modernidade.

Não há relação entre custo e benefício na pro-
posta governamental. Há um aumento de despesa no 
item “custeio”, quando o Governo corta, para atender 
à meta do superávit primário de 4,25%, investimentos 
fundamentais. Por exemplo, ainda hoje recebi em meu 
gabinete, desesperada, a dirigente de um sanatório da 
cidade de Maringá, no interior do Paraná. Os recursos 
do SUS não chegam, os recursos do Ministério da Saú-
de não chegam. Enquanto isso, nas ruas da cidade, 
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cresce visivelmente o número de mendigos, lamenta-
velmente atingidos pela debilidade mental.

O que estou pretendendo dizer é que o Gover-
no esgotou sua capacidade de investir a tal ponto que 
nega recursos a setores dramaticamente fundamentais, 
como aquele a que me referi.

Portanto, não tem direito o Governo de engordar 
a máquina pública desnecessariamente, sem buscar 
eficiência à custa do Erário, aumentando as despesas 
de custeio.

Desde o início, há uma contestação do modelo, 
que é fisiológico, e a composição dos quadros adminis-
trativos não leva em consideração critérios essenciais, 
como os da competência, da probidade, da qualificação 
profissional. O critério atende apenas a um projeto de 
poder e não ao projeto de Nação.

O que se esperava de um Partido como o PT, pro-
gramaticamente defendido por aqueles que queriam 
mudanças radicais no País, era, sem dúvida, a insta-
lação da proposta ética, desde o primeiro passo, na 
composição dos quadros administrativos não leva em 
consideração critérios essenciais, como a competên-
cia, a probidade, a qualificação profissional. O critério 
atende apenas a um projeto de poder, e não ao proje-
to de Nação. O que se esperava de um Partido como 
o PT, programaticamente defendido por aqueles que 
queriam mudanças radicais no País, era, sem dúvida, 
a instalação da proposta ética, desde o primeiro pas-
so, na composição dos quadros administrativos, até o 
exercício do mandato governamental. 

Contudo, o que se vê, desde o início, é exatamente 
o oposto. O Governo não levou em conta os critérios 
da ética, da competência e da qualificação profissio-
nal; assim, rebaixou o nível da Administração Pública 
brasileira. Os serviços públicos hoje são prestados de 
forma a não atender às expectativas da sociedade. 

Ainda agora, há uma conflagração no campo. Há 
a exacerbação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, revoltados com a paralisia governamental, 
conseqüência da ineficiência não só do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, mas sobretudo do Incra, que 
não foi instrumentalizado de forma competente para 
atender à necessidade de implementação de um plano 
de reforma agrária no País. E estamos colocando fogo 
no campo, com as invasões, com a desordem que se 
estabelece, com a agressão à lei, diante da falta de 
autoridade do Governo e da ineficácia do seu instru-
mento operador da reforma agrária no País.

Em primeiro lugar, o projeto de poder. Isso é vi-
sível, porque há uma relação estreita do crescimento 
dos quadros administrativos no plano dos cargos de 
confiança com o caixa partidário, com o caixa do PT. 
À medida que cresce o número de petistas no Gover-

no, há alimentação do caixa do Partido. O PT deixa de 
ser Partido dos Trabalhadores e passa a ser o partido-
caixa, o partido mais rico do País, que se enriquecerá 
ainda mais, sem sombra de dúvida, se essa medida 
provisória for aprovada, permitindo-se a contratação 
de mais de 2.500 cargos de confiança pelo Governo 
Federal.

É possível que se diga, como disse o Líder do 
Governo, que é legal essa contribuição compulsória 
dos detentores dos cargos de confiança ao partido 
que representam. Mas pergunto: é ético abastecer 
de recursos públicos o caixa partidário, com objetivos 
eminentemente eleitorais, para atender à aspiração 
de continuísmo no poder, que se estabeleceu desde 
a posse do Presidente da República?

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
essa medida provisória, lamentavelmente, constitui 
abuso, extrapola os limites do bom senso de quem quer 
uma administração razoavelmente eficiente.

Não há dúvida de que determinados fatos que 
ocorrem no País hoje levam à indignação e à revolta, 
como ocorre em relação ao campo, Senador Arthur 
Virgílio. Acabo de presidir a CPMI da Terra, em que se 
revelou um quadro estarrecedor de desobediência civil, 
de desrespeito à autoridade constituída, de afronta à 
legislação vigente, de agressão a direitos estabelecidos, 
exatamente pela falta de autoridade e pela incompe-
tência administrativa demonstrada pelo Governo.

Apesar disso, com essa medida provisória, o 
Governo não procura reformar os quadros administra-
tivos, aparelhando a Administração Pública de forma 
competente – medida que atenderia a essas aspira-
ções sociais que levam setores do Brasil à convulsão, 
como ocorre no campo.

Hoje, é no campo. Mas quem pode assegurar 
que essa conflagração rural não chegará às cidades, 
diante da insatisfação popular com os rumos do atual 
Governo?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Por isso, 
Sr. Presidente, concluo, apelando para a responsabi-
lidade parlamentar. Votaríamos, com o maior prazer, 
uma medida provisória por reforma administrativa que 
viesse reduzir despesas de custeio e acrescentar mo-
dernização e eficiência à máquina pública. Mas não 
podemos votar favoravelmente a uma medida provi-
sória que vem na contramão da eficiência e que con-
sagra, sem dúvida nenhuma, a reforma administrativa 
às avessas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Comunico ao Plenário que a Presidência convoca 
uma sessão conjunta, a realizar-se quinta-feira, dia 15 
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do corrente, às 11 horas e 30 minutos, no plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada, em sua primeira 
parte, à promulgação da Emenda Constitucional nº 43, 
de 2004, e, em sua segunda parte, à leitura de men-
sagens presidenciais.

Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, trem da alegria! Nós só poderíamos iniciar, 
fazendo uma homenagem aos mineiros. 

Esse trem que vem por aí não tem como maqui-
nista o Senador Delcídio Amaral. Na realidade, S. Exª 
é o Relator ad hoc. O relatório – se não me engano 
– é da Senadora Idelli Salvatti, e o Senador simples-
mente o leu. Lamento a ausência da Senadora, mas 
S. Exª é a grande maquinista desse trem feito pelo 
seu Partido, que consiste na criação de 2.800 cargos 
comissionados às vésperas das eleições municipais, 
para melhorar a situação do PT.

O Presidente do PT, ex-Deputado José Genoí-
no, já afirmou que 70% serão do Partido. Não adianta 
o PMDB, o PSB, o PTB, o PL, os outros partidos da 
Base quererem mais do que isso, porque S. Exª não 
abre mão de 70%. Portanto, quem nos está ouvindo 
ou assistindo pela TV começa a imaginar que, em 
seus Estados e Municípios, haverá cargos comissio-
nados e certamente procurará os Líderes que apóiam 
o Governo. 

Já que são 2.800 cargos, aconselho esses com-
panheiros e companheiras a procurarem os Deputados 
e Senadores, principalmente os do PT, para obterem in-
formações e terem direito de contribuir para o Partido.

Sr. Presidente, o Líder do Governo nesta Casa, 
Senador Aloizio Mercadante, no debate qualificado que 
se desenvolve nesta noite, disse que 1.482 funcioná-
rios concursados terão direito a uma parcela e que o 
restante será do Partido. Posteriormente, faremos uma 
avaliação, para saber quantos desses companheiros se 
filiaram após a aprovação dos cargos comissionados. 
Aconselho a quem não se filiou que o faça, porque fi-
cará mais perto de ter direito à parcela destinada aos 
concursados. Sugiro que as pessoas se filiem ao PT, 
para estarem mais próximas de um dos cargos comis-
sionados. Esse será um dos itens. São várias as con-
dições para ocupar este cargo. Uma delas, e a mais 
importante, é que há um recolhimento para o partido. 
Leio aqui que o Deputado Jorge Bittar, dirigente do PT, 
defende contribuição de filiados e que o PT admite ar-
recadar pelo menos R$ 80 milhões em 2004.

Registro a presença nesta sessão do meu eter-
no líder, Deputado Ricardo Fiúza. Quando cheguei ao 
Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, em 
1990, tive a honra de ser liderado por S. Exª. 

Há pouco eu perguntava ao Deputado Ricardo 
Fiúza a sua opinião a respeito de como está a reforma 
partidária na Câmara dos Deputados. E S. Exª disse-
me que está mais para a gaveta. Eu insisti: Está mais 
para a gaveta? E respondeu-me: Na de baixo.

Então, está totalmente engavetada.
Ora, Sr. Presidente, por que o PT quer fazer re-

forma partidária? Para que o PT quer financiamento 
público de campanha se já está sendo financiado, Se-
nador Tasso Jereissati? Este é o financiamento. Todo 
funcionário filiado ao PT está tirando dinheiro dos co-
fres públicos para financiar o partido, sem ter que dar 
satisfação à Justiça Eleitoral, porque fazem da forma 
que bem entendem. Por quê? Para que o PT precisa de 
reforma partidária? Não precisa. Ele já tem o dinheiro 
que precisa para fazer a campanha.

Pois bem, enquanto isso, o espetáculo do cres-
cimento continua. Senador Mão Santa, se V. Exª es-
tivesse no meu lugar diria “atentai bem, atentai bem”. 
De quinze ministérios, para quarenta. Foi o primeiro 
crescimento. Objetivo: colocar os companheiros que 
perderam as eleições para Governador, para Senador e 
para Deputado Federal nas eleições passadas; segundo 
o Senador Heráclito Fortes, são os “derrotérios”.

O que eu diria mais? Esses mesmos companhei-
ros que foram derrotados estão nomeados, com certe-
za muitos vão sair agora faltando quatro meses para 
disputar as eleições municipais, muitos, e já contribu-
íram bastante, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, 
nesses cerca de um ano e seis meses, quando deixa-
rem o Governo, com os cofres do PT, e terão recursos 
fartos, suficientes para financiarem suas campanhas. 

Enquanto isso, o que observamos é que as inva-
sões do MST também são um verdadeiro espetáculo de 
crescimento. Só neste mês são 67 fazendas. Continua 
crescendo o Governo. O número de desempregados 
aumenta a cada dia, e estou vendo a Base do Governo, 
particularmente o PT, cada vez mais cabisbaixo por-
que a reforma da previdência, a famosa PEC paralela 
não sai, pelo motivo aqui exposto: “O impasse atrasa a 
PEC paralela, porque – diz o Governo – vai aumentar 
despesas”. Que novidade, Senadora Heloísa Helena! 
Vai aumentar despesas, conseqüentemente não se 
vota a PEC paralela! Mas se vota a criação de 2.800 
cargos, dos quais 70% serão nomeados pelo PT, e 
30% pelos outros companheiros da Base. 

Muito bem, Sr. Presidente! Eu gostaria de, aqui, 
ainda deixar claro que o Líder Mercadante disse que 
foram extintos 1.000 cargos, e criados 3.000. Pelo me-
nos, em termos de cargos, existe inflação. Está bem 
inflacionado o PT em relação a esses cargos!

Eu gostaria de dar um último conselho – para ficar 
dentro do meu tempo – aos companheiros concursa-
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dos, aos companheiros que ainda não estão filiados ao 
PT e que estão à procura de um cargozinho: filiem-se, 
filiem-se, porque o Partido quer arrecadar! O Partido 
está atrás de mais dinheiro, são só R$ 80 milhões que 
serão arrecadados em 2004. Aqueles famosos volun-
tários do passado, que iam às ruas defender a estrela 
do PT, hoje, só vão fazer campanha se tiverem car-
gos comissionados, porque todos aqueles que eram 
participantes, todos aqueles que eram os queridinhos 
dos Senadores, Deputados Federais, Governadores 
do PT estão com cargos comissionados! Os outros 
companheiros têm que pedir o seu cargo para serem 
voluntários nesta eleição.

Lamento, sinceramente, que o Governo esteja 
utilizando a máquina a fim de tentar diminuir o impacto 
que será sua grande derrota nas eleições municipais. 
Senador Delcídio Amaral, V. Exª, repito, não é o maqui-
nista desta medida provisória. V. Exª simplesmente a 
está lendo. Como disse o Senador Osmar Dias, V. Exª, 
se não fosse do PT, não votaria a matéria.

Ao concluir, deixo claro, Sr. Presidente, que, no 
momento, o País está paralisado. É a paralisia das 
medidas provisórias. O Governo não deixa o Con-
gresso Nacional existir, não o deixa legislar. O PT 
não é Governo e quer ser Oposição. Não é Governo 
porque está parado. E lembro José Simão: “quem fica 
parado é poste”. Está na hora de o PT começar a an-
dar e governar, pois há quem faça oposição no Con-
gresso Nacional em defesa da minoria, do povo e do 
trabalhador brasileiro, aquele que quer trabalhar, não 
aquele que vai receber um emprego a fim de votar e 
trabalhar para o PT.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Com a palavra, para discutir, o Senador Ar-
thur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, se formos direto no assunto, vamos 
ver com muita clareza o desdobramento do processo 
de aparelhamento do Estado.

Em setembro passado, o Ministério da Previ-
dência mudou as regras dos concursos internos para 
escalões superiores, atribuindo pontuação a quem 
exerceu cargo de direção em sindicatos e entidades 
comunitárias. Este é um item.

Antes disso, as 27 diretorias da Fundação Nacio-
nal de Saúde – Funasa haviam sido ocupadas graças 
à revogação de uma norma de 2000, que estabelecia 
a obrigatoriedade de pessoal da própria Funasa exer-
cer os cargos regionais de chefia. 

Não nos esqueçamos do episódio em que, por 
razões de mera dissensão política – não entra aqui no 
mérito se era bom técnico ou não –, o marido da Depu-

tada Federal Maninha foi demitido porque era marido da 
Deputada Federal Maninha. Não sei se foi contratado 
por ser competente. Sei que não foi demitido por ser 
incompetente. Foi demitido porque a Deputada Federal 
Maninha tomou determinada atitude que desagradou 
aos donos do poder. Este é um fato.

Mais ainda. Em seguida, tivemos o caso Inca 
– Instituto Nacional do Câncer, que por falta de indica-
ção de nomes para compor a CPI, terminou indo para 
o arquivo. Mas vimos o escândalo de aparelhamento 
que foi o caso, mexendo diretamente com a vida de 
pessoas portadoras de uma das doenças mais cruéis 
que pode acometer qualquer ser humano.

Depois, percebemos e passamos, numa viagem 
lamentável, na esteira do aparelhamento, pelo Minis-
tério da Saúde, de Ciência e Tecnologia, pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, pela Agência Nacional 
de Petróleo, pelo Instituto de Reforma Agrária, pelo 
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social.

Matéria de O Estado de S.Paulo, do final do ano 
passado, afirma que a Radiobrás havia iniciado uma 
ampla reformulação dos seus quadros para competir 
com as agências privadas. Ou seja, estou tentando 
mostrar, Srªs e Srs. Senadores, que há um projeto 
de aparelhamento do Estado em marcha. E isso não 
é um fato isolado, não é um mero gesto de fisiologia. 
É também um gesto de fisiologia, mas não é apenas 
isso. É um gesto de fisiologia acoplado a outro e a 
uma brutal tentativa de aparelhamento do Estado 
brasileiro, em benefício de um Partido, o Partido dos 
Trabalhadores.

Se tivesse de escalonar o tamanho do delito, eu 
diria que o mais grave de todos, o mais perverso, o 
mais cruel, até porque seus efeitos maléficos vão ex-
plodir após o Governo Lula, é o aparelhamento que se 
dá no interior da Embrapa, a empresa que talvez seja 
a mais competitiva, a mais séria e a mais poderosa 
geradora de tecnologia para o agronegócio do mundo 
inteiro. A Embrapa, hoje, vê cientistas encurralados 
por militantes políticos. Essa denúncia já é de farto 
conhecimento da Nação.

Ouvi, dos poucos oradores que aqui defende-
ram o Governo no dia de hoje, algumas curiosidades. 
Por exemplo: são 2.700 cargos, mas apenas metade 
é para contratação de novos funcionários. Pergunto: e 
se, em vez de a medida provisória criar 2.700 cargos, 
ela contratasse apenas pessoas de fora e se esque-
cesse do pessoal de dentro da máquina, referindo-se 
a apenas 1.500 pessoas? Seria escandaloso, ou não? 
O escândalo seria menor se fossem apenas 1.500 pes-
soas. Logo, é maior, pois são quase 3.000 pessoas, 
desnecessárias num momento em que o bom senso é 
a idéia que deve nortear o cérebro de qualquer admi-
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nistrador experiente. Vejo aqui vários administradores 
que já passaram pela experiência de gerir. Todos sa-
bem que o bom administrador poupa no custeio para 
que sobrem investimentos. Se não o fizer, vai perder 
a oportunidade de realizar, por exemplo, políticas pú-
blicas e sociais de alcance efetivo, o que acaba sendo 
um tiro no pé.

Vi poucos oradores referindo-se ao governo pas-
sado. Há sempre uma síndrome da comparação com 
o governo passado. Não comparam no trabalho, na 
eficiência administrativa, mas imaginam terem direi-
to a defeitos, que julgam serem defeitos, do governo 
passado. Dizem que o governo passado terceirizava 
de maneira culposa. Afirmo que terceirização dolosa 
foi a da ONG Ágora, dirigida por um amigo do Presi-
dente da República, o Sr. Mauro Dutra, que usou mal 
o dinheiro do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
Foram R$7,5 milhões destinados à qualificação de pes-
soal. Nas páginas dos jornais Correio Braziliense e 
Estado de Minas, Senador Eduardo Azeredo, vimos o 
escândalo do aparelhamento a partir da terceirização 
contra os interesses do trabalhador brasileiro.

Vou votar a favor da emenda que está sendo des-
tacada, a do Deputado Ricardo Barros, que proíbe que 
as pessoas nomeadas para esses cargos contribuam 
para o fundo partidário, se porventura o Governo con-
seguir aprovar essa matéria. Pergunto novamente, Sr. 
Senador Eduardo Azeredo: será que se faz campanha 
nesse partido apenas com contribuição partidária?

Hoje, vimos Waldomiro Diniz admitir que repassou 
dinheiro para um certo Paulinho não sei das quantas. 
Não é o Paulinho da Viola, que sei homem de bem e 
que tem toda a tradição de fazer o que há de melhor e 
mais puro na cultura popular brasileira. Mas um certo 
Paulinho teria recebido o dinheiro que Waldomiro ar-
recadou do submundo da contravenção para a cam-
panha do PT aqui no Distrito Federal. Ou seja, antes o 
PT fizesse campanha apenas com a contribuição dos 
seus militantes. Waldomiro Diniz admite que contribuiu 
para esse Partido fazer campanha com o dinheiro da 
contravenção também. Esse é um fato lamentável.

Falaram aqui em fortalecer o Estado brasileiro. 
Então, contratando militantes se fortalece o Estado bra-
sileiro? Eu teria uma outra sugestão: não aparelhar a 
Embrapa, para que o Brasil não emborque e não vire 
do avesso o grande projeto de desenvolvimento do 
nosso agronegócio, que tem sido o sustentáculo de 
todos os resultados deste e do governo passado, pela 
eficiência da agricultura brasileira. Se querem fortale-
cer o Estado brasileiro, façam uma reforma ministerial, 
inclusive encurtando o número deles. Havia 27 minis-
térios no governo passado, e era muito. Hoje, são 36, 
e alguns são inúteis. Há o Ministério da Pesca, para o 

qual foi escolhida uma pessoa de Chapecó, que fica a 
800 quilômetros do lugar onde há água salgada. Deve 
haver algum córrego em Chapecó, mas, com certeza, 
não se faz de jeito algum nenhuma perspectiva natural 
a partir da nomeação de alguém tão distante da rea-
lidade da pesca oceânica.

Sr. Presidente, ainda há coisas estarrecedoras. 
Volto a dizer que tenho em minhas mãos um bonito 
gesto de militância do nosso Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, autorizando desconto dos seus vencimentos 
para os cofres do PT. Quem dera, Senador Antonio Car-
los Magalhães, só sustentasse a campanha o dinheiro 
do Presidente Lula, dos Senadores e dos Deputados, 
descontado de seus subsídios honrados. Quem dera 
não tivessem recorrido a Waldomiro Diniz!

De qualquer maneira, quero repor aqui ainda uma 
última verdade. Disseram que o governo anterior não 
dava aumentos. Em 1994, a folha salarial era de R$24,5 
bilhões; em 1995, passou para R$35 bilhões; em 2002, 
último ano do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
a despesa com a folha foi de R$75 bilhões. O reajuste 
linear, em 1995, foi de 22%; em 2002, foi baixo: 2,5%. 
Peço apenas que nos atenhamos à verdade dos fatos. 
Alguém pode dizer que o reajuste foi fraco em 2002. 
Até posso concordar com isso, mas quem disser que 
não houve reajuste linear não comparece aos autos 
falando a verdade, que significa o nosso compromisso 
de respeitarmos uns aos outros nesta Casa. Em 1995, 
houve um reajuste muito expressivo, de 22%.

Vamos votar contra essa medida provisória por 
entendermos que ela não serve ao País, ao Estado 
brasileiro, nem ao Governo Lula – é um tiro no pé: no-
meiam-se militantes, o partido se enriquece, faz uma 
campanha rica, mas perde credibilidade e leva uma 
surra nos centros urbanos fundamentais. É isso o que 
estão cavando...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já con-
cluo, Sr. Presidente. É exatamente isso que parecem 
estar querendo. Ao mesmo tempo, estamos vendo a 
capacidade de o Estado brasileiro investir – que já é 
curta – perdida nesses meandros.

É bom dizer para quem está nos ouvindo que a 
contratação desse pessoal significa menos crianças 
na escola, significa menos perspectiva de geração de 
emprego, significa menos dinheiro nas mãos de micro 
e pequenos empresários.

Não há dinheiro mágico. Não há mais, graças 
a Deus, neste País, a ciranda a partir da rotativa da 
Casa da Moeda. Não se trabalha, felizmente – esse é 
um mérito também deste Governo –, com a inflação. 
Então, quando se retira dinheiro daqui é porque vai fal-
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tar; quando se põe dinheiro aqui, estará faltando mais 
adiante. Esse dinheiro custa o sacrifício da socieda-
de como um todo para beneficiar meia dúzia, sim, de 
apaniguados, para beneficiar 1.500 apaniguados, sim, 
desnecessários. O Brasil funciona bem sem eles.

E eu digo mais ainda na minha última frase: se 
o Governo com o que tinha não conseguiu governar 
o País, não consegue dominar e tocar a máquina, eu 
pergunto: será que com 1.500 petistas contratados vai 
conseguir fazer o que não fez desde que se elegeu, 
que é governar o País?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Essa 
pergunta inquieta a todos os que nos ouvem e certa-
mente eu a dirijo à consciência mais íntima de cada 
membro responsável de um Governo que tem que di-
zer a que veio, porque até o momento só desdisse o 
seu passado e não está sabendo apontar um caminho 
na direção do futuro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para também 
demonstrar a nossa preocupação com esta medida 
provisória que o Governo ora nos envia. Dá-nos a im-
pressão de que se quisesse caprichar para fazer as 
coisas da maneira errada, não poderia fazer melhor. 
Primeiro, aumenta a carga tributária de uma maneira 
expressiva e da pior possível, na medida em que o 
aumento da carga tributária foi por intermédio de im-
posto indireto, que atinge justamente o consumidor, o 
assalariado, aquele que não tem como deixar de pa-
gar o seu imposto. 

Agora mesmo está nos chegando uma nova me-
dida do Cofins que aumenta os impostos indiretos, so-
brecarregando a agricultura, por exemplo. E fizemos 
a pergunta: para que esse aumento de carga? Com 
certeza, para diminuir a necessidade de superávit fis-
cal e, assim, aumentar o poder de investimento do Go-
verno em obras de saneamento, habitação, educação, 
saúde, que estão paradas por falta de investimento, 
alegando-se justamente esse enorme sacrifício fiscal 
que tem que ser feito para que possamos pagar as 
nossas dívidas e evitar a inflação. 

Mas a maior prova da inconveniência desse au-
mento da carga tributária é esse tipo de gasto que o 
Governo está propondo. Como já foi dito aqui, não se 
trata apenas de gasto em pessoal especializado, que 
aumenta a produtividade, que transmite conhecimento 

e que oferece à população brasileira serviço público 
da melhor qualidade, o que considero absolutamente 
necessário e fundamental. Lamentavelmente, está-
se aumentando o gasto justamente em pessoal que 
não traz nenhum tipo de benefício direto ou indireto à 
população. É o gasto com o pessoal que é escolhido 
exclusivamente a critério político, o gasto em pessoal 
de confiança, não concursado, para cuja escolha não 
se adota nenhum tipo de critério objetivo a fim de per-
ceberem os proventos oriundos do Erário.

E fico perplexo em que se faça isso, porque, se 
de um lado se aumenta a carga tributária, está-se di-
minuindo a possibilidade de crescimento e se evitando 
o crescimento da geração de empregos. E do outro 
lado, está-se aumentando os gastos justamente com 
aqueles que não trazem ou melhoram a qualidade do 
serviço público, nem trazem nenhum tipo de conheci-
mento que pode aumentar a geração dessa mesma 
riqueza ou desse mesmo emprego.

Ouvi aqui hoje – e por esta razão pedi para falar 
– o argumento de que no ano passado foram extintos 
mil cargos comissionados e que agora estão sendo 
repostos. Foram extintos mil cargos comissionados 
porque havia uma crise fiscal e agora se repõem mil 
e tantos cargos porque não existe mais a crise fiscal; 
e não existe mais a crise fiscal em decorrência do au-
mento da carga tributária.

Mas não posso entender nenhuma das duas afir-
mativas: primeiro, a que não existe mais a crise fiscal; 
segundo, que foi aumentando a carga tributária. Aliás, 
lamento que isso esteja sendo declarado publicamen-
te. Isso, Sr. Presidente, é quase um decreto aceitan-
do que o crescimento do País vai ser medíocre nos 
próximos anos.

Com a taxa de juros e a carga fiscal que temos é 
impossível, do ponto de vista técnico, qualquer tipo de 
crescimento econômico acima do crescimento da nossa 
população. Portanto, estamos dando praticamente um 
adeus definitivo à promessa feita durante a campanha 
eleitoral da criação dos dez milhões de empregos.

Por outro lado, em função desse tipo de crise 
que se agrava a cada dia, gerada por essas contradi-
ções administrativas, estamos assistindo, aí sim, não 
ao grande espetáculo do crescimento, mas ao triste e 
sombrio espetáculo da violência, que está assustando 
o País inteiro e já virou manchete dos grandes jornais 
e noticiários internacionais.

Inclusive estamos propondo que haja uma audi-
ência pública com a presença do Ministro da Justiça, 
do Governador e do Prefeito do Rio de Janeiro; e se 
discute até a possibilidade de se colocar tropas federais 
para tranqüilizar o País e o exterior. Mas verificamos 
que isso é praticamente impossível, porque, no mes-
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mo dia em que se nega aos militares qualquer tipo de 
reajuste, trazendo insatisfação a todo seio da família 
militar, estamos propondo a criação de 1.500 a 2.500 
cargos, entre gratificados e comissionados.

Assim, não existe clima para que se aja nem que 
se faça nenhum tipo de intervenção mais dura, diante 
da insatisfação que existe, não somente entre militares, 
mas também entre os funcionários da Polícia Federal, 
ou seja, justamente aqueles responsáveis pela manu-
tenção da segurança.

Alerto V. Exªs que fazem parte da base do Go-
verno de que este é um momento grave. Não estamos 
brincando! As cenas veiculadas na televisão, em que 
se viam aquelas luzes, como se fossem mísseis, pas-
sando pelos prédios e pelas favelas do Rio de Janeiro, 
lembravam muito mais cenas do Iraque e do Afeganis-
tão do que as cenas que estávamos acostumados e 
gostávamos de ver: o grande e belo Rio de Janeiro. Isso 
não é brincadeira! É uma mostra de uma guerra civil 
muito séria e não podemos ter esse tipo de distração. 
Enquanto a sociedade clama no meio dessa miséria e 
violência, criam-se 1.500 cargos comissionados para 
serem usados de maneira política, com critérios ex-
clusivamente políticos e sem nenhuma relação com a 
realidade que estamos vivendo.

Por isso, espero que o Governo e a base governis-
ta faça uma reavaliação do que está propondo, diante 
do espetáculo que vimos no último fim de semana, para 
que todo o tostão, qualquer recurso federal ou esta-
dual seja usado diretamente na redução desse clima 
de violência e de falta de unidade, de atrito dentro da 
sociedade civil que está acontecendo hoje.

Dizer que estão substituindo terceirizados não é 
verdade, pois os terceirizados são substituídos pelos 
concursados. Dizer que estão substituindo consultorias 
especializadas não é verdade, porque para consulto-
rias devem ser contratadas empresas especializadas 
em determinado assunto ou especialistas e não car-
gos políticos.

Por esta razão, deixo aqui a nossa palavra e o 
nosso alerta para que esse momento seja de reflexão 
e de percepção da realidade nacional que estamos 
vivendo, que não é feita de discursos, mas de fatos e 
do dia-a-dia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Carepa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 

Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, público que nos ouve e nos 
assiste, parece que vejo um filme antigo. Interessan-
te! Parece que as pessoas passaram a desconhecer 
a realidade e até tentam alterá-la.

O projeto trata da criação de 1.321 cargos comis-
sionados no Brasil inteiro destinados, predominante-
mente, a servidores públicos. O Governo anterior extin-
guiu milhares de cargos públicos e terceirizou o serviço 
público. Sabem qual é a porcentagem de aumento dos 
cargos de consultoria no Governo anterior? Seiscentos 
por cento. Esse é um percentual significativo.

Para aqueles que defendem o Estado mínimo, o 
Estado brasileiro representa a metade do Estado ameri-
cano. Nada mais neoliberal do que o Estado americano. 
Porém, o Estado brasileiro consegue ser a metade do 
Estado americano e um oitavo do Estado francês.

As 1.472 funções gratificadas – o povo pode não 
saber ou confundir – são exclusivamente para servi-
dores públicos concursados. O mais importante é que 
são 40.800 novos postos para serem preenchidos por 
concurso público, prioritariamente para as áreas de 
seguridade social e de segurança pública.

Quantas vezes defendemos da tribuna deste 
Senado segurança pública para o nosso povo? Como 
podemos defender segurança pública se não tivermos 
agentes públicos de segurança? E como vamos fazer 
isso? Vamos só contratá-los? Vamos contratar consul-
tores ou terceirizar os agentes de segurança? Ou va-
mos fazer concurso público, inclusive para as agências 
reguladoras e para outras atividades?

Há quem não conheça o interior da Amazônia. 
Eu conheço o interior do meu Pará, por onde tenho 
andado muito fazendo audiências públicas. Chamamos 
o povo da cidade, os Prefeitos – de qualquer partido –, 
e a reclamação que mais ouvimos é sobre a falta de 
funcionário no INSS, para atender o povo e, no Ibama, 
para acabar com o absurdo do desmatamento. Sabem 
qual é o resultado do desmatamento e da extração ilegal 
da madeira? Recentemente, em uma ação da Polícia 
Federal – que não pegou peixe grande, apenas peixe 
médio –, descobriu-se que mais de R$ 40 milhões dei-
xaram de ser recolhidos aos cofres públicos exatamente 
pela ação ilegal, pela falta de fiscalização.

Alguém aqui pode negar que os salários da Unit 
são um absurdo e que precisam ser melhorados? Tal-
vez alguns prefiram que não melhorem por estarem 
acostumados a ser pagos por empresas, mas não é 
isso o que defendemos, de forma alguma.

O Governo cortou 10% dos cargos, que têm que 
ser repostos, e estão-se criando ministérios. Ninguém 
está inchando o Estado. Na verdade, está-se fazendo 
o Estado para atender o povo, principalmente aquele 
que está no interior e que reclama que falta funcioná-
rios para atendê-los. Senador Aelton Freitas, V. Exª 
sabe o que é isso.

É para atender esse povo que será feito concurso 
público. É para atender o povo que alguns não tinham 
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interesse e não se importavam em fazê-lo, porque 
eles eram exatamente os pobres da sociedade. Por 
isso, fizeram uma favelizaçao agrária. No meu Estado, 
há assentamentos localizados a 200 quilômetros de 
qualquer estrada.

Esse projeto de conversão contribuirá para a me-
lhora do Incra, para a realização de uma reforma agrá-
ria decente. Favelização, não! Não queremos colocar 
gente no meio do mato, sem assistência técnica, sem 
acesso a crédito, sem luz, sem água potável, sem lhes 
dar condições de se transformarem em cidadãos – não 
em favelizados rurais –, em produtores rurais inseri-
dos na economia do Município, valorizando, inclusive, 
a economia local. É para isso que queremos concurso 
público, para que possamos atender melhor.

Criamos e aprovamos aqui 169 Varas novas da 
Justiça do Trabalho, e não serão todas criadas num 
ano, serão paulatinamente. O projeto estava paralisado 
há três anos. Há concurso feito, e vários desses can-
didatos aprovados, com certeza, serão aproveitados. 
Mas, se não for possível efetivar todos, teremos que 
realizar novos concursos. A Justiça do Trabalho tem 
que chegar ao povo, inclusive àquele cidadão que está 
no interior, para combater o trabalho escravo, de que o 
meu Estado, infelizmente, é campeão. É para isso.

Não vamos aqui passar uma falsa idéia para a 
população brasileira. O Estado brasileiro já é mínimo, 
ele é metade do americano, e o francês é oito vezes 
maior.

Dizem que se estão criando cargos para o PT ou 
para o partido X. Cito o caso da Embrapa, aqui lem-
brado por várias vezes. Com muito orgulho, digo que a 
primeira mulher Presidente da Embrapa da Amazônia 
oriental, com sede no Pará, a Drª Tatiana Sá, recebeu 
o Prêmio Cláudia. A revista Cláudia, que eu saiba, não 
premia pessoas por filiação partidária. A Drª Tatiana 
Sá recebeu o prêmio na área de ciências por um tra-
balho junto a comunidades rurais em que substituiu o 
método de queima da terra por outro que torna a terra 
mais produtiva. A Drª Tatiana Sá possui um currículo 
invejável. É uma pesquisadora de valor e de compe-
tência reconhecida nacional e internacionalmente. 
Não me venham dizer que ela foi ali colocada porque 
pertence ao partido A, B ou C. Ela foi ali colocada por 
ser competente e eficiente.

Quanto a dizer que os filiados não podem con-
tribuir com seu partido político, isso é um absurdo. 
Contribuo todo mês. Não tenho desconto em folha, 
porque não quero, mas preencho um cheque todo 
mês, de livre e espontânea vontade, porque, quando 
me filiei ao Partido, li o Estatuto. Talvez alguns estejam 
acostumados a não precisar da contribuição de seus 
filiados, porque recebem outras contribuições, mui-

to mais fortes, muito mais polpudas do que a de 1% 
dos filiados. E o máximo que se paga é 20%. Esse é 
o percentual da minha contribuição mensal de livre e 
espontânea vontade.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Será que, agora, vão também proibir as contribui-
ções às igrejas? Será que o dízimo também será proi-
bido? Será que vamos proibir também a contribuição 
aos sindicatos? 

Isso me parece um discurso velho da ditadura, 
da Direita mais reacionária, que quer, na verdade, 
destruir a organização dos trabalhadores, impedir que 
eles se organizem.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que esses 
argumentos contra a emenda não passam de provo-
cação. O próprio Líder e Presidente do PFL fez uma 
consulta ao TSE, que respondeu:

Ao responder à consulta do Presidente 
do PFL, Senador Jorge Bornhausen, o Tribu-
nal Superior Eleitoral considerou que os Par-
tidos políticos podem receber contribuição em 
dinheiro de filiados que ocupem cargos em 
comissão no Governo.

Isso é de livre e espontânea vontade de cada fi-
liado. Faz quem quer. Quem não quer não faz, não se 
filia e não se submete ao estatuto e ao regimento do 
Partido. Que procure outro Partido. 

Portanto, o próprio PFL já teve a resposta. Não 
vamos votar algo que seja inconstitucional.

Eu defendo a medida provisória, que vai, sim, tor-
nar mais eficiente diversos órgãos do nosso Governo, 
que atenderão aos filhos da pobreza que vivem lá no 
interior do País, não só na minha região amazônica, 
no meu Pará, como também nas Regiões Sul e Cen-
tro-Oeste, no Vale do Jequitinhonha, que precisam 
de nós.

Tenho certeza de que as Srªs e os Srs. Senado-
res sabem que votarão o que é bom para melhorar o 
atendimento público no nosso País.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, fico me perguntando por que o PT, de 
repente, muda drasticamente o seu discurso. Era o PT 
que tinha um discurso moralista, um discurso crítico 
contra os governos municipais, estaduais e até contra o 
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Governo federal quando estes falavam em criar cargos 
de confiança, medida que, segundo o PT, traria bene-
fícios apenas aos Partidos, aos apadrinhados. 

Será que há algo por trás de tudo isso? 
A população brasileira também nos pergunta se-

guidamente: “Por que o PT, o Governo Lula aumentou 
o número de Ministérios para 11?“ Em uma hora, eram 
12; na outra, 13; depois, 14. Depois, diminuem. O PT 
condenava a quantidade de Ministérios que havia no 
Governo Fernando Henrique Cardoso.

Quais os motivos que levam o Governo a criar 
2.807 cargos? Durante a campanha eleitoral, prometiam 
uma reforma administrativa para enxugar a máquina, 
prometiam que tirariam as pessoas que ocupavam 
cargos de confiança, aqueles nomeados por decreto, 
para aproveitar quem realmente tinha melhores co-
nhecimentos da máquina pública. O PT prometeu, na 
campanha, a moralização do serviço público, afirman-
do que não haveria perseguição, clientelismo, apadri-
nhamento político. Que motivos levaram o PT a mudar 
drasticamente os seus discursos? 

O povo brasileiro, hoje, está desesperado. Os 
trabalhadores pedem oportunidades e clamam para 
que o Governo cumpra a promessa feita na campanha 
eleitoral de gerar dez milhões de empregos.

Estamos vendo, meu Líder Arthur Virgílio, um Go-
verno de tributos, um Governo que taxa os nossos em-
presários, os nossos trabalhadores, com o argumento 
de que não há dinheiro, de que precisa arrecadar para 
investir na agricultura, em infra-estrutura, em sanea-
mento, nos Municípios. Aqui no Senado, seguidamente 
ouvimos discursos de Senadores da Base de Apoio, 
dizendo que o Governo não tem dinheiro. 

A maioria dos Srs. Senadores já foi Prefeito, 
Governador ou até mesmo Presidente da República 
e sabem que, quando não se tem dinheiro, quando 
falta recurso para investir nos compromissos sociais, 
para cumprir promessas de campanha e atender às 
necessidades da população, o primeiro caminho deve 
ser enxugar a máquina administrativa, cortar a própria 
carne, para que a população não seja prejudicada. E 
o que estamos vendo aqui é o contrário. O Governo 
reclama que não tem dinheiro, não atende às emendas 
dos Parlamentares, não envia recursos para os Muni-
cípios e Estados que estão em calamidade pública, e 
ainda cria novos cargos, gastando o dinheiro que diz 
que não tem. Não dá para entender.

A minha indagação é: como o Governo diz que não 
tem dinheiro para atender aos Prefeitos do interior, aos 
desempregados, às nossas empresas, à nossa produ-
ção e, de repente, envia uma medida provisória, criando 
2.807 cargos, enfiando goela abaixo, com a esperança 
de que a sua Base de Apoio vá aprová-la?

Talvez os que estão nos assistindo agora não 
entendam bem, mas essa medida representa quase 
R$60 milhões de investimento do Governo em cargos 
que serão ocupados por nomeação do Presidente Lula 
e de seus Ministros. E o pior: são cargos que, certa-
mente, serão ocupados por pessoas filiadas ao PT ou 
a Partidos da Base do Governo.

Às vezes, fico pensando o seguinte: quando os 
prefeitos vêm a Brasília, os ministros lhes dizem que 
não há dinheiro, que não há meios para atendê-los, 
porque a “herança maldita” fez isso e fez aquilo. No 
entanto, o que observamos, por outro lado, é que o 
Governo desperdiça recursos públicos. 

Hoje, há inúmeras pessoas assistindo a este 
debate. Elas também não sabem que o Governo não 
manda recursos para os nossos Estados, não manda 
recursos para os nossos Municípios e está deixando 
os prefeitos sem as mínimas condições para atender 
as suas comunidades. O Governo está inchando a má-
quina administrativa não com pessoas desempregadas, 
que precisam dos empregos, mas com pessoas ligadas 
a ele por compromissos eleitorais, principalmente em 
um período de campanha.

Será que o PT não quer vencer as eleições? Esse 
projeto é um tiro no pé do Governo! Criar empregos 
para atender à Base do Governo, sendo que há milhões 
de desempregados, é dar um tiro no pé.

O que me estranha e me deixa até revoltado é 
que se fez uma reforma para economizar; uma reforma 
que, todos sabem, prejudicou os velhinhos, as viúvas, 
os aposentados e os funcionários públicos. Se a ques-
tão era economia, como criar 2.800 novos cargos, por 
medida provisória, sem concurso público? Se o Gover-
no implementou reformas para tirar direitos dos velhi-
nhos, por que não fazer reformas para dar escola às 
criancinhas? Por que não reformar para dar habitação, 
casas aos sem-casa? Por que não fazer um projeto 
de economia para atender realmente os mais de 10 
milhões de desempregados deste País?

O Governo Lula ainda é um Governo de propa-
ganda – e propaganda enganosa, o que é pior! Diz que 
não tem dinheiro para nada e, ao mesmo tempo, edi-
ta medidas provisórias criando cargos sem concurso, 
sem dar condições para que outros também tenham 
a mesma oportunidade.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me 
V. Exª um aparte, Senador Leonel Pavan?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pois não, 
Sr. Líder Arthur Virgílio!

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª tem 
razão. Este é um Governo de propaganda, e o próprio 
Governo se queixa de a propaganda não estar boa.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – A ver-
dade é que a propaganda do Governo não é real, é 
enganosa. Portanto, o Governo não confia nem na 
própria propaganda! 

Quero dizer a todos os Senadores e a todos os 
que nos ouvem que o Governo, até agora, liberou, 
para a agricultura, apenas R$ 73 mil, ou seja, 0,04% 
do Orçamento; para a ciência e tecnologia, R$375 mil, 
o correspondente a 0,18%; para a educação, R$ 352 
mil, o equivalente a 0,05%; para a justiça, R$10 mil, ou 
seja, 0,001%; para as minas e energia, R$ 8,3 mil, isto 
é, 0,01%; e para o trabalho e emprego, zero.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, já vou encerrar. Mas, para comprar um avião, 
o Governo tem dinheiro; para dar emprego aos seus 
apaniguados políticos, tem dinheiro! Lamentamos esse 
fato profundamente. 

Eu gostaria de vir à tribuna para elogiar, mas sou 
obrigado a usar a tribuna para lamentar, juntamente 
com a população brasileira, este desgoverno.

Quero fazer um apelo mais uma vez: Presidente 
Lula, é uma campanha nacional. Peço-lhe que comece 
a governar o País. Torcemos para isso, pois queremos 
um Brasil pujante e forte, assim como V. Exª. Estamos 
trabalhando, falta o seu Governo trabalhar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia para 
discutir a matéria.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para discutir.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao assomar a 
tribuna e analisar este projeto de conversão, eu gostaria 
de fazer uma análise com base nos projetos que têm 
norteado o meu comportamento nesta Casa.

Embora sendo de Oposição, procuro sempre 
analisar com seriedade todos os projetos, principal-
mente os da área social, pois presido a Comissão de 
Assuntos Sociais.

Portanto, neste momento, eu gostaria de solicitar a 
todos aqueles que nos vêem pela televisão, a todos os 
meus Pares, que prestem bem atenção no argumento 
utilizado pelo Governo ao encaminhar o Projeto de Lei 
de Conversão nº 20, de 2004.

Segundo o argumento do Governo: 

A matéria reveste-se de relevância e ur-
gência, em decorrência da necessidade de 
otimizar a organização da administração pú-
blica federal, especialmente para tornar mais 
sinérgicas as medidas de combate à miséria 
e à fome, bem assim a necessidade de esta-

belecer estrutura gerencial adequada para a 
execução das prioridades governamentais.

Continuou o Governo: 

Ademais, os cargos criados permitirão 
implementar, desde logo, as necessárias rees-
truturações de órgãos e entidades de grande 
importância para o cumprimento do programa 
de Governo ...

Por fim, o Governo ainda argumenta: 
“Esse conjunto de medidas permitirá, de imediato, 

melhoria significativa na qualidade da gestão pública” 
– como se a gestão pública eficiente dependesse única 
e exclusivamente da contratação de pessoal. Argumen-
ta ainda o Governo que essa contratação se destina 
também à “coordenação política e administrativa do 
Governo, em particular da área social, o que se refle-
tirá, ao longo do ano, em ganhos de eficiência para a 
administração federal e toda a sociedade”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já disse o 
Senador Alvaro Dias que essa é uma reforma adminis-
trativa às avessas. Na verdade, neste momento, surge 
a eterna comparação do Governo atual com o Governo 
passado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade em 
que o Partido do Governo está sempre relembrando a 
“herança maldita” – nas suas palavras – para prestar 
um depoimento sobre o Governo anterior no que diz 
respeito à reforma administrativa da área social.

Ao assumir o Governo, o Presidente Fernando 
Henrique encontrou uma área social fragmentada, que 
continha, no conjunto das ações, cerca de cinco mil 
servidores públicos. Estes consumiam três vezes mais 
recursos do que o que era destinado às atividades 
fins. A primeira ação que desenvolvemos foi no senti-
do de enxugar essa máquina, com a preocupação de 
não demitir, mas de lotar esses servidores em outros 
órgãos, onde pudessem fazer um trabalho importante 
para toda a comunidade. 

Dos cinco mil funcionários da área social, per-
maneceram cerca de 550 servidores. Os senhores 
poderiam me perguntar: “E a eficiência da gestão com 
apenas 550 servidores?” Posso afirmar que a eficiên-
cia se revelou no número de atendimentos naquela 
ocasião. 

Eu gostaria de chamar a atenção do Partido dos 
Trabalhadores, que hoje está no Governo, para o fato 
de que, talvez, a dificuldade de gestão enfrentada pelo 
Partido se deva principalmente a alguns pontos que 
precisam ser observados.

Em primeiro lugar, entende este Governo que to-
das as ações devem ser centralizadas. Já se provou, 
no passado, que a centralização gera ineficiência da 
máquina administrativa.
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O segundo ponto importante que o Governo faz 
questão de ignorar é a necessidade de parceria com 
as prefeituras e governos estaduais. O Partido dos Tra-
balhadores, no Governo, nega-se a fazer tais parcerias. 
Dessa forma, recebe de volta a ineficiência da gestão 
petista, sentida em cada canto do País.

Não bastam a criação de 2.700 cargos públicos e 
a afirmação de que metade deles será preenchida por 
concurso público, pois sabemos que essa dissimulação 
serve apenas para mascarar uma situação de fato.

Outro ponto importante que devemos observar 
é que, continuando o Governo a centralizar as ações 
e a negar as parcerias com as prefeituras, persistirá a 
existência de uma área social ineficiente e incompe-
tente, como já ocorre.

Como eu disse anteriormente, com 550 servidores 
na área de assistência social, implementamos a LOAS; 
o benefício da Ação Continuada – um salário mínimo 
– para o idoso e para a pessoa deficiente, atendendo 
cerca de 700 mil pessoas; o Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil, atingindo 800 mil crianças; repas-
samos o per capita das creches e dos abrigos a todo 
o País e instalamos o Programa de Geração de Renda 
em todos os Municípios Brasileiros.

Toda essa ação se desenvolveu em função das 
parcerias que estabelecemos com os governos esta-
duais e municipais.

Portanto, fica o alerta ao Governo de que inchar 
a máquina e colocar funcionários nas áreas adminis-
trativas é lutar para a centralização e a ineficiência da 
máquina pública.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como toda obra hu-
mana é imperfeita e tem seus defeitos e falhas, o mes-
mo acontece com essa medida provisória, com esse 
projeto de lei de conversão. Há nele alguns aspectos 
que devem ser considerados como inoportunos para o 
momento vivido pelo Brasil: momento de desemprego, 
de crise, de descrédito e falta de iniciativa.

Se a área competente do Governo tivesse mais 
sensibilidade, não teria cometido o erro de, após su-
primir mil cargos da administração federal, criar outros 
1.321, sob o pretexto de que a máquina estava sofren-
do a falta desses cargos.

Ora, Sr. Presidente, isso é falta de previsibilidade. 
Se o Governo acreditava não ter condições orçamentá-
rias para preencher os cargos da administração fede-
ral, no mínimo, pela previsibilidade de, num amanhã, 

precisar dos mesmos, deveria tê-los mantidos vagos 
para uma oportunidade em que pudessem ser ocupa-
dos. Entretanto, não foi o que houve.

Na situação que estamos vivendo, funcionários 
estão insatisfeitos por falta de aumento e há greve da 
Polícia Federal, sem o atendimento nas negociações 
de uma instituição que tem o dever de assegurar para 
todos os brasileiros a segurança no ir e vir em todo 
o País. Podemos, sem dúvida, dizer que a Polícia Fe-
deral é uma instituição nobre, que tem prestado um 
serviço enorme ao Brasil. No entanto, suas reivindica-
ções mínimas não têm sido levadas em conta, não têm 
sido consideradas pelo Governo, com o qual apóia, do 
Presidente Lula.

É verdade, Sr. Presidente, que a máquina admi-
nistrativa federal, ao longo dos últimos anos, tem sido 
muito prejudicada pela ação nefasta de outros gover-
nos. Para o Governo Collor, o servidor público era um 
“marajá”, que tinha o sentimento satânico de afundar a 
administração pelos “altos salários” que recebia. Logi-
camente, havia privilegiados que atingiam patamares 
até hoje existentes, situação que a reforma constitu-
cional que votamos procurou corrigir.

O governo passado, do nosso cordial, verdadeiro 
magistrado e cavalheiro Fernando Henrique Cardoso, 
conseguiu deixar um vácuo de 124 mil servidores pú-
blicos. E como eles foram substituídos? Por meio da 
terceirização de 160 mil cargos. O serviço público ficou 
à deriva, em segundo plano, e prevaleceu a escolha, o 
“QI” de políticos “que indicavam”. Não só no Governo 
Federal, mas também nas administrações estaduais e 
municipais, os servidores terceirizados, de empresas 
privadas, recebiam salários irrisórios e prestavam um 
péssimo serviço, enquanto as empresas engordavam 
suas contas.

Sr. Presidente, além disso, o governo passado 
criou o famigerado PDV – Programa de Demissão 
Voluntária. Quantos entraram nessa canoa furada! 
Funcionários do Banco do Brasil, do Banco do Nor-
deste, de instituições as mais diversas, inclusive de 
universidades, seguiram o canto da sereia do governo 
e resolveram integrar o PDV, demitindo-se. Emergiram 
em uma verdadeira aventura de montar pequenas e 
microempresas, que depois vieram a falir – quase 90% 
delas desaparecem do mercado anualmente –, e es-
tão aí os servidores demitidos, as viúvas e os viúvos 
do PDV do governo passado.

Há uma situação caótica, na administração fede-
ral, que precisa ser corrigida, Sr. Presidente, que é o 
preenchimento anual de pelo menos 30 mil vagas de 
servidores que desaparecerão anualmente nos pró-
ximos quatro anos. Isto é, em quatro anos de admi-
nistração federal, nada menos que 120 mil servidores 
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serão aposentados. Como ficará, Sr. Presidente, essa 
máquina, que hoje já é emperrada, atrasada, caótica? 
Quando se fala em paralisação e na inoperância do 
Governo, temos que reconhecer que isso tem a ver 
também com a falta de iniciativas para preenchimen-
to de cargos por concurso público, conforme propõe 
o próprio Governo, e consta do Orçamento da União 
para este ano. Há uma previsão de pelo menos 40 mil 
servidores contratados, admitidos por concurso públi-
co. É um avanço, sem dúvida alguma, quando se vai 
nessa direção. Ano passado, mais de 25 mil servido-
res foram admitidos por concurso de provas e títulos 
no Governo.

Se considerarmos que o Governo passado pre-
feriu o PDV e a terceirização e o Governo volta a valo-
rizar a administração pública federal, contratando por 
concurso novos servidores, chegaremos à conclusão 
de que existem pontos positivos a serem considerados, 
tirando essa questão aqui tão alardeada pelos dignos 
e eminentes membros da Oposição, que disseram 
que são quase três mil cargos em comissão, quando, 
na realidade, são 1.472 funções gratificadas e 1.321 
cargos em comissão.

Se pelo menos o Governo Federal dissesse na 
medida provisória para onde iriam esses 1.321 cargos 
em comissão, a coisa teria ficado até mais transparente, 
mais palatável, para os Srs. Senadores. No entanto, o 
que diz o art. 11? Que são criados vários cargos – DAS 
de 1 a 6 – nos Ministérios, mas não diz quais são os 
Ministérios que receberão esses cargos. 

Então, não seria mais conveniente, mais transpa-
rente, já que o Governo resolveu criar esses cargos, 
que dissesse que os Ministérios tais e tais vão rece-
ber DAS. Mas, aqui, de forma genérica, cria-se 1.321 
cargos, mas sem nenhuma indicação para onde irão 
as pessoas nomeadas, em qual Ministério do Governo 
do nosso Presidente Lula serão lotadas.

Por isso, Sr. Presidente, pelo que pude obser-
var, entendo que a Medida Provisória, no que toca 
aos cargos, há reação; mas, no que toca aos outros 
artigos, não há nenhuma reação. Sem dúvida, todos 
os governos, sejam eles quais forem, fazem reforma 
administrativa e propõem mudanças nos órgãos da 
Administração Federal.

O calcanhar de Aquiles desse projeto é, sem dú-
vida alguma, a criação desses cargos sem indicar para 
onde irão as pessoas que serão nomeadas.

Por isso, a minha opinião, que já transferi ao Lí-
der do Governo, é que esse projeto, da forma como 
está, deveria ser repensado. Que a criação de cargos 
ficasse para uma outra oportunidade, quando o Go-
verno estiver em melhor situação e pudermos aprovar 
o restante.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, todos sabem a minha 
posição, inclusive, muitas vezes, apoiando o Governo, 
em que o meu Partido é, com justa razão, Oposição. 
No entanto, distingo os atos. Hoje, venho defender o 
Governo. Quem vai votar a medida provisória não pode 
ser governista. É inimigo do Governo. O Governo não 
pode, neste momento, contratar servidores, em número 
que varia de 1.500 a 2.700, para cargos em comissão. 
Isso é um absurdo, Sr. Presidente!

Tenho dito que um dos erros deste Governo é ter 
36 Ministérios. Tenho a certeza de que o Líder do Go-
verno nesta Casa, o inteligente Senador Aloizio Mer-
cadante, não seria capaz de nominar sequer 25 deles. 
Dou um prêmio a qualquer petista que disser os nomes 
dos 36 Ministérios. Por que esses Ministérios existem? 
Porque foi necessário se fazer a acomodação, tanto do 
próprio PT quanto a de seus aliados. O resultado é que 
o Governo não produz, e isso prejudica a popularidade 
inegável do Senhor Presidente da República. Nenhum 
de nós pode negar que poucas pessoas chegaram 
ao Governo com a popularidade que chegou Lula. 
Entretanto, a popularidade do Presidente está caindo 
por falta de atuação do seu Governo; caindo porque 
Sua Excelência não tem tempo de despachar com os 
36 Ministros. Creio que muitos deles passam até um 
ano sem despachar com o Presidente. Resultado: há 
sempre um núcleo para Sua Excelência se aconselhar. 
Além das lutas internas, como a do Ministério do Meio 
Ambiente com o Ministério da Agricultura, ou do Minis-
tério da Fazenda com o Ministério do Planejamento, 
enfim, de todos esses programas feitos pelo Governo, 
nenhum pôde ser executado.

Sr. Presidente, V. Exª já exerceu a Presidente 
da República e sabe que é indispensável, além dos 
trabalhos normais, a rotina de despachos com os Mi-
nistros. Quem governou Estados – e aqui vejo muitos 
ex-Governadores – sabe que despachar é indispen-
sável para se saber o que se passa nessa ou naquela 
Pasta, nesse ou naquele área ou setor. No entanto, 
o Presidente da República não pode saber disso de 
jeito nenhum, levando-se em conta o elevado número 
de Ministérios.

Ora, Sr. Presidente, tendo em vista a existência 
de muitos Ministérios – vamos falar a verdade –, há 
um número exagerado de funcionários públicos. Esse 
número é tão grande que o remanejamento desse 
pessoal seria uma obrigação do Governo e não a cria-
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ção de novos cargos. Na hora em que se criar novos 
cargos, sentimos que todas as classes irão reivindicar 
e obter aumento salarial. Isso significa que os investi-
mentos vão cair além da queda brutal que existiu no 
ano passado.

O Governo tem de tomar ciência dessa situação, 
que é grave. É grave porque, amanhã, afetará direta-
mente os Estados. No momento em que se dá 17%, 
como preliminar, para os agentes da Polícia Federal 
e em que os militares, que já viviam sossegados há 
muito tempo, vêm agora reivindicar salários, não te-
mos um bom sinal.

Ninguém vai pensar que aquelas setecentas ou 
mil senhoras que estiveram na praça do Palácio do 
Planalto não estavam autorizadas por seus maridos. 
Elas não estavam fardadas, mas é como se estivessem, 
porque estavam falando em nome de seus maridos, 
pelos seus salários.

Portanto, Sr. Presidente José Sarney, nós, que já 
vivemos tantos acontecimentos, sabemos como essas 
coisas começam e como acabam. E não temos inte-
resse, de jeito nenhum, em que a democracia sofra 
qualquer colapso. Queremos viver no regime demo-
crático, mas este não suporta o que se vem fazendo 
contra ele. Sentimos que obras não são feitas; que não 
há Estado que esteja satisfeito; que os grandes centros 
se movimentam, refletindo todos eles nas pesquisas 
do Presidente da República.

Será Sua Excelência o culpado? Creio que sim, 
porque seria covardia minha dizer que a culpa não 
é do Presidente, mas de fulano, sicrano ou beltrano. 
Contudo, o Presidente ainda tem tempo de encontrar o 
bom caminho. E V. Exª, Senador José Sarney, poderia 
ser um bom conselheiro, pois também viveu momen-
tos difíceis em seu governo, mas soube atravessar os 
percalços com habilidade e fazer a transição para um 
adversário que não se pôde questionar.

Portanto, se V. Exª tem deveres com o Gover-
no, todos nós os temos também, seja o Senador Tião 
Viana, seja o Senador Aloizio Mercadante, seja o Se-
nador Arthur Virgílio, seja o Senador Tasso Jereissati, 
seja o Senador Sérgio Guerra. Todos temos deveres 
com o Governo. Todos queremos o bem do País, mas 
também o Governo tem que nos ajudar, porque, sem 
essa ajuda verdadeira, o Governo não sai do caos em 
que se encontra.

Esta medida provisória jamais poderia ter sido 
enviada para o Congresso. Esta medida provisória, 
dada a sua complexidade, teria que ser um projeto de 
lei. Deveria ter sido estudada para que pudesse vingar 
conscientemente com os Srs. Senadores. Sei que mui-
tos Senadores vão votá-la como aqui está. Sei que ela 

passou na Câmara, mas não se trata disso; nenhum 
vai votar conscientemente.

Tenho certeza de que o Senador Eduardo Su-
plicy está horrorizado com esta medida provisória, 
mas tenho certeza de que, pela fidelidade partidária, 
S. Exª vai votá-la.

O que acho, neste instante, é que deve haver 
um momento de reflexão, reflexão geral de todos os 
Srs. Senadores, no sentido de encontrar um caminho 
que ajude o Governo. Mas não é assim que se ajuda 
o Governo. Ajuda-se o Governo votando as medidas 
certas e advertindo-o para que não se votem as me-
didas erradas.

O País vive uma fase extremamente difícil! Vemos 
já uma guerra civil no Rio de Janeiro. Temos que convo-
car Governador, Ministro e, da próxima vez, o Ministro 
da Defesa com os comandantes militares. É assim que 
começa, mas não sabemos como acaba.

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo ao Senado 
no sentido de que não aprove esta medida provisória. 
Falo conscientemente, porque tenho ajudado, à medida 
do que me é possível – eu e pelo menos grande parte 
do meu Partido –, o Governo. Mas, neste instante, é 
impossível ajudá-lo, aprovando esta medida provisó-
ria. Temos o dever de rejeitá-la e, se não o fizermos, 
quem vai pagar é a Nação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, custo, coerência, oportunidade são 
alguns dos pontos que nos fazem questionar esta me-
dida provisória. Coerência, porque o PT sempre foi tão 
contra o uso de medidas provisórias e agora as usa 
para criar cargos desnecessários no dia-a-dia. Coe-
rência, porque é importante lembrar que o PT sempre 
quis defender o funcionário público, dizendo que não 
podia existir contratação sem que fosse por meio de 
concurso público. E estamos falando aqui de 2,8 mil 
cargos sem concurso público.

Não é possível dizer, e vamos repor corretamen-
te os fatos, que 1,5 mil funções comissionadas não 
são de livre escolha. Elas são de livre escolha, sim. 
São para funcionários que já estão trabalhando, mas 
são gratificações adicionais escolhidas ao bel-prazer 
dos dirigentes. Os DAS de recrutamento amplo, que 
se somam a essas funções gratificadas, vão totalizar, 
portanto, os 2,8 mil cargos que o Governo quer criar 
por meio de uma medida provisória como se fosse 
uma questão de urgência total. Essa não é uma ques-
tão urgente. Há muitas outras questões urgentes que 
precisam da atenção do Governo.
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Outros pontos precisam ser colocados aqui. Che-
ga dessa questão de ficar falando que o Governo pas-
sado sucateou a administração pública. Os números 
falam por si. A folha salarial do Governo Federal, em 
1994, era de R$ 24 bilhões, já na época do real, che-
gando, em 1995, a R$ 35 bilhões, com o aumento linear 
dado no primeiro ano do Governo Fernando Henrique. 
Chegou, em 2002, a R$ 75 bilhões; ou seja, um au-
mento de 24 para 75. Se não houve algum reajuste, 
não entendo mais nada de aritmética, de matemática. 
Esse é o custo da folha porque houve reajustes linea-
res e reajustes diferenciados por categorias.

Então, deixemos claro que não é preciso ficar 
repetindo a catilinária de que houve achatamento, 
destruição da máquina pública, esse jargão sempre 
repetido.

Há ainda, Senadora Ana Júlia, a contribuição 
partidária. Não estamos questionando que haja con-
tribuição partidária voluntária. O que se critica é a con-
tribuição partidária obrigatória. Participei da fundação 
do PSDB, em 1988, e pago, desde aquela época, uma 
contribuição partidária voluntária de 3%, que é o que o 
PSDB estipulou, e não os 24% obrigatórios do PT. Com 
isso, realmente, esses quadros que são preenchidos 
partidariamente acabam elevando a receita partidária. 
Não há como negar isso, pois são fatos claros.

A organização do Governo está deixando a de-
sejar...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – São 
24% apenas para os Parlamentares, do líquido.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – O 
nosso é 3% do bruto. 

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª poderá vir para 
o PSDB e será muito bem-vindo. No Partido, são ape-
nas 3%, e não 24%.

O propósito do PSDB é o de que o Governo tenha 
uma melhor organização, deixando de ser uma direção 
que não se encontra. Este é o 16º mês de Governo, e 
precisamos de ação. Há dois meses, o Denit – órgão 
nacional que substituiu o DNER – está sem dirigente. 
Essa, sim, é uma questão urgente. No feriado da Se-
mana Santa, verificamos as tristes estatísticas por todo 
o Brasil; no caso do meu Estado, Minas Gerais, houve 
o dobro de acidentes fatais nas estradas federais. No 
entanto, não vejo ação, nem urgência do Governo em 
preencher a direção do Departamento Nacional de In-
fra-Estrutura de Transportes. Trocou-se o Ministro dos 
Transportes, mas a questão dos transportes continua 
relegada a segundo plano e sem a atuação devida, 
sem a assistência do Governo.

Terminarei a minha fala, porque sou sempre de 
falar pouco – não é da minha característica discursos 
longos –, plagiando o PT: o que está faltando é vontade 

política. O PT já gostou muito de usar esse linguajar, e 
hoje precisamos cobrar dele essa atitude. Precisamos 
de vontade política para que o Brasil funcione. Após 16 
meses de Governo, o País não cresceu, nem demons-
trou mudança expressiva nas áreas de saúde e trans-
portes – pelo contrário, piorou. O País continua tendo 
os juros mais altos de todo o mundo, e estamos aqui 
discutindo uma questão de alguma maneira irrelevante: 
a criação de novos cargos, que o Governo insiste em 
fazer por meio de medida provisória, a qual deveria ser 
usada apenas para assuntos urgentes.

Este é o apelo que deixamos: que o Governo 
resolva, de uma vez por todas, trabalhar e decidir, em 
vez de se dedicar às incansáveis e tão famosas reu-
niões de seu Partido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de entrar no assunto propria-
mente dito, peço permissão ao Senador Mão Santa e 
ao Senador Alberto Silva para comunicar, com profunda 
tristeza, o falecimento em Teresina, há poucos minutos, 
do grande desportista piauiense Pedro Alelafi, vítima 
de complicações pós-operatórias.

Trata-se de um homem benquisto, principalmente 
no meio esportivo do meu Estado, parnaibano, con-
terrâneo de V. Exª, Senador Mão Santa. Aproveito a 
oportunidade para enviar aos seus familiares votos de 
sentido pesar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltando 
ao mundo dos vivos, confesso que resisti muito em 
fazer uso da tribuna para discutir essa questão, mas, 
diante da argumentação conflitante entre os próprios 
defensores do Governo, resolvi prestar alguns escla-
recimentos.

Meu caro Presidente José Sarney, a cada in-
verdade, a cada impropriedade dita nesta tarde, tive 
uma preocupação. Não olhei para nenhum dos com-
panheiros sentados, para nenhum colega Senador. 
Não somos isentos; somos apaixonados na questão: 
ou somos contra, ou somos a favor. Eu olhava para a 
tribuna e para a galeria e via a cara de decepção de 
quem ouvia afirmativas não-verdadeiras.

Quero convidá-los para que, a partir de amanhã, 
percebam que, cada vez em que se diz uma inverdade 
da tribuna, nas galerias – agora vazias, mas que, du-
rante a tarde, foram visitadas por diversos grupos – e 
na tribuna de honra, faz-se um gesto de quem diz: “fui 
grampeado, caloteado; enganaram-me, não foi esse 
o voto que dei”.
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Não se está discutindo aqui a colaboração parti-
dária de quem detém mandato eletivo. Que sejam 20%, 
30%, 50% ou até 100%. É uma opção! O que se discute 
– chamo a atenção de quem nos está ouvindo, e todo 
o País está, Senador José Sarney – é outra questão: 
o PT, no Brasil inteiro, Governador Tasso Jereissa-
ti, entrou com ações, muitas delas ações populares, 
contra Governadores e Prefeitos que descontavam 
certas quantias dos seus funcionários detentores de 
função gratificada. O Senador Mão Santa, Governa-
dor do Piauí, foi vítima de uma ação popular. Quase 
todas as ações morreram. Até quero pedir aos líderes 
sindicais dos servidores públicos do Brasil inteiro que 
remetam ao Congresso Nacional cópias dessas ações 
feitas por Deputados Estaduais, ou prepostos do PT, 
contra as administrações que faziam isso.

E, exatamente agora, Senador Romeu Tuma, o 
PT defende essa prática aqui.

A Sra. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Sena-
dor Heráclito Fortes, V. Exª me concede um aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Teria 
a maior honra em conceder um aparte a V. Exª, mas o 
Regimento é inimigo nosso neste instante.

A Sra. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – O 
Regimento Interno permite, Senador. Estamos discu-
tindo a matéria.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Permite, 
Sr. Presidente? Então, concedo a V. Exª o aparte, com 
o maior prazer, Senadora Ana Júlia Carepa.

A Sra. Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Obri-
gada, Senador. Gostaria apenas de esclarecer a V. Exª 
que o Senador Jorge Bornhausen fez uma consulta 
ao Tribunal Superior Eleitoral, que considerou que os 
partidos políticos podem receber contribuição em di-
nheiro de filiados que ocupem cargos em comissão no 
Governo. Segundo o Ministro Relator, Carlos Madeira, 
a contribuição de filiados que detenham cargos passí-
veis de exoneração na Administração Pública federal, 
estadual ou municipal não viola o art. 31, § 2º, da Lei 
dos Partidos Políticos. O Senador indagou ao Tribunal 
Superior Eleitoral se é lícito aos partidos receberem 
recursos financeiros referentes a descontos compulsó-
rios, com amparo estatutário, de filiados ocupantes de 
cargos de livre provimento. A resposta foi positiva. Só 
espero que V. Exª não proponha acabar com os dízimos, 
nem com as contribuições para os sindicatos.

A SRA. Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – V. 
Exª me permite um aparte, nobre Senador Heráclito 
Fortes?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Em 
seguida, Senadora Heloísa Helena.

Agradeço, Senadora Ana Júlia, pois V. Exª está 
fornecendo-me exatamente o argumento que eu pro-

curava. A questão é ética. A consulta já havia sido feita 
anteriormente, mas o Partido de V. Exª entrou contra 
Governadores que praticaram esse ato no Brasil inteiro. 
Estou apenas demonstrando, Senadora, que o Partido 
de V. Exª está fazendo agora o que combateu a vida 
toda. Sei que o PT tem um objetivo e vai conseguir al-
cançá-lo, se é que já não conseguiu. 

O PT, ao final deste mandato, será o partido 
mais rico do Planeta. Vai fazer inveja à organização 
partidária da Espanha. E não estou falando daquelas 
contribuições espontâneas, estou falando da arreca-
dação oficial, essa compulsória que o servidor está 
espontaneamente fazendo para não perder sua fun-
ção gratificada.

Ouvirei a Senadora Heloísa Helena, que há bem 
pouco tempo, participava dessa doação de 24% para 
o PT. Quero ouvi-la com muita alegria.

A Sra. Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Que-
ro contribuir para o debate, Senador Heráclito, e já tive 
oportunidade de fazê-lo. Sinceramente, não vejo proble-
ma nas contribuições individuais, que sejam feitas por 
qualquer um. Tive a oportunidade de, mesmo expulsa 
pelo PT, pagar juros sobre juros – porque aprenderam 
muito com a agiotagem internacional a que servem 
– da minha dívida. Mesmo expulsa do PT! Não tenho 
nenhum problema quanto a isso. O problema são as 
contribuições chamadas polpudas. Para mim não é 
constrangimento nenhum um militante, seja ele filiado 
ou ocupante de cargo, disponibilizar um percentual do 
seu salário para ajudar ao partido. Para mim, não tem 
problema se é 1% ou 30%. Preocupo-me quando vejo 
o tesoureiro do PT intermediar interesses privados para 
liberar dinheiro atrasado de construtora, ou de emprei-
teira, ou de seja lá quem for, para depois ir lá pegar 
alguma coisa. Preocupo-me quando vejo na televisão 
o que vi hoje: o Waldomiro dizer que “molhava” a mão 
com dinheiro sujo do narcotráfico de um tal de Paulinho, 
que não era meu assessor. Era assessor de alguém e 
que recebia para dar dinheiro. O problema não é esse. 
Afirmaram aqui que metade dos cargos comissionados 
serão para servidor de carreira. Não vamos iludir os 
coitados, por Nossa Senhora, porque não é assim. Dos 
cargos comissionados, não; das funções gratificadas, 
sim, porque função gratificada obrigatoriamente é para 
quem é da Casa. Temos que dizer isso, para não iludir 
os coitados dos servidores públicos. Quero que todos 
os servidores públicos tenham aumento salarial. Eu 
brigava no Governo Fernando Henrique, que achatou 
e destruiu o setor público; e o Governo Lula faz exa-
tamente igual. O problema é que a média da função 
gratificada é de R$ 240, para usar como argumento de 
dizer que metade dos cargos vai ser para o servidor 
público. Não é. A média do que está no projeto para ser 
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atribuído a servidor público é de R$200, enquanto que 
a média do cargo comissionado, esse, sim, é a média 
de mais de R$4.000. Isso apenas para contribuir com o 
debate, porque sei que o Governo sabe que vai perder. 
Não vai votar porque muitas vezes a Base bajula, mas 
não está aqui para votar; certamente vão convencer o 
nosso querido Relator, por quem tenho muito carinho 
e respeito, porque ele não é arrogante – e a arrogân-
cia sempre cega as pessoas – e não tenta ganhar no 
grito, tenta ganhar no argumento, a usar o mecanismo 
regimental de pedir 24 horas para dizer que vai analisar 
uma emenda, que não será analisada, para não votar, 
deixar para votar amanhã, e não perderem hoje. Peço 
desculpa por ter-me estendido.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
enriquece este modesto pronunciamento.

Peço ao ouvinte...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Já vou 
terminar, Sr. Presidente, pediria apenas dois minutos. 
Estrearam-me aqui com os apartes, e quero apenas 
dois minutos para concluir meu raciocínio.

Peço aos que estão nos ouvindo, nesse instan-
te, que peguem um lápis ou uma caneta e façam uma 
conta rápida. (Deputado Dr. Rosinha, por quem tenho 
o maior respeito e apreço, desde a época em que api-
tava no plenário da Câmara dos Deputados defenden-
do o que estamos defendendo hoje.) Façam a conta. 
Quantos servidores públicos a União, os Estados e 
Municípios têm? Brasil, faça essa conta e veja o que 
estou dizendo. Esse Partido será, Presidente Sarney, 
o mais rico do Planeta. Assim sendo, não haverá ar-
recadador, gastador que o quebre. Vamos ver um País 
quebrado e um Partido milionário.

Por fim, Sr. Presidente, agradeço a generosidade 
de V. Exª e, por dever de justiça, homenageio o Senador 
Delcídio Amaral, esse grande Líder. Somente o espíri-
to público – e nós que o conhecemos podemos dizer 
– traria S. Exª à tribuna para defender esta causa. 

Aproveito para rogar a Deus que o restabeleci-
mento da Ideli Salvatti seja o mais rápido possível. Você 
que está nos ouvindo, Ideli, venha defender isso. Este 
é um trabalho seu, o projeto é seu. Não faça o pobre e 
esforçado Senador Delcídio Amaral ter que defender 
essa questão. Aproveito para lhe desejar uma boa e 
rápida recuperação. Que V. Exª venha curada não só 
da coluna, mas, também, das idéias, para fazer com 
que, neste plenário, cheguem os seus correligionários 
e os da Base e defendam teses como essa. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PT co-
brou muito de uma frase do ex-Presidente Fernando 
Henrique, a famosa “esqueçam o que eu escrevi ou 

o que eu disse”, e está esquecendo tudo, e principal-
mente a sua história.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, 
Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros aqui 
presentes e que estão sofrendo na nossa Pátria ama-
da por esse desgoverno.

Senador Tasso Jereissati, a última vez que nos 
encontramos foi no coração do Brasil, no Rio de Ja-
neiro, no Canecão. O humorista cearense, Tom Caval-
cante, inicia o espetáculo, o espetáculo da verdade, 
da alegria. Lembro muito bem quando terminamos a 
votação da PEC nº 67. Inspirado em Ulysses, ouvi a 
voz rouca das ruas do Piauí e ouvi o povo dizer: três 
coisas a gente só faz uma vez na vida: nascer, morrer 
e votar no PT. Assim começa o seu espetáculo o hu-
morista cearense Tom Cavalcante.

Senador Ney Suassuna, V. Exª, sem dúvida algu-
ma, é a cabeça mais ventilada do Senado. 

Falou-se aqui que os Estados Unidos têm o do-
bro da população, mas eles têm muito mais dinheiro, 
dez vezes mais. Não é válida a comparação. Estamos 
no nosso Brasil. 

O Senador Antonio Carlos Magalhães falou bonito. 
Está ali o Rui Barbosa, outro baiano. Só há um caminho. 
A salvação está na Justiça, com a lei e dentro da lei.

Falou-se dos americanos, mas esqueceram suas 
riquezas, sua população e o fato de que sua Consti-
tuição tem 7 artigos e 27 emendas. A nossa é a sé-
tima. O Presidente José Sarney, inspirado, contratou 
alguns notáveis. Afonso Arinos fez o modelo, mas os 
Parlamentares acharam por bem fazê-la e aqui está a 
nossa Constituição, com 250 artigos.

Presidente Lula, é difícil ensinar o PT. O núcleo é 
duro demais, cabeça dura. Aqui está a salvação. Isso 
não é brinquedo. Eu estou aqui porque sou do PMDB 
de Ulysses Guimarães, que beijou esta Constituição. 
Senador Arthur Virgílio, ele a beijou e disse “quem trair 
a Constituição trai a Pátria”.

Está aqui, no Capítulo sobre a Administração 
Pública:

Art. 37 – A administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públi-
cas são acessíveis aos brasileiros que preen-
cham os requisitos estabelecidos em lei...
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A Constituição não fala em medida provisória. Lei 
é lei. Medida provisória é um remédio para os casos 
de urgência e relevância.

O ridículo é tão grande que hoje todos os bingos 
estão funcionando em São Paulo, porque uma juíza 
considerou a matéria urgente.

Sr. Presidente, Senador José Sarney, eu, como 
médico, sei o que é urgência. Urgência é uma apen-
dicite, uma bala na barriga, uma peixeirada, uma hér-
nia estrangulada, uma úlcera perfurada, uma ruptura 
de baço, uma hemorragia, uma prenhez ectópica. 
Urgência são essas situações. Portanto, esta medida 
provisória não tem nada de urgente! Isso é ridículo, é 
ignorância, é falta até de dicionário! Não tem nada de 
urgente. É uma administração, um organograma de 
uma reforma.

O art. 37, inciso II prevê:

A investidura em cargo e emprego públi-
co depende da aprovação prévia em concurso 
público de provas ou provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei (...)

Esta é a verdade. Inspirando-me em Cristo, “em 
verdade, em verdade, vos digo”: este Governo é de 
pouco entendimento!

Um Senador cujo nome prefiro não citar – espero 
que S. Exª mesmo se manifeste – disse: “O PT é um 
Partido de desempregados e famintos”. Refleti a esse 
respeito, porque S. Exª é um dos mais sábios, compe-
tentes e experientes Senadores desta Casa. Creio que 
o PT está acabando com seus desempregados, está 
resolvendo esse pleito, mas, na prática, isso é uma falta 
de vergonha, é o que o povo da rua, lá no meu Piauí, 
chama de “trem da alegria” para a eleição.

Agora, vamos saber quem é o maquinista. Não 
é o Senador Delcídio Amaral. O PT tem as suas ex-
ceções. Talvez S. Exª seja uma estrela que brilhe no 
PT, entre as outras que estão apagadas. Então, não 
tem nada a ver com isso, como o grande piauiense 
Heráclito Fortes disse. Nós sabemos das participa-
ções do Senador Delcídio Amaral em todas as leis 
que sugiram para melhorar este País. Até medidas 
provisórias, como a última do setor elétrico, contam 
com a sua inteligência.

Aprendi muito aqui, Senador Antonio Carlos Va-
ladares. Primeiro, o número exato é 2.793. Dizer que 
alguns vão ser do serviço público... Só quem vai ser 
chamado mesmo é quem tem a carteirinha do PT. E 
esse negócio de tirar 24% é muito, não entra na ca-
beça de ninguém. Eu não vou permitir que partido al-
gum me tire isso, porque tenho a minha mulher e os 
meus filhos para cuidar. Eu vivo disso. Eu já fui, mas 

não aprendi a roubar! Essas mãos não são santas; são 
humanas, honradas e honestas. Tirar 24% do que se 
ganha? Não posso entender isso.

Agora, este é o complemento: eles vão nomear e 
colocarão todos os seus familiares. Eu não tenho inveja 
daqueles que ficaram ricos por meio do trabalho, mas 
não concordo com esses caminhos tortuosos. Isso é 
uma vergonha! E mais: o PT tem de entender que o 
povo lhe entregou o Governo pela democracia, pela 
alternância do Poder. Não queríamos o candidato do 
Governo: o povo não quis, eu não quis, o Presidente 
Sarney não quis.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Mão 
Santa!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois não.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Além dos 27% 

do Imposto de Renda, além da Previdência, são mais 
24% para o Partido.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E está aí o 
TSE cassando por R$26,00. Vamos é cassar todo o 
PT por essa imoralidade!

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador 
Antonio Carlos Valadares, aprendi muito. V. Exª é um 
dos mais sábios, mas disse que não sabe para onde 
vão esses nomeados do “trem da alegria”. Eu quero 
saber do maquinista, e não é o Senador Delcídio. Se-
nador Antonio Carlos Valadares, eu já aprendi muito. 
V. Exª é uma das maiores inteligências. Então, quero 
lhe ensinar: eles vão ser cabos eleitorais nas próximas 
eleições do PT.

Presidente José Sarney, V. Exª governou este 
País com sabedoria e firmeza. Houve emprego e cres-
cimento. V. Exª tinha onze ou doze ministros. Depois, 
veio o Presidente Collor, com 16. Então, Lula, é um 
espetáculo de grandeza: passar de 12 para quase 40 
é muita grandeza.

Fui prefeitinho, assim como o Senador Arthur 
Virgílio. Antonio Palocci é o melhor do núcleo duro, 
porque foi prefeitinho. Em terra de cego, quem tem um 
olho é rei – lá no PT, mas aqui não.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Temos que 
entender, Senador Edison Lobão, que a democracia é 
formada pelos poderes. Quantos representantes eles 
têm aqui? O povo não confiou no PT. Do contrário, teria 
colocado aqui 40, 50 ou 60.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Na minha ci-
dade, a encantadora Parnaíba, amada por José Sar-
ney, não tem nenhum Vereador do PT, e nem vai ter. 
No Piauí, parece que há dois Deputados Estaduais. 
Aqui, podemos contar os Senadores com os dedos 
das mãos.

Então, entregou-se o Executivo, mas democracia é 
isso. E o Judiciário deve estar por cima, observando.

Agora, o patrão disso tudo, Senador Tasso Jereis-
sati, atentai bem, é quem paga a conta. Quem paga é 
o povo, que não suporta mais isso.

Presidente José Sarney, é uma vergonha! A cada 
ano, o Governo do PT, partido dos tributos, retira cinco 
meses de cada brasileiro ou brasileira que trabalha. 
Votamos contra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet, 
último orador inscrito.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, creio que será diferente ocupar esta tribu-
na. Sou do PMDB e também tenho procurado ajudar 
o Governo na Presidência da Comissão de Assuntos 
Econômicos e em plenário. Mas hoje é um dia em que 
verdadeiramente precisamos ajudar. Já perdi algumas 
oportunidades e não quero perder mais nenhuma.

Precisamos raciocinar um pouco e ouvir as su-
gestões daqueles mais experientes na vida pública e 
que se encontram nesta Casa. Estou presenciando uma 
sessão que há muito tempo não assistia no Senado 
da República. É uma sessão de humor verdadeiro. E 
sabem o porquê disso? Porque o Senado não pode 
continuar recebendo medidas provisórias dessa nature-
za – e tenho alertado para isso –; medidas provisórias 
sem que sejam analisados os requisitos da urgência e 
da relevância; medidas provisórias que parecem de-
monstrar ato de imperialismo governamental, para não 
dizer de insensibilidade, como quem diz: “Eu mando, e 
a Casa tudo aprova”. Não pode ser assim!

O Governo precisa de cargos? Qual é a lei e o 
que ela diz? É essa a primeira indagação de quem as-
sessora o Governo. Isso é caso de medida provisória? 
Essa é a indagação que devem fazer ao Presidente Lula 
aqueles que estão ao seu lado, para que não aconteça 
o que estamos constatando aqui hoje: são 2.800 car-
gos, entre aquelas funções gratificadas e os que serão 
criados. Será que isso é caso de urgência? 

Ouvi dizer aqui que o Poder Público está preci-
sando, que não há funcionários nas repartições. Só 
se está constatando isso agora? Por que não se abre 
concurso público conforme determina a Constituição 
e foi falado aqui? Por que não dizem ao Presidente 

Lula que o momento nacional não comporta tamanha 
insensibilidade?

Dizem que as universidades precisam de profes-
sores e alegam que não se pode contratar, apenas uma 
exposição de motivos, que nem é do Presidente da Re-
pública, mas um parecer que veio da Câmara informando 
que as universidades serão atendidas. Outros falam que 
se vai atender ao Incra. Mas a medida provisória explica 
quantos são os funcionários que irão para o Incra, para 
o Iagro, para a Embrapa que está acabando ou para o 
setor universitário? Ninguém fala nada. 

E o Senado vai votar uma matéria dessa nature-
za? Ela não pode ser votada assim. Esta é uma Casa 
de responsabilidade.

Estão certos aqueles que ocuparam esta tribuna 
abrindo caminho. Dirijo-me, agora, ao Senador Delcídio 
Amaral, Relator ad hoc, a fim de que S. Exª obtenha o 
consentimento da Liderança do Governo para retirarmos 
esse projeto de pauta. Vamos estudá-lo melhor, vamos dar 
esta chance ao Poder Executivo, porque me parece que 
esse projeto não tem condições de passar. Isso arrepia! 
É um cheque branco que daremos ao Poder Executivo. 
Não se sabe onde serão colocados esses funcionários, 
não se sabe sob que critérios serão escolhidos. 

Não quero envolver os partidos políticos, mas 
qual é o critério da escolha desses militantes? Estou 
deixando as funções gratificadas que são em número 
de 1,7 mil de lado. Quais são os critérios para a esco-
lha deles? Vão servir aonde, em que lugar? Será ao 
bel-prazer do Poder Executivo? O Senado não tem 
obrigação de saber onde serão lotadas essas pessoas 
que serão nomeadas?

Srªs e Srs. Senadores, também quero ajudar o 
Governo, mas acredito que o ajudo melhor se ocupar 
esta tribuna e fizer este alerta, porque em reuniões 
com Senadores tenho dito o que agora estou dizendo 
aqui em alto e bom som.

Não é possível sairmos às ruas e dizermos que 
não há dinheiro para o aumento dos funcionários pú-
blicos se há R$58 milhões para gastar em nomea-
ções de novos funcionários. Que respostas daremos 
à população se as explicações que foram dadas aqui, 
positivamente, não convenceram? 

Perdoem-me aqueles que defenderam a medida 
provisória, mas o que está escrito no texto da medida 
provisória é completamente diferente dos discursos 
de quem a defendeu.

Quando ouvi o Senador Tasso Jereissati falar, fui 
lá e o cumprimentei. Foi um discurso de quem conhece 
a realidade brasileira, daquilo que está acontecendo, 
hoje, no Brasil: a violência que se está alastrando no 
Rio de Janeiro e também nos quatro quadrantes deste 
País; o problema agrário, o problema de invasão de 
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terras, que também atinge todo o território nacional; 
as greves dos funcionários públicos que por aí pulu-
lam. Sinceramente, não há condições de se votar uma 
medida dessa, porque não temos condições de dar 
resposta ao povo brasileiro. Esta é a verdade: não há 
condições de responder às indagações dos que es-
tão desempregados; não há condições de responder 
às indagações daqueles que estão necessitando de 
apoio; não há condições de dizer que falta remédio 
nos hospitais.

O que é isso? São de R$58 a R$60 milhões 
por ano, Srªs e Srs. Senadores! São R$5 milhões por 
mês! Entreguem isso a cada um dos nossos Estados, 
e vamos resolver muitos problemas de infra-estrutura. 
Mas se o que se está precisando é de pessoal, vamos 
aplicar esses recursos na contratação desse pessoal, 
mas tudo dentro da Constituição, dentro da lei.

Senador Ney Suassuna, V. Exª me perdoe. V. Exª 
sabe que sou um homem de espírito partidário, sou 
um homem que milito no PMDB, tenho honra, tenho 
orgulho disso! Presidente José Sarney, V. Exª é do 
meu Partido e não tem responsabilidade alguma nisso, 
mas preside a sessão e está ouvindo tantos discursos! 
O meu talvez esteja causando estranheza. Pode ser 
que esteja. Mas prefiro estar tranqüilo comigo mesmo 
neste momento...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De maneira alguma, Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – ...dizendo 
que meu Partido tem que participar do Governo, por-
que se nós ou outros partidos que apóiam o Governo 
estivéssemos lá, com a nossa experiência...

O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Permite-me 
V. Exª um aparte, Senador Ramez Tebet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – ...sendo 
alertados para as medidas, perguntaríamos: será que 
deixaríamos que uma medida provisória como essa 
surgisse no plenário do Senado da República? Será 
que deixaríamos que fosse para a Câmara dos Depu-
tados? E quando digo nós, não estou dizendo que o 
PMDB é dono da verdade. Estou dizendo que pessoas 
de diversos partidos que apóiam o Governo poderiam 
ajudar. Mas não participamos de coisa alguma, e aqui 
temos que comparecer a fim de votar uma matéria 
dessa natureza.

O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – V. Exª me con-
cede um aparte, Senador Ramez Tebet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Já ia en-
cerrar, mas concedo com muita honra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – O tempo do orador está 
esgotado. Não pode mais haver apartes.

O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Em 16 se-
gundos. Usarei apenas cinco a fim de prestar uma 
homenagem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De acordo com o Regimento Interno do Senado Fede-
ral, o orador já ultrapassou o tempo em dez segundos. 
Não há mais condições de conceder apartes.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se a Pre-
sidência decidiu assim, só lamento que o tempo...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É o Regimento, e não o Presidente.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – ...que o 
tempo de ultrapassagem possa ser de apenas dez se-
gundos. Vi muitos oradores, que brilharam e brilham 
nesta Casa, ultrapassarem, na presente sessão, muito 
mais de cinco ou dez minutos. E aponto um, até por 
mérito, pelo discurso que proferiu, meu amigo Senador 
Heráclito Fortes. Tenho dito, Srªs e Srs. Senadores.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não utilizarei mais do que cinco segun-
dos. Meu objetivo é prestar uma homenagem ao últi-
mo orador.

Entendo que a palavra de todos é extremamen-
te importante, mas a palavra de um ex-Presidente do 
Congresso Nacional, com certeza, tem um peso enor-
me. Portanto, o apelo do Senador Ramez Tebet deve 
ser analisado por todos nós.

Este era o objetivo: prestar uma homenagem 
àquele que foi Presidente desta Casa e do Congres-
so Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Almeida Lima, esclareço a V. Exª que, na 
forma do Regimento, o aparte é reduzido do tempo 
destinado ao orador, que já havia ultrapassado seu 
horário, sem isso implicar que pudesse prosseguir, pois 
a Mesa tem sido tolerante. Apenas estou cumprindo o 
Regimento. Infelizmente, essa é a minha função.

Não havendo mais oradores, declaro encerrada 
a discussão.

Tem a palavra o Relator, Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, sabedor de que há um destaque, a Emenda nº 
8, peço 24 horas para que o bom senso efetivamente 
seja alcançado e que voltemos a discutir a matéria, se 
Deus quiser e com a permissão de todos, na sessão 
de amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Na forma do art. 348, inciso II, do Regimento Interno, 
defiro o requerimento do Relator.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Tem a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por ser 
tão tarde, são 21 horas e 51 minutos, em consonância 
com o Deputado Carlos Melles, Presidente da Comis-
são Mista do Controle das Atividades de Inteligência, 
estamos adiando para o dia 28, às 9 horas e 30 minu-
tos, o depoimento do Sr. Carlos Alberto da Costa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – BA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, o Relator pediu 24 horas, o que signi-
fica dizer que votaremos amanhã, após às 21 horas e 
50 minutos.

São os seguintes os demais itens da Ordem do 
Dia cuja apreciação é sobrestada:

2 
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 Fe-
deral.

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)

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 23, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 165, de 2004)

Encontra-se sobrestando a pauta, nos 
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Fe-
deral.

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 23, de 2004, que dispõe 
sobre os contratos de gestão entre a Agência 
Nacional de Águas e as entidades delegatárias 

das funções de Agência de Águas relativas 
à gestão de recursos hídricos de domínio da 
União e dá outras providências, proveniente 
da Medida Provisória nº 165, de 2004.

Relator revisor: Senador Cristovam Bu-
arque (Bloco/PT – DF)

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 22, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 168, de 2004)

Encontra-se sobrestando a pauta, nos 
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Fe-
deral.

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 22, de 2004, que proíbe a 
exploração de todas as modalidades de jogos 
de bingo, bem como os jogos em máquinas 
eletrônicas, eletromecânicas ou mecânicas, 
conhecidas como “caça-níqueis”, independen-
temente dos nomes de fantasia e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisória 
nº 168, de 2004.

Relator revisor: Senador Maguito Vilela 
(PMDB – GO)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

OF.00002-04/SF.LID-PL

Brasília, 13 de Abril de 2004

Senhor Presidente,
Sirvo-me do presente para, respeitosamente in-

formar a Vossa Excelência que, a partir desta data, o 
Partido Liberal – PL –, do qual exerço a função de Lí-
der nesta Casa, deixará de integrar o Bloco de Apoio 
ao Governo no Senado Federal.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce-
lência protestos de elevada estima e consideração 
– Senador Magno Malta, Líder da Bancada do Parti-
do Liberal – PL.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O expediente lido vai à publicação.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, esclarecendo o espírito das 24 horas a que 
me referi e que o meu caro Senador Efraim Morais co-
mentou, é no intuito de fazermos a avaliação do desta-
que apresentado à Mesa de hoje para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Sérgio Zambia-
si, Valmir Amaral, Duciomar Costa, a Senadora Lúcia 
Vânia e os Srs. Senadores Augusto Botelho e Romero 
Jucá enviaram discursos à Mesa para serem publica-
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dos 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. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Srs. 
Senadores, para facilitar o trabalho do historiador do 
futuro, venho pedindo, nessas últimas semanas, a in-
serção nos Anais do Senado de matérias publicadas 
pela imprensa, com análises e informações sobre o 
Governo petista do Presidente Lula.

Os textos que venho escolhendo mostram com 
absoluta fidelidade que lamentavelmente o Brasil está 
entregue a um conjunto de meros principiantes. Além de 
principiantes, e a julgar por tantos vaivens, há também 
alguma incompetência na equipe do Governo.

Isso tudo é preocupante e, como resultado, a 
Nação se inquieta, diante de seguidas promessas de 
ação governamental, para a retomada do desenvolvi-
mento. Nada, infelizmente, tem dado certo e o que se 
vê é o desemprego despencar a cada dia.

O que a imprensa publica é reflexo das deses-
peranças do povo brasileiro. Já quase nada se espera 
do Governo, que, por outra face, insiste na postura ab-
surda de resistir à apuração de acontecimentos pouco 
recomendáveis, como o episódio Waldomiro Diniz. 

Na revista Veja desta semana (edição de 14-04-
04), o jornalista Diogo Mainardi, severo e vigilante crí-
tico da atualidade brasileira, demonstra já ter também 
perdido esperança de recuperação do Governo Lula. 
E diz: “O que mais surpreende nos petistas é que eles 
ainda não perceberam que, independentemente da 
CPI, o Governo Lula acabou. Em junho de 2003, pre-
vi que Lula seria desmascarado em dois anos. Durou 
ainda menos. Na época, tracei um paralelo entre Lula 
e Silvio Berlusconi, o primeiro-ministro italiano. Para 
impedir investigações contra suas empresas, Berlusconi 
sempre acusa o Ministério Público de ter motivações 
políticas. E uma de suas principais bandeiras é inten-
sificar o controle externo sobre a Justiça.”

O Governo petista resiste a qualquer investiga-
ção do Caso Waldomiro, sem perceber que cava sua 
própria sepultura, sem dúvida com muito mais do que 
sete palmos.

Na semana passada, mencionei em Plenário que 
o governo petista tenta, na prática, criar um novo e 
canhestro Plano Cohen na tentativa de encobrir essa 
insensata resistência do Planalto, que não quer a apu-
ração dos atos praticados pelo Sr Waldomiro Diniz, 
ex-auxiliar do Ministro-Chefe da Casa Civil.O Plano 
Cohen foi um plano forjado em 1937 para justificar a 
implantação, por Getúlio Vargas, da ditadura conheci-
da como Estado Novo.

Essa grotesca invenção de uma pretensa sub-
versão comunista, não passou de um texto do então 
capitão Olympio Mourão Filho, para justificar o golpe 
varguista.

No Brasil de hoje, conduzido por um governo ca-
racterizado pela inércia, o jeito petista de tentar rebater 

a insatisfação do povo é a mistura de planos de pro-
paganda com palavreado de pouco ou nenhum nexo.

No Brasil de hoje, conduzido por um governo ca-
racterizado pela inércia, o jeito petista de tentar rebater 
a insatisfação do povo é a mistura de planos de pro-
paganda com palavreado de pouco ou nenhum nexo.

O primeiro a sair disparando palavras ao vento, 
sem sentido, e sempre de mau gosto, é o próprio Pre-
sidente Lula. Em seus deslocamentos aos diferentes 
pontos do País, ele aproveita para fazer o que mais 
gosta, as falas desse tipo.

Há pouco, foi em Rio Branco, no Acre. O Pre-
sidente, como noticia a Folha Online, reclamou dos 
Governadores que “não informam, por meio de propa-
ganda, a participação do Governo Federal em obras 
estaduais.” 

Como se vê, para Lula mais importante que tudo 
é a propaganda. Propagar é o que vale, mesmo que 
as mensagens não reflitam a realidade. Foi assim, faz 
pouco, com as falsas imagens filmadas numa grande 
fazenda do interior de São Paulo como se fossem área 
de assentamento de agricultura familiar.

Pelo Plano Cohen Petista, a qualquer um é vedado 
se expressar, não importa que seja um ex-Presidente 
da República, um empresário ou um estudante. A se-
guir assim, daqui a pouco o Governo petista reimplanta 
a censura no País.

Não se trata aqui de exagerar o tom da postura 
falante de Lula. Sem medir sua fala, eis, textualmen-
te, o que ele disse em Rio Branco: “Como este é um 
ano eleitoral, todo mundo se dá ao luxo de falar o que 
bem entende.” 

Se os pecadilhos de Lula se limitassem a essas 
folclóricas costuragens, não seria demasiado perdoá-
lo. Afinal, estamos na Semana Santa, época de con-
ceder absolvição, como sugere a Igreja, aos pobres 
de espírito;eles não sabem o que fazem.

Com a repetição dessa postura, já cansativa para 
o povo, o Presidente Lula deixa a impressão de que é 
o único dono da verdade.

Esse, aliás, é um dos motivos da contínua queda 
na popularidade de Lula e de seu Governo. Ontem, o 
Ibope divulgou uma nova consulta popular, mostrando 
queda de seis pontos em uma semana.

E mais: ao povo resta uma única conclusão. Só 
Lula e seu Governo não enxergam, ou fingem não en-
xergar, o que se passa no País. Não há quem não veja a 
decadência desse Governo, em seu imobilismo. O jornal 
El País, de Madri, um dos mais importantes da Europa, 
faz um raio-x da administração Lula e conclui logo no 
título: “Promessas de Lula estão ‘paralisadas’.”

Nessa última quinta-feira, a crônica O Brasil não 
é para principiantes, do sociólogo Roberto Damata, no 
Caderno 2 de O Estado de S.Paulo, comprova a uti-
lidade dos registros impressos no passado para uma 
melhor compreensão dos dias correntes. 
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O cronista recorre a um conto de Machado de 
Assis, publicado há precisos 122 anos. No conto inti-
tulado A Sereníssima República, do livro Papéis Avul-
sos, em 1882, relata o cronista:

Machado de Assis antecipa que o Bra-
sil não é mesmo para principiantes (neófitos, 
escreve Damata) quando conta a história das 
aranhas que, decidindo organizar-se numa 
república, e verificando que em todas as suas 
eleições havia fraude, elas mudam a forma 
do voto ou da urna, certas de que assim vão 
corrigir a corrupção eleitoral. Tal método não 
difere muito das nossas propostas de controle 
externo dos procuradores, do fechamento dos 
bingos, mas deixando de lado os profissionais 
e o bicheiro intocado.

Deixo Machado e o ano de 1882. Passo para 
os dias atuais e insiro nos Anais da Casa outras ma-
nifestações de setores responsáveis, diante da difícil 
situação brasileira, a meio caminho do caos.

Leio trechos de matéria em que a revista Veja 
analisa o atual quadro brasileiro. A apreensão parece 
intensa, a ponto de a revista trazer ao debate o nome 
do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Eis o que assinala a Veja:

As idéias do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso estão de volta ao debate 
político. Na semana passada, em artigo publi-
cado por vários jornais, FHC destravou o dique 
das críticas ao governo. Acusou a administra-
ção petista de sofrer de “inoperância gerencial”, 
desperdiçar a chance de extrair vantagens do 
bom momento da economia mundial e de não 
ter projeto de longo prazo para o país.

A falta de um projeto com características de lon-
go prazo, ou, pelo menos, consistente, para levantar a 
economia brasileira, é, nos dias de hoje a maior preo-
cupação do povo. E, é claro, os políticos responsáveis, 
interferem no processo, com o propósito de ajudar o 
País a sair do atoleiro.

Que é necessário fazer alguma coisa, ninguém 
tem dúvida. Só quem nada faz é o Governo, até aqui 
perdido, sem rumo, sem projeto algum. 

Mesmo diante de quadro aterrador como o da 
realidade atual, o Planalto parece muito mais voltado 
para outros esquemas, como mostra a matéria do jor-
nal O Estado de S.Paulo, que também incluo neste 
pronunciamento. 

A matéria mostra que o Governo petista, por 
quanto, segue criando grupos de trabalho, como se 
isso resolvesse os nossos problemas. Aliás, Lula parece 
indiferente ao velho adágio, que diz: “Quer engavetar 
algum assunto? Crie uma comissão ou um grupo de 
trabalho.” O teor da matéria, bem como os das demais 
publicações, seguem em anexo.

Governo Lula já criou 55 grupos de tra-
balho

Temas são os mais variados e vão
de Machado de Assis a hip hop;
somente sob a coordenação da Casa 

Civil
há 37 áreas de discussão

VERA ROSA e LU AIKO OTTA

BRASÍLIA – Da atuação de Machado 
de Assis como servidor público ao desenvol-
vimento do hip hop, grupo de trabalho para 
debater os mais variados temas é o que não 
falta no governo Lula. Cultivado ao longo de 
seus 24 anos de história, o assembleísmo do 
PT tomou conta do Planalto em 15 meses de 
administração. Na maioria das vezes, não pro-
duziu resultados práticos. Levantamento feito 
pelo Estado indica a existência de 55 grupos 
de trabalho interministeriais em andamento, 
criados por decreto ou portaria. Desse total, 
37 são coordenados pela Casa Civil. Mas pode 
haver muito mais: a cada dia surgem subgru-
pos e comissões “gerados” a partir do primei-
ro núcleo. “É como se fosse uma centopéia”, 
define um ministro que integra a coordenação 
política do governo.

A conta não inclui os conselhos e câma-
ras, que, ao contrário dos grupos – em tese, 
com prazo determinado para terminar os tra-
balhos –, são permanentes.

O Presidente do Senado, José Sarney 
(PMDB-AP), coordena a comissão criada pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de 
julho do ano passado, dia em que os funcio-
nários da Previdência entraram em greve, para 
“elaborar estudos sobre a atuação de Machado 
de Assis como servidor público”. Da Academia 
Brasileira de Letras, Sarney sugeriu identificar 
na obra do escritor os personagens que eram 
funcionários do Estado e como eles agiam. 
Nove meses depois, nada. Em que pese a im-
portância literária de Machado de Assis, qual o 
objetivo desse trabalho para o governo? “Que-
remos ter uma concepção de servidor público 
que seja exemplar para os dias de hoje, uma 
referência”, diz Fernando Tolentino de Sousa 
Vieira, diretor-geral da Imprensa Nacional e um 
dos oito integrantes da comissão. Machado de 
Assis começou a vida como auxiliar de tipógrafo 
e chegou a diretor do Diário Oficial. É patrono 
da Imprensa Nacional, que está atualizando 
uma resenha sobre sua obra. Esta, na prática, 
é a finalidade da comissão criada por decreto 
presidencial. “Não temos prazo para terminar 
o trabalho, mas o ideal é que seja divulgado 
em 28 de outubro, dia do servidor”, comenta 
Vieira, com planos ambiciosos para o futuro. 
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“Quem sabe podemos fazer uma série sobre 
os funcionários públicos que se tornaram in-
telectuais?”

Hip Hop – Há pouco mais de duas se-
manas, Lula recebeu representantes do movi-
mento hip hop em seu gabinete. Pronto: mais 
um grupo de trabalho interministerial. “Foi um 
acontecimento histórico”, conta o produtor Cel-
so Athayde, parceiro do rapper MV Bill, que 
também estava lá.

Propusemos ao Presidente, e ele acei-
tou, a formação do grupo para discutir com o 
governo as nossas demandas em várias áreas. 
O hip hop não é só música: é um movimento 
social, cultural e político.” Athayde diz não te-
mer que as propostas se percam na máquina 
da burocracia, resultado bastante comum após 
meses e meses de reuniões. “Risco existe até 
no casamento”, observa, pragmático. Mas dá 
um recado: “Se não formos atendidos, vamos 
gritar. O Movimento dos Sem-Terra (MST) tam-
bém usa os próprios mecanismos para fazer 
pressão.

Depois de muito debate, o grupo coorde-
nado pelo vice-presidente José Alencar apre-
sentou um calhamaço de sugestões destinadas 
à transposição das águas para o semi-árido 
nordestino. Mas uma questão atormenta o 
governo: afinal, qual é a área compreendida 
pelo semi-árido? Para resolver essa dúvida, 
foi criado novo grupo de trabalho no dia 30 de 
março. Sob a batuta do ministro da Integração 
Nacional, Ciro Gomes, a equipe tem prazo de 
120 dias para concluir relatório recomendando 
“estudos” que possam subsidiar decisões so-
bre quais municípios devem integrar a região 
do semi-árido.

Também de O Estado de S.Paulo, recolho o 
trecho seguinte, que é bem uma demonstração dos 
vaivens do Planalto:

Até o fim da semana, os 15 deputados 
federais que assinaram a “Declaração de Pás-
coa– Antes que seja tarde:mudança já!” bus-
cam novas adesões ao documento que será 
apresentado ao diretório nacional do PT, no fim 
de semana. Na quarta-feira, outros oito Depu-
tados da Articulação de Esquerda lançaram 
sem alarde um manifesto exigindo a “redução 
substancial do superávit primário para 2005 e 
2006” e, entre outros itens, “a renegociação das 
dívidas dos municípios e sua transformação 
em investimentos do Governo Federal.

Rio Branco – O Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva rebateu as críticas do seu ante-
cessor Fernando Henrique Cardoso, que em 
artigo publicado no último domingo criticou 
a falta de um projeto de longo prazo do atu-

al governo. Em discurso na inauguração do 
Hospital do Idoso, em Rio Branco (AC), Lula 
disse que como este ano é um ano eleitoral 
“todo mundo se dá ao luxo de falar o que bem 
entende”. “Eu acho normal. Também falei mui-
to, a vida inteira. Não reclamo. Eu só queria 
lembrar uma coisa: Tem gente que governou 
este País nos últimos 30 anos – a maioria 
está no poder ainda, não saiu não – e agora 
eles cobram de nós como se nós pudéssemos 
fazer em 500 dias o que eles não fizeram em 
500 anos”, afirmou. 

Lula disse que continuará sua gestão 
com responsabilidade e reafirmou que não 
dá para concretizar os projetos com rapi-
dez. O Presidente voltou a afirmar que as-
sumiu o poder no momento em que o País 
tinha uma dívida “praticamente impagável”, 
e entrou mais uma vez em contradição ao 
afirmar que tomou a decisão de não falar de 
governos anteriores, porque tem que olhar 
para a frente. “Eu vou dizer uma coisa para 
vocês. Quanto mais dificuldades, mais eu 
gosto. Eu sou um homem chegado a desa-
fios”, disse. 

Ele lembrou que no ano passado o País 
“comeu o pão que o diabo amassou”, mas que 
ainda assim o governo investiu R$ 1,7 bilhão, 
enquanto em 2002 o seu antecessor contratou 
R$ 262 milhões e pagou apenas R$ 19 milhões. 
“Entre 1998 e 2001 morreram 300 mil crianças 
por falta de saneamento básicos”, disse. 

Lula reclamou dos governadores que não 
estão informando, por meio de propagandas, 
a participação do governo federal em obras 
estaduais. Segundo ele, quando Fernando 
Henrique era presidente só os governadores 
Jorge Vianna, do Acre, e Zeca do PT, do Mato 
Grosso do Sul, ambos do PT, informavam que 
as obras estavam sendo feitas com dinheiro 
enviado pelo governo federal. “Ninguém quer 
fazer propaganda. O que queremos apenas é 
que seja dada corretamente a informação para 
o povo brasileiro saber quem está fazendo as 
coisas neste país. Isso é apenas uma questão 
de honestidade”, afirmou.

O Presidente disse também que pretende 
assumir todos os compromissos feitos durante 
a campanha eleitoral, lembrando inclusive de 
comícios feitos em 1980, no Acre. Ele prometeu 
enviar ambulâncias ao Estado e garantiu que 
esses veículos serão bem equipados, muito 
“chiques”. “Como disse o Joãosinho Trinta, 
quem gosta de miséria é intelectual. O povo 
gosta é de coisa boa”. 

Leonêncio Nossa, enviado especial 
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06/04/2004 – 16h08 
Jornal espanhol diz que promessas de 

Lula estão “paralisadas” da 
Folha Online
Uma semana depois de destacar a queda 

na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, o jornal espanhol “El País” publicou 
reportagem nesta terça-feira em que afirma 
que as “reformas e mudanças prometidas” pelo 
governo do PT estão “paralisadas”.

Segundo o diário, Lula chegou ao poder 
“com o lema de que finalmente ‘a esperan-
ça venceu o medo’” e com uma “receita para 
construir um Brasil novo e diferente”, mas “aos 
poucos percebeu que, como ele mesmo afir-
mou, ‘não tem os poderes de Deus’”.

O “El País” criticou ainda, em tópicos, os 
programas que terminaram o primeiro ano de 
mandato abaixo da meta, como o Fome Zero 
e o de geração de empregos.

Leia abaixo os principais trechos da re-
portagem.

Desemprego
Lula havia prometido criar em quatro 

anos 10 milhões de novos postos de traba-
lho, mas 2003 acabou, sobretudo na Grande 
São Paulo e nas principais grandes cidades, 
com o maior desemprego (19%) dos últimos 
18 anos. Hoje 54% dos trabalhadores são in-
formais, sem qualquer contrato de trabalho e 
sem direitos sindicais.

Fome Zero
“Devia ter sido o programa-estrela de 

Lula, que quer exportá-lo para o exterior, mas 
está praticamente paralisado. Foi substituído 
o ministro responsável pelo projeto, José Gra-
ziano, amigo de lutas políticas de Lula durante 
40 anos. O projeto encontra dificuldades por 
motivos burocráticos e porque é disputado pe-
las prefeituras, pois dá muitos votos, a Igreja e 
o PT, que gostaria de controlar o projeto com 
novos critérios, na sua opinião mais demo-
cráticos. O novo ministro, Patrus Ananias, é 
amigo da Igreja.”

Reforma agrária
“Se alguém tinha força moral e política 

para abordar no mesmo dia de sua posse a 
tão esperada e necessária reforma agrária era 
Lula, fundador do maior partido de esquerda 
da América Latina e um dos criadores do Mo-
vimento dos Sem Terra (MST). De fato, o novo 
presidente disse assim que chegou que com 
ele o MST ‘não ia precisar invadir terras’. Não 

foi assim. Como a reforma nem começou, o 
MST continua com as invasões, e com maior 
virulência.”

Reforma trabalhista
“Era uma das mais urgentes. Lula, primei-

ro sindicalista a chegar à presidência, queria 
dar um empurrão em toda a política sindical e 
trabalhista, num país onde a carga fiscal para 
os empresários é enorme e dá lugar a milhões 
de empregos ilegais. Cinqüenta por cento dos 
trabalhadores não têm contrato. Essa reforma, 
segundo o governo, não poderá ser efetuada 
antes do próximo ano.”

Ambiente
“Com um território como a Amazônia, dez 

vezes maior que a Espanha, com 26% da água 
potável do mundo e um dos territórios mais 
saqueados em sua enorme biodiversidade, o 
Brasil precisava de uma política ecológica pro-
funda. Lula nomeou para o Ministério do Meio 
Ambiente Marina Silva, que nasceu na selva 
e é uma das políticas mais empenhadas no 
setor e mais honrada. Mas ela esteve a ponto 
de demitir-se várias vezes e, ao que parece, 
em 15 meses não teve nenhum encontro a sós 
com o presidente.” 

Popularidade do Governo Lula cai 6 pon-
tos em uma semana

São Paulo – A popularidade do governo 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conti-
nua em queda: caiu 6 pontos porcentuais em 
uma semana. É o que mostra uma pesquisa 
realizada entre os dias 27 e 31 de março, di-
vulgada nesta terça-feira pelo Ibope. 

Em relação à pesquisa Ibope/Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), realizada 
entre os dias 20 e 24 de março, o novo levan-
tamento aponta uma queda de 34% para 28% 
na avaliação de ótimo e bom do governo. Na 
mesma comparação, a avaliação regular subiu 
6 pontos, passando de 41% para 47%. Essa 
diferença explica a queda no conceito ótimo e 
bom, já que o índice de ruim/péssimo ficou nos 
mesmos 23%. Nas duas pesquisas, 2% não 
opinaram ou responderam não saber. 

Por outro lado, a aprovação do presiden-
te Lula sofreu uma queda menos acentuada. 
Entre os que aprovam a maneira como o pre-
sidente está administrando o País, o índice 
caiu de 54% para 51%. Já o porcentual dos 
que reprovam a gestão de Lula aumentou de 
39% para 42%. 
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Mudança maior ocorreu no índice confian-
ça, que caiu 7 pontos, passando de 60% para 
53% dos entrevistados. Na mesma proporção, 
caiu também a percepção dos rumos segui-
dos pelo País. Mais da metade da população 
adulta (52%) acha que o caminho está errado. 
Eram 46% na consulta anterior. 

De forma geral, a queda na popularidade 
do governo ocorreu em todos os segmentos, 
mas foi maior nas regiões Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste, além dos municípios menores 
e no interior dos Estados. Quanto ao índice de 
confiança, as maiores quedas foram registra-
das entre os jovens (63% para 52%), os mais 
instruídos (68% para 54%), regiões Norte e 
Centro-Oeste (60% para 50%) e municípios 
de porte médio (67% para 53%). 

Para fazer o levantamento, o Ibope en-
trevistou 2 mil eleitores em 151 municípios do 
País. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 
pontos porcentuais, considerando um grau de 
confiança de 95%. 

Queda de popularidade pode levar Lula 
ao populismo, diz IIF

São Paulo – O governo Lula pode ser ten-
tado a dar uma guinada populista em política 
econômica, caso a popularidade do presidente 
da República caia de forma expressiva. A ava-
liação é do Institute of International Finance 
(IIF), em seu mais recente relatório sobre o 
Brasil. Neste caso, a reviravolta na economia 
viria com um aumento dos gastos públicos ou 
com a concessão de subsídios a determinados 
setores da economia, e conseqüentemente re-
dução do esforço fiscal do governo. Esse é o 
grande risco que o IIF aponta, ao apresentar 
suas perspectivas para a economia do País. 

O IIF diz que a reação negativa do mer-
cado, nesta hipótese, seria “imediata e severa”, 
prejudicando as projeções de crescimento a 
médio prazo. A crise política, detonada com o 
escândalo Waldomiro Diniz, está começando 
a se dissipar e não deve prejudicar a popula-
ridade do presidente Lula se continuar como 
um incidente isolado, de acordo com o IIF. No 
relatório, o instituto cita pesquisas que apontam 
que 80% da população acredita que o presi-
dente não estava a par dos acontecimentos 
envolvendo o ex-assessor do Palácio do Planal-
to. O IIF pondera que o resultado das eleições 
municipais de outubro será importante para a 
definição do futuro do governo Lula. 

Se o PT tiver um desempenho ruim ou 
derrotas expressivas, crescerão as pressões 
políticas em favor de mudanças na economia. 
Apesar desta advertência, o IIF diz, no relatório, 
que espera a recuperação do crescimento, do 
emprego e da renda real entre o 2º e 3º trimes-
tres deste ano, o que deve facilitar o desempe-
nho eleitoral da base partidária do governo e 
conseqüentemente do Executivo. “Uma vitória 
expressiva do PT não apenas fortaleceria a 
base política de Lula como a probabilidade de 
sua reeleição em 2006, assim como o apoio 
às reformas”, diz o relatório do IIF. 

Na hipótese contrária, de derrota e en-
fraquecimento do PT, a expectativa é de que, 
além de uma guinada populista na condução 
da economia, a aprovação de reformas no Con-
gresso ficaria difícil. De acordo com o IIF, isso 
seria prejudicial ao País a médio prazo, porque 
o crescimento sustentado, numa base de 4,5% 
ao ano, depende da aprovação de reformas, 
como a da legislação trabalhista, da reforma 
do Judiciário, e melhorias na infra-estrutura do 
País (energia e telecomunicações). 

Dívida pública faz com que Brasil conti-
nue vulnerável

Apesar da expressiva recuperação em 
2003, o Institute of International Finance (IIF) 
afirma que a economia brasileira continua vul-
nerável a choques externos, à deterioração das 
condições políticas internas e ao afrouxamento 
de políticas. A base desta vulnerabilidade, diz 
o IIF, é a alta dívida pública do País que é sen-
sível ao humor dos mercados. A partir de uma 
hipótese positiva, em que o esforço fiscal será 
mantido e não haverá mudanças significativas 
no cenário externo, o IIF projeta que a relação 
dívida líquida do setor público contra PIB será 
de 56% no final de 2004. 

No relatório sobre o Brasil, o instituto 
projeta um crescimento de 3,4% para o PIB 
brasileiro neste ano, que virá do aumento do 
consumo e de investimentos. Em 2005, a ex-
pectativa é de uma expansão do PIB de 3,6%. 
As projeções são otimistas para o IPCA: 5,9% 
no fechamento deste ano e 4,5%, em 2005. A 
partir de abril ou maio, o IIF acredita que as 
pressões inflacionárias sazonais se dissiparão, 
permitindo a queda das taxas de juros. 

No final de 2004, a expectativa é de que 
a Selic esteja entre 14% e 13%. A projeção é 
de que a taxa de câmbio feche o ano entre R$ 
3,00/R$ 3,20, sem causar pressão nos índices 
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de preços. O IIF acredita que o Banco Central 
irá aumentar, ao longo deste ano, as reservas 
internacionais do País, para preparar a saída do 
País do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
A projeção é de que as reservas ultrapassem 
US$ 50 bi no final de 2005, sendo que no final 
deste ano, seriam US$ 34,7 bi.

Rita Tavares 
Lula atravessa momento crítico, diz cien-

tista político 
São Paulo – O Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva atravessa um dos momentos 
mais críticos em sua administração, desde que 
tomou posse. Além da fragilidade provocada 
pelo escândalo Waldomiro Diniz, Lula enfrenta 
, acirramento das mobilizações em todo o País, 
inclusive dos sem-terra, e críticas de que seu 
governo está paralisado. Para reverter essa 
situação, o presidente deveria sair do discurso 
e partir para a prática, com a tomada de ações 
que reflitam resultados concretos, sobretudo 
na área econômica. 

A análise foi feita hoje pelo cientista po-
lítico e pesquisador da PUC e da FGV de São 
Paulo, Marco Antônio Carvalho Teixeira. “O go-
verno precisa abrir o processo de discussão 
para a mudança de rumo, sair do discurso para 
a prática, mas sem perder a credibilidade con-
quistada na área macroeconômica”, explica. 

O pesquisador atesta que essa não será 
uma missão fácil, pois terá de ser feita num 
ano eleitoral e com o governo fragilizado. “Reu-
nir os partidos da base aliada neste momento 
não é tarefa fácil, pois em ano eleitoral, to-
dos pensam primeiramente no fortalecimento 
de seus quadros, vide o exemplo do PMDB”, 
complementa. 

Para Carvalho Teixeira, o governo do PT 
está numa sinuca: “O presidente Lula vive seu 
pior momento no poder, com uma crise pro-
longada que não foi debelada com a divulga-
ção da conversa do subprocurador-geral da 
República, Roberto Santoro. E o quadro só 
vai se reverter com resultados econômicos 
positivos”, avalia. 

Para o pesquisador, não adianta mais o 
Conselho de Política Monetária (Copom) cor-
tar os juros em percentuais baixos (como por 
exemplo, 0,25%), produzindo apenas um efeito 
psicológico e não prático na economia. Outro 
ponto levantado pelo pesquisador é o fato de 
que antes da crise deflagrada pelo escândalo 
Waldomiro, o Presidente Lula era o maior cabo 
eleitoral do pleito municipal deste ano. 

“Lula era a grande vedete dessas elei-
ções municipais, mas atualmente pode ser 
uma âncora, no sentido de puxar os candidatos 
que apóia para baixo.” Carvalho Teixeira aler-
ta, ainda, para a reação da população com a 
retórica do atual governo. “O prazo que a po-
pulação deu para o presidente implantar as 
mudanças que prometeu está se esgotando, 
por isso Lula precisa sair da retórica e partir 
para a ação.” 

Elizabeth Lopes

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Partido Trabalhista Brasileiro gaúcho 
realizou, com estrondoso sucesso nos dias 3 e 4 de 
abril, em Porto Alegre, o Congresso PTB 100%. Com 
um público de mais de mil e quinhentas pessoas, entre 
autoridades nacionais, estaduais e municipais, e uma 
militância participativa e aguerrida, o encontro foi mais 
uma demonstração inequívoca de força, mobilização 
e organização partidárias. 

Estiveram presentes os nossos deputados fede-
rais e estaduais; os Presidentes do PTB Estadual e 
Metropolitano, Edir Domeneghini e Leão de Medeiros, 
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, movimentos par-
tidários e lideranças do PTB, de todo o Estado. 

Destacamos, com grande honra, as presenças 
dos nossos dirigentes nacionais, Dep. Federal Roberto 
Jefferson – Presidente Nacional do PTB; do Senador 
Duciomar Costa – Líder do PTB no Senado; e do Dep. 
Federal José Múcio – Líder do PTB na Câmara de 
Deputados. Foi a primeira vez que tivemos a satisfação 
de reunir e receber os maiores dirigentes nacionais 
do Partido, mostrando que encerramos aquele tempo 
de divergências para, juntos, buscarmos os melhores 
caminhos que farão com que o PTB cresça, no Rio 
Grande e no Brasil.

O Congresso PTB 100%, evento de caráter inédito 
entre os partidos políticos, foi realizado com o objetivo 
de subsidiar, a partir de uma série de palestras e uma 
feira de produtos e serviços, os nossos candidatos a 
prefeito, vice-prefeito e vereador, para o pleito eleito-
ral deste ano.

Sem dúvida, um dos pontos altos foi a 1ª Feira 
de Produtos Eleitorais, realizada paralelamente du-
rante os dois dias de palestras. Com a presença de 
fornecedores, representantes de gráficas, agências de 
publicidade e até mesmo serviços de som e áudio, o 
objetivo foi mostrar a gama de recursos materiais dis-
poníveis para uma campanha eleitoral. Esta meta foi 
amplamente atingida pois o grande interesse demons-
trado na visitação do público às dezenas de estandes 
ali instalados, foi manifestado nos contatos realizados 
entre candidatos e expositores.

Os candidatos do PTB, vindos de todo o estado, 
foram orientados a partir de um ciclo de palestras, sobre 
diversos assuntos, desde marketing e estratégias de 
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campanha, relação com a imprensa, legislação eleitoral, 
controle e prestação de contas, até soluções criativas 
para a disputa eleitoral que se aproxima. 

Foi realmente um evento de qualidade superior. 
O Presidente Nacional do PTB, Deputado Roberto 
Jefferson, que tem peregrinado e construído perma-
nentemente o nosso partido por este Brasil afora, du-
rante o seu caloroso discurso garantiu que o PTB do 
nosso estado é um dos mais organizados, vibrantes 
e participativos de todo o País. Por isto, em meio ao 
aplauso entusiasmado de todos, anunciou que pre-
tende levar o próximo Congresso Nacional do PTB 
(que seria em Brasília), este ano, para o Rio Grande 
do Sul. Esta iniciativa certamente irá coroar o traba-
lho dos nossos dirigentes, autoridades e militância, 
enchendo de contentamento o coração de todos os 
petebistas gaúchos.

Outro ponto alto do nosso Congresso foi a cria-
ção (aprovada por aclamação da Assembléia Geral) 
do Instituto Solon Tavares de Pesquisas. Este ins-
trumento, temos a certeza, nasce para ser uma das 
principais artérias do Partido no estado, alimentando 
e vivificando, com estudos, subsídios e eventos, o 
PTB do Rio Grande do Sul, qualificando sempre e 
mais os nossos quadros partidários para que pos-
samos, ao assumir o poder, desempenhá-lo com a 
seriedade e o conhecimento necessários ao bom 
desempenho de nossas responsabilidades.

O trabalhismo vem sofrendo constantes mo-
dificações e adaptando-se aos novos tempos e às 
mudanças políticas, sociais e econômicas. Precisa-
mos projetar para o futuro, à luz das transformações 
mundiais, propostas e ações que apontem caminhos 
para a nossa sociedade, com ênfase permanente no 
social e nas relações que se baseiem no diálogo e 
na parceria. O nosso pensamento político, ideolo-
gizado na solidariedade, grande pedra angular que 
vem conferindo inquestionável força e grandeza ao 
PTB gaúcho, já está colhendo os seus frutos.

A solidariedade como responsabilidade social 
ganhou força e hoje é a principal bandeira do nosso 
Partido no Rio Grande do Sul, o que ficou claro no 
intenso espírito de união observado no encontro, bem 
como na linha dos discursos proferidos, todos em 
prol da conciliação e do diálogo, da paz e da cons-
trução do bem comum. Temos a convicção de que a 
Solidariedade, como paradigma, é capaz de levar-
nos à superação das maiores e mais cruéis chagas 
sociais impostas a esta grande Nação.

A realização do Congresso PTB 100%, junta-
mente com a pioneira Feira de Produtos Eleitorais, 
mostra como estamos construindo um partido que 
está na vanguarda das demais agremiações. Reunir 
num mesmo evento candidatos, lideranças, deten-
tores de mandatos eletivos, dirigentes partidários e 
especialistas em legislação, comunicação, pesquisa 
e em tantas outras áreas, mostra a preocupação do 
PTB, não apenas de assegurar o espaço conquistado 

mas também de avançar muito mais, com qualidade 
e seriedade, preparando os nossos quadros com a 
modernidade que os tempos exigem. 

A partir deste Congresso, que recebeu a marca 
100% para lembrar outra façanha igualmente inédita 
(a implantação do partido na totalidade dos municí-
pios gaúchos), partimos céleres para a campanha 
eleitoral, querendo multiplicar nossa força nos mu-
nicípios e preparar o terreno em que semearemos 
novas vitórias. 

Quero agradecer a todos os participantes des-
te que foi um dos mais grandiosos eventos políticos 
realizados pelo PTB do Rio Grande do Sul. Regis-
tro a nossa satisfação e o nosso reconhecimento 
pela presença e pela participação ativa de todos os 
companheiros que garantiram o êxito do Congres-
so PTB 100%. 

Na oportunidade, renovamos, mais uma vez, o 
nosso compromisso de união de todos os esforços 
frente ao desafio permanente e instigante de con-
solidar o grande partido político que este Estado e 
este País merecem. 

Muito obrigado!
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Dia Mundial da Saúde foi institu-
ído pela Organização Mundial da Saúde para que, 
a cada ano, no dia de sua fundação, 7 de abril, seja 
debatido um relevante tema de saúde pública.

No presente ano, foi escolhido um seriíssimo 
problema de saúde pública global, embora, à primei-
ra vista, não pareça ser, exatamente, um problema 
de saúde.

O tema a ser debatido em todo o mundo, Srªs 
e Srs. Senadores, é o da segurança no trânsito, op-
ção mais do que justificada quando sabemos que a 
insuficiência da mesma é responsável por nefastas 
conseqüências sobre a vida e a saúde de milhões 
de pessoas a cada ano. 

De acordo com a OMS, a perda de vidas, em 
decorrência dos acidentes de trânsito, alcança 1 
milhão e duzentas mil pessoas por ano. Desses óbi-
tos, cerca de 90% acontecem em países em desen-
volvimento. 

Os objetivos eleitos pela organização para este 
Dia Mundial da Saúde são não apenas o de “conscien-
tizar sobre o impacto na saúde e os custos sociais e 
econômicos das lesões no trânsito”, mas também o de 
trazer resultados concretos no sentido de minorá-los. 

Para isso, é imprescindível que se supere a abor-
dagem fatalística, que vê como inevitável a ocorrência 
de um elevado número de acidentes no trânsito. 

A taxa anual de mortes, em relação ao número 
de veículos, é uma boa medida para avaliarmos a dis-
crepância da ocorrência de acidentes nos diferentes 
países: se na França ela fica em 2,35 mortes por 10 
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mil veículos, nos Estados Unidos a mesma taxa fica 
em 1,93, chegando no Brasil a 6,8 mortes. 

Em outros países essa incidência de mortes é 
ainda mais alta, como ocorria no Brasil antes da apro-
vação do atual Código de Trânsito, há cerca de 6 anos 
e meio, quando a média era de oito mortes por 10 
mil veículos. As consideráveis variações dessa taxa 
comprovam que medidas acertadas podem diminuir, 
e muito, os calamitosos danos causados pelos aciden-
tes de trânsito, os quais levam estudiosos do assunto 
a identificarem uma epidemia mundial.

Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da 
Saúde computou que 30 mil 527 homens, mulheres 
e crianças morreram em decorrência de acidentes 
de trânsito em nosso País, no ano de 2001. O núme-
ro de feridos, por sua vez, ultrapassou os 350 mil, 
sendo responsáveis por 30 a 40% do que o Sistema 
Único de Saúde gastou com internações por causas 
externas (aquelas resultantes de acidentes e violên-
cia, em geral). Na rede Sarah Kubitschek, referência 
mundial em reabilitação surgida em Brasília, mais 
da metade dos casos atendidos estão relacionados 
a acidentes de trânsito. 

O que fazer, Senhor Presidente, para evitar-
mos a persistência dessa calamidade, que, mais 
tempo, menos tempo, atinge algum conhecido de 
cada um de nós ou, ainda pior, alguma pessoa que 
nos é cara?

De modo geral, todos nós sabemos as respostas 
para isso. No momento de aplicar ou de cumprir as 
medidas necessárias é que a sociedade brasileira 
se mostra por demais tolerante ou negligente. Ain-
da faz parte de nossa formação cultural uma visão 
excessivamente permissiva em relação às infrações 
de trânsito, em particular quando praticadas por nós 
mesmos ou por nossos amigos. 

De acordo com o diretor do Departamento Na-
cional de Trânsito, Ailton Brasiliense, as principais 
causas dos acidentes com vítimas são a ingestão 
de bebidas alcoólicas, a alta velocidade e a não uti-
lização do cinto de segurança, além da imprudência 
do pedestre.

Para combater esses e outros fatores de aci-
dentes, é necessária uma legislação precisa e rigo-
rosa, a qual se faça cumprir por uma fiscalização 
eficiente, que utilize as melhores tecnologias dispo-
níveis, e por multas que desestimulem a ocorrência 
das infrações. 

Diversos pontos da legislação de trânsito po-
dem ser aperfeiçoados, como um maior rigor na 
punição do motorista alcoolizado, como se propõe 
atualmente em um projeto de lei já aprovado na Câ-
mara dos Deputados, e, presentemente, sob análise 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
desta Casa. 

Mas, por mais que se melhorem as leis e a fis-
calização, os resultados ainda serão limitados se não 
houver uma profunda mudança cultural em relação 

ao trânsito. A educação para um trânsito civilizado 
deve ser feita nas escolas ou em campanhas que 
despertem os sentimentos de responsabilidade e de 
solidariedade para com o próximo, como na presen-
te campanha ensejada pelo Dia Mundial da Saúde. 
Só assim poderemos banir a verdadeira selvageria 
que se vê em nossas ruas e estradas, traduzida em 
sistemático desrespeito à segurança própria e à dos 
demais cidadãos; selvageria particularmente hostil 
para com os pedestres, que se encontram em situ-
ação mais frágil.

Para garantir, Srªs e Srs. Senadores, que o 
Dia Mundial da Saúde, que elegeu a segurança no 
trânsito como sua preocupação, tenha resultados 
amplos e concretos, pedimos o empenho e a cons-
cientização de todos, no sentido de fazer algo para 
tornar menos perigoso o nosso trânsito – não só as 
autoridades competentes como a maioria da popu-
lação brasileira, quer na condição de motorista, quer 
na condição de pedestre.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. DUCIOMAR COSTA (Bloco/PTB – PA. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, dados do mapa da exclusão 
elétrica levantados pelo Ministério das Minas e Ener-
gia evidenciam uma lamentável realidade no Pará, 
aviltante não só relativamente àquele Estado, mas 
ao Brasil: um de cada quatro paraenses, Excelên-
cias, não tem acesso ao serviço de energia elétrica. 
Isto é: 1,5 milhão de pessoas no Pará vive sem os 
benefícios da eletricidade.

Segundo esse mesmo mapa da exclusão elé-
trica – estudo produzido pelo Ministério das Minas 
e Energia para o programa Luz para Todos –, há 
12 milhões de pessoas nessa situação no País. O 
Pará, infelizmente, insere-se nesse quadro da se-
guinte forma: pelos dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, metade da população de 
45 municípios paraenses vive em domicílios sem 
energia elétrica. Trata-se de pessoas de baixa ren-
da, 90% das quais percebem menos de três salários 
mínimos mensais. A maior parte dos excluídos, 65%, 
está em áreas rurais do Estado; vive à margem de 
rodovias, como a PA-150, por exemplo, a menos de 
cinco quilômetros da bem iluminada e maior ponte 
da Alça Viária, sobre o rio Guamá, no município de 
Acará, onde 74% dos domicílios não contam com 
energia elétrica.

Cite-se, ainda, entre tantos e tantos outros, Cha-
ves, no Marajó, com 77% dos domicílios isentos de 
luz. A propósito, há depoimentos deprimentes, como 
o do Sr. Rui, publicado no Jornal O Liberal, em 11 
de abril em curso, que declara: “Vivo sem energia 
desde que nasci”. D. Iralice, casada, mãe de vários 
filhos, que se divide há muitos anos nas tarefas di-
árias do roçado ao lado da família, ouviu falar numa 
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tal “geladeira” – um sonho que pensa já nem mais 
poder realizar.

Trata-se, inegavelmente, de uma triste, senão 
vergonhosa, realidade nacional, e aqui me posiciono 
em nome do meu Pará, que abriga nada mais, nada 
menos do que a Usina de Tucuruí – a maior produtora 
de energia genuinamente nacional – hoje com capaci-
dade de fornecimento de quatro milhões de quilowatts 
de energia, todavia com potencial para 8 milhões de 
quilowatts, o que lhe possibilitaria abastecer energetica-
mente não só todo o Estado do Pará, mas a totalidade 
dos municípios do Norte e do Nordeste brasileiros.

Trago a lume, Srªs e Srs. Senadores, esses dados. 
Arrosto-lhes esse gravame social do País e lanço des-
ta tribuna um apelo veemente ao Governo Federal, ao 
Ministério das Minas e Energia para que contemplem, 
de perto, o Estado do Pará e a urgente necessidade 
de se erradicar a enorme exclusão energética de que 
é vítima grande parte da sua população sofrida.

O Governo do Estado do Pará, por meio da Rede 
Celpa, concessionária de energia elétrica daquele Es-
tado, apresenta números, alegando que os programas 
de eletrificação rural estaduais atenderam, de janeiro 
de 1999 a dezembro de 2003, 38,4 mil domicílios, em 
632 localidades de 100 municípios paraenses. É fato. 
Alega-se mais: o Governo Estadual investiu, nesses 
três anos, R$ 67 milhões em tais programas. O Pro-
grama Luz no Campo – em parceria com o Governo 
Federal – já levou energia a diversas localidades do 
Pará. É fato, também.

Todavia, Sr. Presidente, é preciso muito mais. 
Urgem mais ações, mais efetividade, mais eficácia, 
de maneira que se extinga essa triste modalidade de 
exclusão social no País, a retratar uma realidade cruel: 
comunidades inteiras vivendo sem luz no Estado do 
Pará em pleno Terceiro Milênio, já na chamada era da 
informática, da robótica, das pesquisas e incursões 
pelo homem da Terra por planetas outros do nosso 
sistema solar.

Peço, portanto, ao Governo Federal, ao Ministé-
rio das Minas e Energia que direcionem o Programa 
Governamental “Luz para Todos”, efetivamente e sem 
delongas, ao Estado do Pará.

Finalizando, deve-se dizer que um País com 12 mi-
lhões de habitantes sem energia elétrica certamente esta-
rá na contramão da história e da competitividade mundial. 
Estará primando pelo avesso do avanço, pelo avesso do 
progresso, do alcance da cidadania plena e, mais do que 
isso, pelo avesso da justiça e da paz social.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Brasília, 13 de abril de 2004

Governo Lula tem saldo negativo com BID e 
Bird

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Venho a esta Tribuna destacar uma matéria pu-

blicada na Gazeta Mercantil, edição dessa terça-feira, 
13 de abril que ilustra bem a paralisia em que se en-
contra o Governo Lula.

A reportagem revela que o governo brasileiro já 
acumula um saldo negativo com o Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Isso porque o BIRD e o BID têm concedido bem 
menos financiamentos ao País do que têm recebido com 
amortizações, juros e comissões de empréstimos.

A perda líquida entre os financiamentos e os pa-
gamentos passa de 3 bilhões de dólares, nos primeiros 
14 meses do governo. É bom frisar que, nesse período, 
o desembolso de recursos pelo dois bancos interna-
cionais, ainda, foram relativos a projetos contratados 
na gestão anterior.

Aliás, durante os oito anos do governo tucano, o 
saldo dos desembolsos com financiamentos de diver-
sos projetos foi positivo para o Brasil em 6,9 bilhões de 
reais. O volume de recursos contratados foi tão elevado 
que permitiu não apenas a liquidação dos compromis-
sos de amortizações e juros de empréstimos realizados 
no governo Itamar Franco, mas reforçou as reservas 
internacionais do Brasil.

Essa é uma situação preocupante porque, como 
lembra o professor Belmiro Valverde, da Universidade 
Federal do Paraná, a economia brasileira depende de 
recursos a custos mais baixos e prazos mais longos, 
como os oriundos desses organismos internacionais. 
São recursos que ampliam de modo significativo o po-
tencial de crescimento econômico sustentável do Brasil, 
gerando empregos e reduzindo a pobreza.

Senhoras e senhores senadores: a matéria da 
Gazeta Mercantil vem comprovar aquilo que temos 
mostrado na Tribuna desta Casa por várias vezes: a 
paralisia do atual governo, que agora se estende tam-
bém à sua incapacidade para formular projetos que 
podem ser financiados por dois organismos internacio-
nais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento.

Projetos capazes de resultar  em alternativas de 
geração de empregos, na redução da pobreza e no 
crescimento econômico de nosso país.

Muito obrigada. – Senador Lúcia Vânia.
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo esta tribuna, no dia de hoje para 
tratar de tema de altíssima relevância, não só para a 
população de Roraima, mas também para todo o País. 
Trata-se da questão da atuação ou, melhor dizendo, 
da ingerência das ONGs Internacionais nos assuntos 
relativos à demarcação de terras indígenas.

O meu querido Estado de Roraima, nos últimos 
meses, tem freqüentado a mídia como nunca antes 
visto. Todos os telejornais têm abordado, de forma 
emocionada ou não, os problemas advindos da anun-
ciada homologação da área indígena denominada 
Raposa/Serra do Sol.

As manifestações contrárias que se seguiram à 
declaração do Ministro Márcio Thomaz Bastos de que a 
homologação se daria nos moldes de uma área contí-
nua não partiram somente dos índios e não-índios que 
ocupam a região pretendida, mas também de cidadãos 
que habitam os diversos rincões do Estado.

Rodovias foram interditadas, um clima de tensão 
tomou conta do Estado. No meio do tumulto que se es-
tabeleceu em Roraima, alguns jornalistas, numa leitura 
distorcida do evento, chegaram a falar em morte e até 
de espancamento de missionários.

No frigir dos ovos, restou e ainda resta, não ade-
quadamente respondida uma pergunta: “se a maioria 
dos índios, ocupantes da área Raposa/Serra do Sol e 
a quase totalidade dos não-índios ocupantes da mes-
ma área são contra uma demarcação contínua, por 
que então realizá-la dessa forma?”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não sou 
contra a demarcação de terras indígenas e, nesse 
sentido, já me pronunciei em várias oportunidades. To-
davia, o procedimento demarcatório deve ser pautado 
pelo mínimo de razoabilidade. Aliás, este princípio tem 
no Senador Mozarildo Cavalcanti o seu mais ardoroso 
defensor aqui no Senado.

Demarcar de forma contínua a área Raposa/
Serra do Sol significará um desastroso evento para 
os habitantes do meu Estado, sobretudo sobre a eco-
nomia e para a sociedade em geral. Certamente, a 
estabilidade das relações sociais ficarão seriamente 
comprometidas, com de fato ficou, com o mero anún-
cio da homologação.

Com a demarcação de forma contínua da Ra-
posa/Serra do Sol, dois municípios – Normandia e 
Uiramutã – simplesmente desaparecerão do mapa. 
Estas duas municipalidades contam, hoje, com uma 
vigorosa infra-estrutura urbana, um comércio signifi-
cativo e, principalmente, são palco de uma amistosa 

relação entre índios e não-índios que perdura a mais 
de 200 anos.

Em Pacaraima, Uiramutã e Normandia, pode-se 
constatar a maciça presença dos índios na estrutura 
de poder, na posição de prefeitos e vereadores. Os ín-
dios participam, democraticamente, dos mecanismos 
de formação da vontade dessas importantes munici-
palidades e vasta parte deles já está totalmente inte-
grados às formas de vida dos não-índios, não sendo 
raro os que se ocupam do comércio, e há até os que 
já galgaram as cadeiras das faculdades.

Além disso, a demarcação de forma contínua re-
presentará a expulsão de produtores de arroz, milho, 
feijão etc., que há muito lá se estabeleceram, mesmo 
antes de as áreas por eles hoje ocupadas serem de-
claradas como áreas indígenas. A homologação de 
demarcações anteriores, procedidas sem qualquer 
indenização e adequado reassentamento, tem gerado 
verdadeiros bolsões de pobreza na Capital, formado 
por antigos proprietários ou posseiros advindos de 
terras indígenas.

Por fim, a demarcação, da forma que pretende o 
Ministério da Justiça, unirá cinco tribos indígenas numa 
mesma área geográfica. Isto irá representar, futuramen-
te, um choque entre etnias que, ao certo, não se coa-
duna com o desejo do Governo Federal de conservar 
os índios em sua integridade física e sua cultura.

Vale aqui abrir parêntese para dizer que a demar-
cação contínua da Raposa/Serra do Sol representará 
a afetação de uma área de um milhão e setecentos mil 
hectares. Com o atendimento da nossa reivindicação, 
consistente em realizar uma demarcação que preser-
ve vilas, estradas e terras produtivas, será excluída 
somente 6% da referida área.

Sr. Presidente, estas são, grosso modo, as prin-
cipais conseqüências que advirão da homologação, de 
forma contínua, da área Raposa/Serra do Sol.

Cabe, neste quadrante, realizar a seguinte indaga-
ção: “por que demarcar desta forma a reserva indígena 
Raposa/Serra do Sol, se os problemas que daí advirão 
são incalculáveis e de conseqüências imprevisíveis?” 
E mais. A que interesses serve esta demarcação?

Sr. Presidente, a resposta é tão evidente que 
salta aos olhos de qualquer pessoa que se interesse, 
realmente, pelo bem-estar do Brasil. Por trás da de-
marcação contínua da Raposa/Serra do Sol estão os 
interesses dos Países ricos do planeta que se fazem 
representar por ONGs. Estas, na sua grande maioria 
travestidas de entidades protetoras dos índios, atuam 
sob o olhar complacente do Governo Federal, de ma-
neira desenfreada.
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Dotadas de um incalculável poder financeiro, haja 
vista o poderio dos Países patrocinadores, as ONGs 
conseguem o que querem e a qualquer preço.

Se demarcar uma terra indígena for sinônimo de 
morte, desemprego e sofrimento, não pensarão duas 
vezes estas ONGs antes de lançarem mão de seus po-
derosos lobbies para que se proceda à demarcação.

O próprio Presidente da República, em visita ao 
Estado do Acre no ano passado, afirmou, sem titu-
beio, que as ONGs internacionais possuem mais po-
der de pressão do que os próprios partidos políticos 
do Brasil.

O mais interessante, nisso tudo, é que as áreas 
indígenas demarcadas no meu Estado, estão situadas, 
coincidentemente ou não, sobre incalculáveis riquezas 
minerais. Aliás, de a muito é do conhecimento dos Pa-
íses ricos do mundo, o fato de Roraima ser uma das 
maiores províncias minerais do Planeta.

A área Raposa/Serra do Sol possui, em seu 
subsolo, uma enorme jazida diamantífera, além de 
outros minerais nobres como ouro e urânio. Da mes-
ma forma, a já homologada e registrada reserva in-
dígena Yanomami, cuja extensão avança por vasta 
área do meu Estado (uma área correspondente ao 
território de Portugal), possui inesgotáveis reservas 
de minerais nobres, como ouro, diamante, vanádio, 
nióbio, dentre outros.

Diante dessa coincidência entre as áreas demar-
cadas e o rico subsolo, temos o dever de fazer uma 
nova indagação: as ONGs Internacionais estão real-
mente querendo preservar o índio, sua cultura e tra-
dição, ou estão interessados, de fato, no rico subsolo 
sobre os quais as reservas se assentam? Lembrando 
que, quando se demarca uma terra indígena, torna-se 
de todo impossível a exploração dos recursos naturais 
situados na reserva.

Acredito não só que o interesse é pelo subsolo, 
como acredito que as ONGs estão querendo, também, 
nossa biodiversidade. Aliás, o tema “Biopirataria” está 
na ordem do dia, e seria estultice minha acreditar que 
as ONGs não estão se aproveitando das reservas indí-
genas para praticar este odioso crime. Estão, inclusive, 
se aproveitando, ou melhor, se locupletando, às cus-
tas dos conhecimentos tradicionais de nossos índios.

É um absurdo perceber que os estrangeiros, 
membros de ONGs, tem mais facilidades de transitar 
e permanecer numa área demarcada do que o próprio 
exército ou polícia federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, termino este 
pronunciamento fazendo um apelo ao Governo Fede-

ral para que realmente fiscalize e monitore a atividade 
dessas ONGs internacionais em nosso território.

Estas ONGs não podem contar mais com os olha-
res complacentes do Governo e atuarem ao seu bel-
prazer, sob pena de a tão propalada internacionalização 
da Amazônia ganhar dimensões irreversíveis.

É o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores: importantes estudos sociológicos afirmam 
que a violência, também em nosso País, é conseqü-
ência da irrecusável falta de harmonia no processo de 
desenvolvimento da sociedade. Em mais um valioso e 
substancial acréscimo à discussão do tema, acaba de 
ser divulgada a versão resumida do livro “Violências 
nas Escolas”, resultante de iniciativa da UNESCO, 
apoiada, entre outros, pelo Banco Mundial, pelo Insti-
tuto Ayrton Senna e pela Fundação Ford.

A publicação, que já constitui importante refe-
rência para o debate acerca do enfrentamento do 
problema da violência escolar, é de autoria da Pro-
fessora Miriam Abramovay, da Universidade Católica 
de Brasília, e Vice-Coordenadora do Observatório de 
Violência Escolar no Brasil, além de Consultora de or-
ganizações internacionais sobre temas relacionados 
à violência e à juventude, e da Professora Maria das 
Graças Rua, da Universidade de Brasília, e Consulto-
ra da UNESCO.

A obra, em síntese, considera a violência como 
dano físico ou simbólico imposto a indivíduos ou gru-
pos. Ela é vista, em geral, associada à pobreza, à de-
sigualdade social e às falhas de comunicação.

Ao mesmo tempo, é “contrária ao uso da razão, 
consentimento e diálogo, relacionando-se ao abuso de 
poderes em diversos tipos de relações sociais”, muitas 
vezes com recurso à força das armas, à intimidação e 
ao desrespeito do outro.

A violência física nas escolas caracteriza-se por 
brigas, agressões, invasões, depredações, ferimentos 
e mortes, contrapondo alunos aos professores, alunos 
aos funcionários. 

A violência simbólica não é percebida tão facil-
mente: é exercida pela sociedade, ao não encaminhar 
o jovem para o mercado de trabalho, por negar opor-
tunidade para o desenvolvimento de sua criatividade 
e para usufruir de atividades de lazer.

Também acontece quando as escolas impõem 
conteúdos destituídos de interesse ou quando os pro-
fessores não se esforçam pela qualidade de suas au-
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las e “não respeitam os alunos, desvalorizando-os com 
palavras e atitudes de desmerecimento”.

Por igual, refere-se “à violência sofrida por pro-
fessores, quando são agredidos, em seu trabalho e 
em sua identidade profissional, pelo desinteresse e 
indiferença dos alunos”.

“As brigas são corriqueiras e banalizadas e, mui-
tas vezes, incentivadas pelos colegas”. Casos de abu-
so sexual foram denunciados, tanto entre alunos como 
entre membros do corpo docente. “Furtos e roubos no 
ambiente escolar, caracterizados como violência con-
tra o patrimônio, ocorrem de forma constante”. Atos de 
vandalismo, nas escolas públicas e particulares, muitas 
vezes estão associados à má administração e à falta 
de compartilhamento e preservação do bem público.

As escolas “lidam com brigas, atos de agres-
sividade e diversos tipos de violências por meio de 
normas”, entre elas as “advertências, suspensões, 
transferências e expulsões, que dependem da gravi-
dade da questão”.

“A disciplina, enquanto responsabilidade e com-
promisso, é apresentada como condição básica para 
manter a ordem”, sendo as regras, muitas vezes, ques-
tionadas pelo corpo técnico pedagógico e os alunos, 
como as de uso de uniforme, observância de horários, 
entre outras. 

A despeito das críticas, sobretudo às regras com-
portamentais, “a tendência entre os alunos é gostar da 
escola onde estudam”. Eles reclamam do desinteresse 
e da “indisciplina dos próprios colegas, do aspecto e 
das condições físicas da escola, da carência de recur-
sos humanos e materiais e da falta de assiduidade e 
de competência dos professores”.

A par de reunir exemplos de abuso de poder, au-
toritarismo e de punições arbitrárias, a escola é local 
de violência simbólica. “(...) o poder de conferir notas, 
ignorar os alunos com seus problemas, tratá-los mal, 
recorrer a agressões verbais e expô-los ao ridículo, 
quando não compreendem algum conteúdo, são al-
gumas violências que aparecem de forma recorrente 
na fala dos estudantes”. 

Os professores, por sua vez, “sofrem quando 
são agredidos em seu trabalho e em sua identidade 
profissional pelo desinteresse e indiferença dos alu-
nos, criando um ambiente de tensão cotidiana”. Muitos 
afirmam não gostar das aulas, da carga horária, das 
condições de trabalho e da remuneração, criticando 
os alunos por sua indisciplina e falta de interesse e de 
dedicação aos estudos.

Em seu depoimento, o alunado demonstra des-
confiança de que o ensino ministrado constitua garantia 

de qualificação para o enfrentamento futuro do mercado 
de trabalho. Porém, os de baixa renda reconhecem a 
escola como “canal de mobilidade social”, e quase to-
dos acreditam que seu estabelecimento de ensino lhes 
transmite coisas úteis para a vida e para o futuro. 

A discriminação avulta dentre as formas de vio-
lência. O racismo apresenta-se em “comportamentos 
disfarçados de brincadeiras e piadas” ou por uma pseu-
docordialidade. Muitos que se utilizam de tais práticas 
não lhes atribuem intenções racistas, embora elas se-
jam “sentidas como tal por quem é alvo”. Certos alunos, 
porém, confessam que têm preconceito racial e que se 
envolvem em brigas motivadas pelo racismo.

As conclusões de diferentes pesquisas forne-
ceram importantes meios para a compreensão das 
formas como os jovens lidam com a violência, dentre 
elas destacando-se a noção de que “a violência não é 
monolítica: para alguns, as violências se apresentam 
comuns e banalizadas; para outros, como conseqüência 
da discriminação racial e da exclusão social.”

Muitos apenas identificam como violências as que 
causam danos físicos, existindo os que as reconhecem 
quando produzem dor, medo, tristeza, baixa auto-es-
tima, desvalorização e pela recusa em reconhecer a 
dignidade com que todos merecem ser tratados.

Em geral, o alunado afirma que a violência nas 
escolas é uma das causas do desinteresse, da falta 
de concentração nos estudos, da perda de dias leti-
vos e da má vontade de assistir às aulas, “por ficarem 
nervosos, revoltados, com medo e inseguros, tudo 
trazendo prejuízo para o desenvolvimento acadêmico 
e pessoal.”

Entre os professores, “o absenteísmo é uma 
das conseqüências diretas da violência e da falta de 
reconhecimento pelo mérito de seu trabalho”. Outros 
resultados são a perda de estímulo para o trabalho, 
o sentimento de revolta e a dificuldade de se concen-
trar nas aulas.

Depoimentos comumente aceitos de Geraldo 
Pieroni, em “Os Degredados na Colonização do Bra-
sil”, e de Sawaia, em “As Artimanhas da Exclusão: 
Análise Psicossocial e Ética da Desigualdade Social”, 
levam à compreensão de “que não há como entender 
a violência de forma dissociada de suas raízes sócio-
históricas”.

Assim, as marcas sociais são reveladoras de 
como se estabeleceu e se desenvolveu a violência. 
Portanto, “a iniqüidade e assimetria das relações de 
poder estabelecidas durante a nossa história estão no 
centro da questão da violência e da exclusão”.

Especialistas a isso acrescentam que, no início 
do século XX, “o castigo físico era utilizado em nosso 
sistema educacional como forma de excitar a memó-
ria infantil. Submetidas a esses suplícios, as crianças 
brasileiras tinham a sua estrutura de personalidade 
formada com base na aplicação de punições. Funda-
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mental para a formação de uma sociedade, a educação 
nacional estava permeada pela violência”.

Diferentes diplomas legais fundamentaram a 
doutrina da exclusão e a expansão da violência, entre 
eles o que estabeleceu a criminalização da vadiagem 
e da greve. 

A mulher negra foi discriminada e marginalizada 
em toda a história do País: foi escrava, reprodutora, 
explorada pelos senhores. Permaneceu desprovida 
de conquistas sociais durante décadas, passando de 
ex-escrava a mal assalariada, da senzala à favela, de 
ama-de-leite a mãe solteira.

Portanto, a questão racial, em conjunto com a 
instabilidade e a arbitrariedade políticas, prestou-se à 
consolidação das diferenças sociais. Dessa forma, a 
análise do processo político nacional também se pres-
ta para esclarecer as razões da explosão de violência 
que hoje enfrentamos. 

Concluímos, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senado-
res, a nossa intervenção, consignando que o edificante 
trabalho das professoras Miriam Abramovay e Maria 
das Graças Rua, exposto com nitidez e eficiência na 
versão resumida de “Violências nas Escolas”, repre-
senta notável aporte de conhecimentos para a reflexão 
e a pesquisa de soluções que, finalmente, conduzam 
à eliminação da violência, também nas escolas.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que constarão da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 
horas e 30 minutos, as matérias remanescentes da 
pauta de hoje.

São os seguintes os itens sobrestados:

ORDEM DO DIA

1 
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.

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 20, de 2004, provenien-
te 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 Presidên-
cia da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências.

Relator revisor: Senador Delcídio Amaral 
(BLOCO/PT-MS)

2 
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)

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 23, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 165, 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 23, de 2004, que dispõe 
sobre os contratos de gestão entre a Agência 
Nacional de Águas e as entidades delegatárias 
das funções de Agência de Águas relativas à 
gestão de recursos hídricos de domínio da 
União e dá outras providências, proveniente 
da Medida Provisória nº 165, de 2004.

Relator revisor: Senador Cristovam Bu-
arque (Bloco/PT-DF)

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 22, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 168, 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 22, de 2004, que proíbe a 
exploração de todas as modalidades de jogos 
de bingo, bem como os jogos em máquinas 
eletrônicas, eletromecânicas ou mecânicas, 
conhecidas como “caça-níqueis”, independen-
temente dos nomes de fantasia e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisória 
nº 168, de 2004.

Relator revisor: Senador Maguito Vilela 
(PMDB-GO)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 52 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA 
PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR JOSÉ SARNEY

13-4-2004 
terça-feira

11h30 - Presidente Uthai Pimchaichon, Presidente 
da câmara dos Deputados e do
Parlamento da Tailândia
Presidência do Senado Federal
12h - Embaixador Jean de Gliniasty, Embaixador da 
França
Presidência do Senado Federal
15h30 - Secretário Luis Ernesto Derbez, Secretário 
de Relações Exteriores do México
Presidência do Senado Federal

CONGRESSO NACIONAL 
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E 
QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO 

(Constituída na 2ª Reunião de 2002, em 26/6/2002)

ATA CIRCUNSTANCIADA 
DA 3ª REUNIÃO DE 2004 

Dia 9 de março de 2004, terça-feira, às 9h, 
na Sala nº 9 da Ala Senador Alexandre Costa

Ata Circunstanciada da 3ª Reunião, de 2004, da 
Comissão de Regionalização e Qualidade da Progra-
mação, realizada no dia 9 de março de 2004, terça-
feira, às 9h, na Sala nº 9 da Ala Senador Alexandre 

Costa, destinada ao exame, para fins de elaboração 
de relatório a ser submetido ao Pleno do Conselho 
de Comunicação Social, do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 59, de 2003 (nº 256, de 1991, na Casa de 
origem), de autoria da Deputada Jandira Feghali, que 
“regulamenta o disposto no inciso III do artigo 221 da 
Constituição Federal, referente à regionalização da 
programação cultural, artística e jornalística e à pro-
dução independente nas emissoras de rádio e TV e 
dá outras providências”.

Estiveram presentes os seguintes conselheiros 
integrantes da Comissão de Regionalização e Quali-
dade da Programação:

BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA 
(Presidente) 

Representante da categoria profissional dos artistas

PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO 
Representante das empresas de rádio

ROBERTO WAGNER MONTEIRO 
Representante das empresas de televisão

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA  
Representante da categoria profissional 

dos radialistas

RICARDO MORETZSOHN 
Representante da sociedade civil

DANIEL HERZ 
Representante da categoria profissional 

dos jornalistas

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS 
Representante das categorias profissionais 

de cinema e vídeo

ASSUNÇÃO HERNANDES MORAES 
DE ANDRADE 

Representante da sociedade civil

A SRA. PRESIDENTE (Berenice Isabel Mendes 
Bezerra – Representante da categoria profissional dos 
artistas) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a presente reunião da Comissão de Regionalização e 
Qualidade da Programação.

Consta da pauta, para fins de elaboração de 
relatório a ser submetido ao Pleno do Conselho de 
Comunicação Social, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 59/2003, de autoria da Deputada Jandira Feghali, 
que “regulamenta o disposto no inciso III do art. 221 
da Constituição Federal, referente à regionalização da 
programação cultural, artística e jornalística e à produ-
ção independente nas emissoras de rádio e televisão 
e dá outras providências”.

A Comissão, em suas duas últimas reuniões, nos 
dias 2 e 8 de março corrente, realizou audiências pú-
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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 
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães 
– Antônio Carlos Valadares – Artur Virgílio –  Augusto 
Botelho – César Borges – Delcidio Amaral – Demoste-
nes Torres – Duciomar Costa – Edison Lobão – Eduardo 
Azeredo – Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fátima 
Cleide – Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Al-
ves Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Hélio Costa – He-
loísa Helena – Heráclito Fortes – 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 Fonseca – Leomar Quintanilha 
– Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Magno 
Malta – Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella 
– Marco Maciel – Marcos Guerra – Maria do Carmo Alves 
– Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias 
– Papaléo Paes – Patrícia Saboya Gomes – Paulo Elifas 
– Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez 
Tebet – Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto 
Saturnino – Rodolpho Tourinho – Romeu Tuma – Sér-
gio Cabral – Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys 
Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião 
Viana – Valdir Raupp – Valmir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– 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. 

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 335, DE 2004

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 844, de 
2003 (nº 1.462/2001, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Cultural Serra das Galés a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Paraúna, Estado de Goiás.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 844, de 
2003 (nº 1.462, de 2001, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 93, 
de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação 
Cultural Serra das Galés a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Paraúna, Estado de 
Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 32, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicita-
ção foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O referido Projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste 
do período de validade da outorga, que passa de três 
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do 
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

Ata da 36ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 14 de abril de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Romeu Tuma, da Srª Serys Slhessarenko, 

e dos Srs. Papaléo Paes, Luiz Otávio e Osmar Dias
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha 

o PDS nº 844, de 2003, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 844, de 2003, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
autoriza a Associação Cultural Serra das Galés a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pa-
raúna, Estado de Goiás, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 17 de fevereiro de 2004.  – 
Osmar Dias, Presidente – Lúcia Vânia, Relator – Fá-
tima Cleide – Flávio Arns – João Capiberibe – Ael-
ton Freitas – Cristovam Buarque – Maguito Vilala 
– Valdir Raupp – Reginaldo Duarte – Almeida Lima 
– Mozarildo Cavalcanti – Papaléo Paes – Luiz Otá-
vio – Jonas Pinheiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-

pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Da Comissão de Educação, em caráter 
terminativo, sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 844, de 2003 (nº 1.462, de 2001, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural Ser-
ra das Galés a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Paraúna, 
Estado de Goiás.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 844, de 
2003 (nº 1.462, de 2001, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 93, 
de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associação 
Cultural Serra das Galés a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Paraúna, Estado de 
Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação 
foi instruída de conformidade com a legislação aplicá-
vel, o que levou ao seu deferimento.

O referido Projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende os requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido Projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante 
à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 844, de 2003, não evidenciou violação das 

formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
embora se requeira o ajuste do período de validade da 
outorga, que passa de três para dez anos, por força da 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “altera 
o parágrafo único do art 6º da Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, para aumentar o prazo de outorga”. 
Tal ajuste poderá ser efetuado por meio de emenda 
de redação que propomos ao final.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 844, de 2003, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural 
Serra das Galés a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paraúna, Estado de Goiás, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 17 de fevereiro de 2004. – Os-
mar Dias, Presidente – Lucia Vania, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, 
combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, por um décimo da composição da Casa, para que 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 844, de 2003, 
seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº 378, 
de 2002 (nº 1.586/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à TV Prima-
vera de Criciúma Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens na cidade de Criciúma, 
Estado de Santa Catarina.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– O Senhor Presidente da República adotou, em 12 de 
abril de 2004, e publicou, em 13 do mesmo mês e ano, 
a Medida Provisória nº 181, de 2004, que “Autoriza 
a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS 
a efetuar capitalização junto à Companhia Energética 
do Maranhão – CEMAR e altera a alínea ‘a’ do inciso I 
do art. 3º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002”.

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
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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)

Ideli Salvatt      1.Duciomar Costa
Magno Malta (cessão)        2.Sibá Machado
João Capiberibe              3.Tião Viana

PDT

Jefferson Peres          1.Almeida Lima

(1)PL

Aelton Freitas          1.(vago)

(2)PPS

Mozarildo Cavalcanti             1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004.
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

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

Sebastião Madeira     1.Eduardo Gomes

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 

(*)PSC

Pastor Amarildo    1.Renato Cazzolino

(*) 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: 13-4-2004
– Designação da Comissão: 14-4-2004
– Instalação da Comissão: 15-4-2004 
– Emendas: até 19-4-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 13-4-2004 a 26-4-2004(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 26-4-2004 
– Prazo na CD: de 27-4-2004 a 10-5-2004 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-5-2004 
– Prazo no SF: de 11-5-2004 a 24-5-2004 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-5-2004
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-5-2004 a 27-5-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-5-2004 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-6-2004 (60 dias).

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, Ofícios que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 30/LM/2004

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,

Tendo sido criada, pelo Requerimento nº 12, 
de 2003 – CN, a Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito com a finalidade de “apurar irregularidades 
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cometidas por empresa de seguros, revendedores 
de automóveis, recuperadoras de veículos e oficinas 
de desmanche de automóveis, em relação aos ve-
ículos ‘salvados’, conforme denúncia do programa 
Fantástico da Rede Globo de Televisão”, solicito a 
gentileza de providenciar a substituição do nobre 
Senador ALVARO DIAS pelo Senador MARCOS 
GUERRA que passará a integrar a referida Comis-
são como membro Titular.

Cordialmente, – Senador Efraim Morais, Líder.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, Ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 031/LM/2004

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,

Tendo sido criada, pelo Requerimento nº 27, de 
2003-CN, a Comissão Parlamentar Mista de Inquéri-
to com a finalidade de “investigar a regularidade das 
aplicações de valores arrecadados com o pagamento 
de multas por infração de trânsito, aferidas por meio 
de pardais”, indico o nobre Senador Marcos Guerra, 
que passará a integrar a referida Comissão como 
membro suplente.

Cordialmente, Senador Efraim Morais, Líder.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, Ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 107/04 

Brasília, 13 de abril de 2004

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, em substituição aos 
atuais membros, os nomes dos Deputados Edson Du-
arte e Leonardo Mattos para integrarem, na condição 
de titular e suplente, respectivamente, a atual com-
posição da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, Deputado Sarney Filho, Líder 
do PV.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. 67/2004-GLGOV 

Brasília, 14 de abril de 2004

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 66-A, parágrafo único do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminho o nome 
do Senador Romero Jucá para ocupar  1ª Vice-Lide-
rança do Governo. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus pro-
testos de consideração e apreço. – Senador Aloízio 
Mercadante, Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, Ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício GAB-306/I Nº 14/04

Brasília, 14 de abril de 2004

Assunto: Substituição de parlamentar

Excelentíssimo Sr Presidente,
Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Ex-

celência o Dr. Elimar Máximo Damasceno para ocupar 
a titularidade do Prona na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição 
ao Dr. Amauri Robledo Gasques, que se desligou do 
Prona desde dezembro de 2003 e filiou-se ao Partido 
Liberal (PL).

Informo, ainda, que a vaga de suplente será ocu-
pada por este signatário.

Atenciosamente, – Dr. Enéas Carneiro, Deputado 
Federal – Líder do Prona.

OF. PSDB/Nº506/2004 

Brasília, 14 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vittorio 

Medioli, como membro titular, e o Deputado Ronal-
do Dimas, como membro suplente, para integrarem 
a Comissão Mista destinada a analisar a Medida 
Provisória nº 179, de 2004, que “altera os arts. 8º e 
16 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que 
institui a Contribuição Provisória sobre Movimenta-
ção ou Transmissão de Valores e de Créditos e Di-
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reitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá outras 
providências”, em substituição aos anteriormente 
indicados.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 86, DE 2004

Dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Importação incidente sobre instru-
mentos musicais adquiridos por músi-
cos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Importa-

ção os instrumentos musicais quando importados di-
retamente por orquestras ou entidades afins, e, para 
uso pessoal, por músico profissional, regularmente 
inscrito no Conselho Regional da Ordem dos Músicos 
do Brasil há, pelo menos, dois anos da data da solici-
tação do beneficio.

Parágrafo único. A isenção de que trata este ar-
tigo, quando outorgada a pessoa física, abrange ape-
nas um instrumento musical por beneficiário e não 
será outorgada novamente antes de decorrido o prazo 
de cinco anos contados do despacho concessivo de 
isenção anterior.

Art. 2º A isenção será reconhecida pela reparti-
ção competente do Ministério da Fazenda, mediante 
prévia verificação de que o adquirente preenche os 
requisitos previstos nesta Lei.

Art. 3º A destinação do produto adquirido nos 
termos desta Lei a finalidade diversa daquela re-
ferida no art. 1º, bem como sua alienação, antes 
de cinco anos contados da data de sua aquisição, 
a pessoa que não satisfaça as condições nela es-
tabelecidas, sujeitam o alienante ao pagamento 
do tributo dispensado, atualizado na forma da le-
gislação tributária, sem prejuízo das penalidades 
porventura cabíveis.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de cento e oitenta dias contados da data de 
sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia 
do exercício financeiro subseqüente ao de sua publi-
cação.

Justificação

O apoio às manifestações culturais vem se cons-
tituindo numa das mais belas formas de atuação de 
muitos de nossos governos estaduais e municipais, 
os quais, nos últimos anos criaram importantes pro-
gramas voltados para a preservação e o desenvol-
vimento das manifestações artísticas da população 
local. Na área federal, todos bem conhecemos os 
profícuos resultados dos incentivos instituídos pela 
“Lei Sarney”, cujos princípios foram restabelecidos 
pela “Lei Rouanet”.

Todas essas iniciativas estatais, na realidade, 
decorrem do dever atribuído ao Estado de apoiar e 
incentivar a valorização e a difusão das manifesta-
ções culturais, dever esse consagrado no art. 215 da 
Constituição.

E quando se fala em cultura brasileira, a primei-
ra forma de expressão que nos vem à mente é, sem 
dúvida, a música. Destaca-se ela como elemento 
distintivo das manifestações culturais nacionais, eis 
que seus efeitos benéficos se estendem a toda a 
população, sem exceção, pobres ou ricos, idosos ou 
recém-nascidos. Incentivar a cultura brasileira signi-
fica, portanto, incentivar especialmente a música e 
seus artífices.

Com esta iniciativa, buscamos mitigar um dos 
problemas enfrentados pelos músicos brasileiros: o alto 
preço dos instrumentos musicais importados.

Sabemos que, salvo raras exceções, é modesta 
a remuneração atribuída aos músicos pelo trabalho 
que realizam em prol de nossa cultura. Além disso, 
à proporção que o músico se aprimora em sua arte, 
surge a necessidade da aquisição de instrumentos 
mais sensíveis e sofisticados, muitos dos quais ainda 
não produzidos no País, o que o obriga a adquiri-los 
no mercado internacional e a suportar todos os ônus 
inerentes à operação de importação.

Não obstante, em face da parca remuneração 
média da categoria profissional, muitos músicos 
têm renunciado ao aprimoramento profissional, haja 
vista que a importação dos instrumentos musicais 
necessários ao progresso na carreira toma-se, 
geralmente, inviável. A impossibilidade da aquisi-
ção de instrumentos estrangeiros deve-se não só 
ao seu elevado preço, no país de fabricação, mas 
também aos encargos fiscais que incidem sobre 
a importação, razão pela qual entendemos ser 
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necessário propiciar a redução do custo final dos 
instrumentos mediante redução da carga tributária 
sobre eles incidente.

De fato, uma maneira de fazer justiça a uma clas-
se de profissionais que cultiva e divulga nossa cultura 
seria a concessão do beneficio, propiciando, assim, 
aos seus integrantes, a oportunidade de expandirem 
seus conhecimentos e aprimorarem sua técnica de 
execução e interpretação.

A isenção relativa ao Imposto de Importação 
é, aqui, proposta de molde a evitar que o beneficio 
fiscal venha a ser utilizado de forma deturpada. Ti-
vemos o cuidado de inserir nesta proposição algu-
mas precauções que, além de restringir a isenção 
a um único instrumento a cada cinco anos, minimi-
zando os efeitos da renúncia fiscal, asseguram a 
outorga do beneficio apenas nos casos em que ele 
se justifique.

Tendo em vista o alcance social deste projeto, 
que toma o instrumento musical mais acessível àque-
les que dele efetivamente necessitam como principal 
meio de trabalho e, dá, assim, importante incentivo ao 
aprimoramento de nossa cultura musical, contamos 
com o apoio decisivo dos nobres colegas Parlamen-
tares para sua célere aprovação.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2004. — Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

(À Comissão de Assuntos Econômicos, 
em Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O Projeto lido será publicado e remetido à Comissão 
competente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 441, DE 2004

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjun-
to das propostas de emendas à Constituição de nº 

11, de 2003, e a nº 8, de 2004, por versarem sobre a 
mesma matéria.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2004. — Sena-
dor Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 442, DE 2004

Requeiro, nos termos do Art. 221, Inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a apresenta-
ção de condolências à família do Senhor Pedro Alelaf, 
grande desportista do Piauí, ex-jogador de futebol, fun-
dador e Presidente do Parnaíba Esporte Clube, pelo 
seu falecimento, nesta data, na Cidade de Parnaíba, 
no Estado do Piauí.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2004. – Sena-
dores Mão Santa – Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 443, DE 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Na forma do disposto no art. 258 do Regimento 
Interno, requeiro que passem a tramitar em conjunto 
o Projeto de Resolução do Senado nº 41, de 2002, 
que “Altera a Resolução nº 22, de 1989, para permi-
tir a redução da alíquota de imposto incidente sobre 
produtos de cesta básica” e o Projeto de Resolução 
do Senado nº 71, de 2003, que “Estabelece alíquo-
ta mínima do Imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias, medicamentos, insumos 
agrícolas, energia elétrica de baixa renda e sobre 
prestações de serviços de transportes e comunica-
ções, para produtos da cesta básica”, por tratar-se 
de matéria correlata.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2004. — Sena-
dor Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente.

Sobre a mesa, Ofício do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Solicito a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra pela ordem à Senadora Heloísa 
Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, como possibilita o Re-
gimento, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para 
uma comunicação inadiável.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para 
uma comunicação inadiável, se possível antes da Or-
dem do Dia.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma co-
municação inadiável, no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs terão 
assegurado o uso da palavra, por cinco minutos, para 
comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, 
do Regimento Interno, na seguinte ordem: Senado-
ra Heloísa Helena, Senador Valdir Raupp e Senador 
João Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, 
por cessão do Senador Sibá Machado.

V. Exª dispõe de até 20 minutos para seu pro-
nunciamento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 
meses, em todos os momentos que ocupo a tribuna, 
tenho chamado a atenção permanentemente e de-
monstro o meu inconformismo quanto à aprovação, 
pela Câmara dos Deputados, da PEC 77 e quanto aos 
recursos provenientes da arrecadação da Cide. Enquan-
to esses dois problemas não forem resolvidos, conti-
nuarei a falar sobre eles da tribuna. Espero que haja 
uma solução em breve, pois o problema já se alonga 
demais. Pretendo até contar quantas vezes tratei dessa 

questão aqui, pois não podemos fazer de conta que o 
problema foi esquecido, superado e resolvido.

Primeiro, abordarei a PEC Paralela, cuja trami-
tação, mais uma vez, está parada na Câmara. Estão 
acontecendo reuniões com entidades que se mobili-
zaram, e muito, durante a discussão das PECs 67 e 
77. Naquela ocasião, essas entidades se mobilizaram, 
e, infelizmente, devem continuar, porque a PEC 77, 
que se encontra encalhada na Câmara, tem que ser 
aprovada.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Concedo o aparte ao Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senadora Serys 
Slhessarenko, solidarizo-me com V. Exª quanto à apro-
vação da PEC 77. Quando da discussão da PEC Para-
lela, fui muito pessimista em relação à sua aprovação, 
pois não acreditava que se daria na velocidade que o 
Senado estava esperando, mesmo porque o Governo 
não tinha muito interesse em sua aprovação, apesar do 
acordo feito, e porque o Regimento da Câmara é mais 
complexo que o do Senado para a aprovação da PEC 
Paralela. A questão relativa ao Regimento, ao atraso, 
já está superada. Falta apenas vontade política do Go-
verno para que a matéria seja aprovada o mais rápido 
possível. Tanto V. Exa como o Senador Paulo Paim têm 
sido baluartes na defesa da PEC nesta Casa, mas, 
para que tenhamos real possibilidade de aprová-la, é 
necessário que V. Exa e o Senador Paulo Paim come-
cem a votar contra algumas matérias de interesse do 
Governo. Só assim começarão a escutar aquilo que 
V. Exa está dizendo. Até lá, bate e volta. Quando de 
votação de matérias importantes, não é preciso, mas 
em matérias como as de hoje, esse trem da alegria que 
pretendem ver aprovado, seria um bom começo. Assim, 
chamaríamos a atenção do Governo para o que está 
ocorrendo nesta Casa. Senadora Serys Slhessarenko, 
parebenizo V. Exa pelo pronunciamento.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Senador José Jorge, como já disse, continu-
aremos insistindo neste assunto. A Câmara tem de 
aprovar a PEC. Essa história de que o Regimento é 
complexo não convence. Houve até convocação extra-
ordinária por conta disso. Lá se vão meses, e a matéria 
não avança. Mas tem de avançar. 

Outro assunto que abordo cada vez que asso-
mo à tribuna é a questão dos recursos da Cide. Não 
sei se em outros Estados não existem problemas nas 
estradas federais, mas no meu Estado, Mato Grosso, 
existem, e muito graves. 

Repito que a medida provisória que destina 29% 
dos recursos da Cide para os Estados foi aprovada, 
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e os governadores estão usando esse dinheiro para 
consertar as estradas estaduais. Não estou discutindo 
se é correto, se é incorreto; já aconteceu, está aconte-
cendo. Mas nós exigimos recursos, nós precisamos de 
recursos para as estradas federais. Em Mato Grosso, 
a BR–163, a BR–070, a BR–364, a BR–158 e a BR–
174 estão praticamente intransitáveis, sendo que, na 
BR–163, há três pontos de emergência já decretados. 
Todavia, foram arrecadados pelo Tesouro R$10 bilhões 
provenientes da Cide. E nada pode ser feito ou nada 
deverá ser feito, Senador Valdir Raupp, V. Exª que tam-
bém luta pela melhoria das estradas federais em Ron-
dônia. Os recursos da Cide destinam-se à conservação, 
restauração e construção de estradas federais. 

Eu até vou contar quantas vezes falei aqui, da 
tribuna, a respeito deste assunto. E vou continuar fa-
lando. Se eu consegui me inscrever todos os dias, 
falarei todos os dias, porque considero inaceitável a 
manutenção da situação daquelas estradas, principal-
mente agora com a chegada do período de estiagem 
na região Centro-Oeste, da qual faz parte o meu Es-
tado de Mato Grosso. Ou nós conseguimos recursos 
para consertar agora as estradas federais da região 
ou, com a volta das chuvas em agosto e setembro, 
nada poderemos fazer. 

Concedo o aparte ao Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senadora 

Serys Slhessarenko, parabenizo V.Exª por debater mais 
uma vez este tema. Desde o ano passado, V. Exª vem 
carregando a bandeira da restauração das rodovias fe-
derais. É lamentável que, depois de aproximadamente 
um ano e quatro meses, não tenhamos essas rodovias 
recuperadas, porque o prejuízo é muito grande. No 
final da semana passada, percorri aproximadamente 
600 quilômetros de rodovias federais em meu Estado. 
Numa da viagens que fiz à noite, percorri 500 quilôme-
tros e vi caminhões, automóveis e ônibus parados, com 
pneus estourados após terem caído em buracos à noite, 
quando não se tem boa visibilidade. O prejuízo causa-
do pelos buracos é muito grande. Como V. Exª, tenho 
discutido muito sobre esta questão e venho fazendo 
isso desde o início do ano passado. Mas, infelizmente, 
ainda não há um projeto de recuperação para as BRs. 
Se existe projeto, não está sendo colocado em prática. 
V. Exª, que é do Partido do Presidente da República, e 
eu, do PMDB, que faz parte da Base de Apoio ao Go-
verno, desejamos que o Governo dê certo e por isso 
não estamos criticando, mas apelando para que o atual 
Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, do Es-
tado do Amazonas, nos apóie. O Ministro irá amanhã 
à noite ao meu Estado, onde lançará um programa de 
recuperação das BRs e da duplicação de um trecho 
próximo a Porto Velho. Acredito que o Ministro recen-

temente empossado dará um novo rumo ao Ministério 
dos Transportes. Não creio que a retirada de parte de 
recursos da Cide para recuperação de estradas com-
prometa o superávit primário, uma vez que essa con-
tribuição foi criada pelo Congresso Nacional também 
para esse fim. Se assim é, por que não destinar, pelo 
menos, 20%, 30% desses recursos da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para 
a restauração de nossas BRs? Isso ia movimentar a 
economia e trazer desenvolvimento para o nosso País. 
O Governo precisa, o mais rapidamente possível, de 
um plano de ação não só na área de transporte, mas 
em todas as áreas. A iniciativa privada é importante 
para alavancar o crescimento do País, mas o Governo 
precisa também fazer a sua parte, principalmente na 
área de infra-estrutura – transporte, energia elétrica, 
saneamento básico, hidrovias, comunicação –, onde 
tem que investir maciçamente. Desejamos que isso 
aconteça o mais rápido possível. Parabenizo mais uma 
vez V. Exª pelo pronunciamento. Muito obrigado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Muito obrigada, Senador. V. Exª diz muito bem 
quando fala que estamos clamando por esses recur-
sos. A Cide foi criada para três finalidades determina-
das, uma delas a questão do meio ambiente, mas a 
principal é conservação, restauração e construção de 
estradas federais. Foram repassados 29%, através 
de medida provisória, para os governadores. É claro, 
como já disse aqui, que os governadores estão apli-
cando esse dinheiro nas estradas estaduais. A popu-
lação anda pelo Estado, precisa de estradas federais, 
estaduais e municipais transitáveis. Então, que se faça 
bom uso desses 29% nas estradas estaduais. Mas as 
estradas federais estão totalmente deterioradas, pre-
cisam ser restauradas, e, para isso, são necessários 
recursos, Senador. Por isso, dirijo um apelo não apenas 
ao Ministro dos Transportes, mas, principalmente, ao 
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Os recursos têm 
que ser liberados, porque a Cide foi criada para essa 
finalidade. Esses recursos não se destinam a compor o 
superávit primário, mas a tapar buracos, asfaltar estra-
das federais. Quando se abastece qualquer veículo, a 
Cide é imediatamente cobrada, por conseguinte temos 
direitos. Vidas estão sendo ceifadas, há dificuldade de 
escoamento da produção, prejuízo com o veículo que 
passa pelas estradas esburacadas e se estraga. Há 
momentos em que fico pensando que isso só ocorre 
em meu Estado. Será que é só em Mato Grosso –, o 
maior produtor de soja e algodão, que tem o maior re-
banho bovino do País, o segundo maior numa série de 
outros produtos – que as estradas estão deterioradas? 
Será que é só lá que há dificuldade para o transpor-
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te? Será que é só lá que pessoas têm que morrer em 
acidente um atrás do outro? 

E disse que ia só lembrar desse assunto, mas 
não pude deixar de comentá-lo porque ele traz grandes 
dificuldades ao Estado do Mato Grosso. 

Eu havia destinado meu tempo hoje para falar da 
questão reforma agrária, da proposta do nosso Gover-
no. O Presidente da República assegura R$1,7 bilhão 
para a reforma agrária em 2004, agora com dados 
realmente relevantes. Nossa expectativa é positiva: a 
reforma agrária vai começar realmente para valer. So-
bre esse assunto, poderei falar outro dia, pois tenho 
urgência de me referir a uma outra questão. Senador 
Tião Viana, V. Exª é médico, e o assunto de que vou 
tratar refere-se ao posicionamento do voto do Brasil 
na ONU pela estratégia global de alimentação saudá-
vel. A esse respeito, várias organizações da área de 
medicina nos encaminharam um documento. Quero 
lê-lo a fim de que fique registrado o esforço por par-
te do nosso Governo, por parte do Senado, por parte 
principalmente do Ministério das Relações Exteriores, 
do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, 
os três ministérios mais diretamente envolvidos com 
a questão.

Trata-se de um manifesto das Sociedades Cientí-
ficas Brasileiras sobre a Estratégia Global para Alimen-
tação Saudável, da Organização Mundial de Saúde, a 
recente manifestação adversa do Governo Brasileiro. 
Está havendo dúvidas com relação a esse voto na ONU. 
A votação ocorrerá em menos de um mês, e o Brasil 
precisa ter uma posição favorável a essa Estratégia 
Global para Alimentação Saudável.

As sociedades científicas signatárias do 
presente manifesto vêm a público com dois 
propósitos principais: 1) reiterar o seu apoio 
entusiástico à iniciativa da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) denominada “Estratégia 
Global para Alimentação Saudável, Atividade 
Física e Saúde” e 2) manifestar estranheza 
diante da eventual possibilidade de mudança 
do voto do Brasil na ONU.

E pedem apoio político às entidades públicas e, 
em especial, ao Congresso Nacional.

São várias as razões que consubstan-
ciam o apoio à iniciativa da Organização Mun-
dial da Saúde:

A primeira razão decorre da extrema gra-
vidade [inclusive o Presidente da sessão nes-
te momento, o Senador Papaléo Paes, que 
também é médico, sabe da importância dessa 
questão] representada pela escalada mundial 
das doenças crônicas não transmissíveis, in-

cluindo, em particular, aquelas associadas à 
alimentação inadequada e à inatividade física, 
como a obesidade, o diabetes, a hipertensão 
arterial, a doença coronariana, a doença cére-
bro-vascular e vários tipos de câncer. Inquéritos 
epidemiológicos realizados em vários países, 
incluindo o nosso, vêm demonstrando que a 
velocidade de crescimento do problema tende 
a ser ainda maior nos países em desenvolvi-
mento e, dentro destes, entre os segmentos 
mais pobres da população.

A segunda razão prende-se ao trabalho 
minucioso e atualizado, conduzido pela OMS, 
evidenciando as provas científicas que rela-
cionam alimentação, atividade física e saúde 
e que demonstram o papel fundamental que 
dietas ricas em gordura, açúcar e sal e pobres 
em fibras e micronutrientes, ao lado de estilos 
de vida sedentários, exercem sobre o cres-
cimento explosivo de doenças crônicas não 
transmissíveis em todo o mundo.

A terceira razão se ampara no longo e 
cuidadoso processo de construção da Estraté-
gia, observado pela OMS, que envolveu a con-
sulta criteriosa a toda a comunidade científica 
internacional e criou amplas oportunidades de 
participação para todos os países, diferentes 
instâncias da sociedade civil, o setor produtivo 
e demais agências internacionais. Por ter atu-
ado intensa e propositivamente, com o auxílio 
e apoio das sociedades signatárias deste ma-
nifesto, em todas as etapas que redundaram 
na elaboração da Estratégia Global, incluindo 
a aprovação da Resolução WHA55.23, o Go-
verno brasileiro não deveria apenas apoiar a 
iniciativa mas, sim, considerar-se um dos prin-
cipais protagonistas de sua construção.

A quarta razão reside na consistência e 
no equilíbrio das ações propostas pela Estra-
tégia Global. Sem desconsiderar a importância 
de capacitar os indivíduos a fazer escolhas 
saudáveis quanto à sua alimentação e padrões 
de atividade física, a Estratégia Global prevê 
ações de caráter regulatório, fiscal e legislativo 
sobre o ambiente que visam tornar factíveis as 
escolhas saudáveis.

Por último, como quinta razão, julgamos 
importante salientar que a Estratégia Global 
não é um documento prescritivo, mas, sim, um 
conjunto de orientações e indicações que de-
vem ser adaptadas à realidade dos diferentes 
países e integradas às suas políticas nacionais 
de alimentação e nutrição.
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Por fim, os signatários deste manifesto 
reconhecem que determinadas orientações 
da Estratégia têm o potencial de acarretar di-
ficuldades para alguns setores empresariais, 
exigindo dos mesmos mudanças e adaptações. 
Ainda assim, como no caso do combate ao ta-
bagismo, julgamos que interesses econômicos 
não devam ter precedência sobre a saúde e o 
bem-estar da população.

Assinam este manifesto os presidentes das se-
guintes entidades: Associação Médica Brasileira; As-
sociação Brasileira para o Estudo da Obesidade; So-
ciedade Brasileira de Cardiologia; Sociedade Brasileira 
de Diabetes; Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia; Sociedade Brasileira de Hipertensão; 
Sociedade Brasileira de Nefrologia; Sociedade Brasi-
leira de Pediatria e Associação Brasileira de Pós-Gra-
duação em Saúde Coletiva.

Sr. Presidente, fiz questão de ler este documento 
na íntegra. Teríamos ainda proposituras nesse sentido, 
mas o nosso tempo está esgotado e havia necessida-
de de registrá-lo da tribuna do Senado da República, 
porque o Brasil precisa dar o seu voto, em 17 de maio, 
na ONU, a favor da Estratégia Global de Alimentação 
Saudável. Para isso precisamos da mobilização inclu-
sive do Congresso Nacional do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-

te, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Pela ordem, tem a palavra o Senador José Jorge. 
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) 

– Peço a palavra como Líder do PFL, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– V. Exª fará uso da palavra.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Sérgio 

Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. Pela 

ordem.) – Solicito minha inscrição para uma comuni-
cação de interesse da Liderança do Partido.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, consulto V. Exª se ainda há espaço para mais uma 
inscrição para comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Já temos quatro inscritos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, fico 
como quinto inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Como quinto inscrito. 

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, 

inciso II, alínea a, do Regimento Interno, com a devida 
autorização do Senador José Agripino, que é o Líder 
do PFL no Senado.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está sen-
do muito difícil ser Oposição ao Governo do Presi-
dente Lula. São tantos os fatos a criticar, a trazer a 
debate neste plenário que, muitas vezes, ficamos em 
dúvida sobre o que falar. Eu pensava em falar hoje 
sobre o depoimento do Waldomiro Diniz, que consi-
derei muito comprometedor para o Governo. Pensei 
em falar também sobre o retrocesso que é o projeto 
das agências.

Pela manhã, quando lia o jornal, vi que D. Mari-
sa, esposa do Presidente Lula, resolveu plantar dois 
jardins, Senador Tião Viana, com a estrela do PT, um 
no Palácio da Alvorada, outro na Granja do Torto, apa-
rentemente. Ora, são palácios oficiais, não podem ter 
símbolo partidário. Tudo isso daria discurso.

Mas resolvi falar sobre o adiamento do programa 
Universidade para Todos. Essa é mais uma atrapalhada 
em que o Governo se mete. O Ministro Tarso Genro, 
logo que chegou ao Ministério da Educação, quando 
substituiu o nosso companheiro e colega Senador 
Cristovam Buarque, chegou como aquela pessoa que 
queria tirar o atraso. Ele chegou após mais de um ano 
de Governo e queria fazer em quinze dias aquilo que 
S. Exª imagina que não foi feito durante o ano anterior. 
Assim, inventou uma série de programas, a meu ver, 
todos equivocados. São programas lançados pelo Go-
verno sem análise técnica, ou seja, sem uma análise 
econômica ou um debate com a sociedade.

Houve, por exemplo, o fim do provão. Já era pre-
visto, ele modificou, mas manteve o fim do provão. Hou-
ve ampliação do ensino fundamental, do seu controle 
e acompanhamento, de uma maneira que considero 
não técnica e até mesma absurda. Há também no âm-
bito do ensino superior a questão das quotas, um as-
sunto bastante polêmico, que o Governo queria tratar 
por medida provisória; entretanto, o próprio Governo, 
ou algum assessor, achou por bem fazê-lo por meio 
de projeto de lei. Já existe um projeto de lei sobre a 
matéria aqui no Congresso Nacional – eu mesmo sou 
autor de um.

Ontem, todas as pessoas foram convidadas para 
o lançamento desse programa chamado Universida-
de para Todos. Esse programa é uma enganação! É 
uma espécie de Fome Zero. Na realidade, é mais um 
programa para sair no jornal, para mostrar à mídia 
que se está fazendo alguma coisa. O que se pretende 
com esse programa – que, pelo que li, pode até ser 
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interrompido – é comprar vaga ociosa em universida-
de particular.

Ora, Srª Presidente, comprar vaga ociosa em 
universidade particular significa exatamente beneficiar 
os donos das piores faculdades porque V. Exª sabe tão 
bem quanto eu que não existe vaga ociosa em escola 
boa, assim como não existe vaga ociosa em curso bom. 
Elas existem nos piores cursos das piores escolas. É aí 
que querem colocar os estudantes pobres, os negros, 
os índios. E deixar as universidades públicas, que são 
elitistas, para a elite econômica e social do País.

Esse é um programa que, na realidade, não passa 
pela comunidade universitária, não passa pela comu-
nidade educacional, se for discutido.

E o que se viu? Ontem, marcou-se uma reunião 
para hoje para que esse programa fosse lançado por 
medida provisória – o que é outro absurdo. Mas ontem 
o Presidente Lula resolveu adiar o lançamento desse 
programa. Achei que foi muito bom que ele tivesse sido 
adiado. Deve até acabar esse programa, segundo meu 
ponto de vista. Não precisamos disso.

Um programa para atender os estudantes de ren-
da mais baixa deve ser feito nas universidades públicas 
e pelo sistema de financiamento que já existe, através 
da Caixa Econômica. Então, a única coisa a fazer, se 
se quiser, é oferecer mais vagas por esse sistema.

Está dito aqui o seguinte:

“Presidente Lula adia o Universidade 
para Todos”

O Presidente Lula adiou o lançamento 
do programa Universidade para Todos, que 
pretende abrir vagas para alunos pobres nas 
universidades privadas em troca de incentivos 
fiscais. Já havia até solenidade marcada para 
amanhã no Palácio do Planalto, com convites 
distribuídos para a assinatura da medida pro-
visória que criaria o programa. O adiamento 
é por prazo indefinido.

A mesma coisa aconteceu no Nordeste há um 
mês. Iam lançar um programa – se não me engano, o 
Nordeste Competitivo – por duas medidas provisórias, 
mas na última hora alguém percebeu que elas eram 
inconstitucionais, pois a matéria de que tratariam só 
poderiam ser estabelecidas por emendas constitu-
cionais.

Então, o que se vê é que o Governo está perdi-
do, quer dizer, ele toma uma decisão hoje e amanhã é 
obrigado a voltar atrás, porque não teve como exami-
nar melhor o assunto. Talvez por excesso de Ministro. 
Quarenta e cinco Ministros, aliás – desculpem –, trinta 
e cinco Ministros é difícil de coordenar, Srª Presiden-
te, principalmente porque o Presidente Lula nunca foi 

Prefeito ou Governador e não tem experiência na área 
administrativa. Certamente, se tivesse sido Governador, 
não teria criado tantos Ministérios. Hoje há 35 Ministé-
rios, cujos Ministros não se entendem e ficam batendo 
cabeça. O adiamento do programa Universidade para 
Todos é a prova mais cabal de como as coisas estão 
sendo conduzidas. É por isso que o Presidente Lula 
tem, seguidamente, perdido apoio da população bra-
sileira, conforme demonstram as pesquisas.

Era só isso, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Jorge, o 
Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Slhessarenko, 
Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. PT 
– MT) – Com a palavra o nobre Senador Sérgio Zam-
biasi pela Liderança do PTB.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, o assunto que me traz à tribuna 
não é este; porém, ao cumprimentar o Senador José 
Jorge, cuja manifestação acompanhei, eu não poderia 
deixar de dizer que conheço o Ministro Tarso Genro 
de longa data, visto que S. Exª é gaúcho e foi Prefeito 
de Porto Alegre, e considero S. Exª um homem pre-
parado para a vida pública. Tenho absoluta convicção, 
mesmo não tendo procuração para defendê-lo, de que 
S. Exª cumprirá o mandato calcado na seriedade, na 
transparência, e de que a sua passagem pelo Ministé-
rio da Educação, sem dúvida nenhuma, será histórica. 
S. Exª transformou o processo educacional em Porto 
Alegre, de cuja história faz parte, como Prefeito. Con-
fiamos plenamente na sua administração. Podemos 
até concordar que há excesso de Ministérios, porém 
o Ministério da Educação é insubstituível. Confiamos 
plenamente no êxito da administração do Ministro Tar-
so Genro à testa desse Ministério.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Tomara que V. 
Exª tenha razão.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Muito obrigado, Senador José Jorge, pela compre-
ensão.

Venho à tribuna para tratar de outro tema, que é 
questão das emancipações.

Em 1996, inexplicavelmente, sem que houvés-
semos sofrido qualquer mudança na ordem institu-
cional brasileira, uma emenda constitucional centra-
lizou nas mãos da União, retirando-a dos Estados, a 
competência de legislar sobre as emancipações de 
respectivos municípios, até então garantida na Cons-
tituição de 1988.
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Ora, as leis são instituídas para serem cumpridas, 
porém devem ordenar-se de forma a contemplar o bem 
comum. Não podem ser instituições fim das decisões 
e sim meio, para uma sociedade aspirar a um futuro 
melhor e evoluir para alcançar tal objetivo.

Por isso, apresentamos no Senado Federal, onde 
tramita desde o ano passado, proposta de emenda 
constitucional que devolve aos Estados a competên-
cia, que entendemos legítima, de legislar sobre as 
emancipações de seus respectivos municípios, em 
nome da autonomia e do respeito ao pacto federativo, 
valorizando o papel precípuo dos Parlamentos esta-
duais, que melhor conhecem as particularidades e as 
realidades de cada região.

Pesquisas e dados estatísticos desenvolvidos 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul indi-
cam que as regiões que passaram pelo processo de 
emancipação tiveram suas realidades revigoradas so-
cial, política, cultural e economicamente.

Com a elevação da qualidade de vida observada 
nos últimos anos, no Rio Grande do Sul especialmen-
te, tendo o PIB dos municípios emancipados crescido 
anualmente desde 1990, as melhoras ocorridas foram 
verificadas não apenas entre as populações emanci-
padas, como também nos seus municípios de origem 
e nas regiões vizinhas.

Segundo essas pesquisas, municípios novos pas-
sam a cuidar melhor do patrimônio público, de esco-
las, redes de saúde, infra-estrutura, saneamento, lim-
peza, inclusive desenvolvendo ações ambientais com 
atenção à preservação de rios, nascentes e matas. O 
motor que move essa transformação é o aumento da 
auto-estima da população que, num contexto de mais 
liberdade, passa a participar de um projeto autônomo 
e real de comunidade, num exercício de cidadania que 
contempla inclusive o surgimento de novas lideranças 
políticas locais, discutindo problemas, encaminhando 
alternativas com mais propriedade.

Os novos municípios passam a ter projeto de 
vida com decisões relativas ao futuro de sua gente, 
criando identidade própria, evitando o êxodo para 
centros maiores. A comunidade planeja e realiza seu 
próprio presente projetando seu futuro com menores 
restrições e pressões de sedes municipais distantes, 
muito distantes, e muitas vezes limitadoras e cercea-
doras de opções.

Existem vários exemplos de países que estão na 
vanguarda em termos de administração pública, como 
a Suécia, por exemplo, com 72% da administração 
municipalizada, implicando, diretamente, grande auto-
nomia financeira e administrativa para que as gestões 
locais possam avançar.

Todavia, a história da administração pública no 
Brasil é uma história de centralização. O excesso de 
poder da União sempre desequilibrou as forças de 
nossa sociedade, relegando nossos representantes 
regionais – governadores e prefeitos – à condição de 
pedintes, sujeitos aos humores daqueles que ocupam 
o poder central.

O Brasil, país com distâncias continentais e di-
ferenças regionais tão grandes, pode ser um conceito 
demasiadamente amplo e vago para algumas popula-
ções do sertão, do pantanal ou do pampa gaúcho. O 
município, não. Ele é o próprio cotidiano das pessoas: 
nele nascemos, estudamos, trabalhamos, morremos.

Nele está contido o conceito de comunidade, nele 
exercemos a nossa cidadania. É a partir do município 
que nos construímos.

A base política do cidadão é o município, e ele 
próprio é o conceito mais moderno de administração. 
Há que se resgatar o direito de as comunidades se 
organizarem segundo seus interesses mais legítimos, 
cuja competência de análise e decisão deve voltar às 
Assembléias Legislativas, constituídas por homens e 
mulheres com verdadeiro conhecimento de causa em 
seus respectivos Estados.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. PT – 

MT) – Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar 
o meu pronunciamento, quero registrar a presença 
nas galerias da Casa – a quem não poderíamos ficar 
alheios – de pessoas, provavelmente trabalhadores da 
área de bingo, que tiveram seus direitos de servidores 
dessas casas abalados por uma decisão do Governo, 
a qual realmente me parece muito polêmica pela ma-
neira como foi tomada. Todos nós, nesta Casa – não 
quero aqui discutir mérito –, recebemos a mensagem 
de que o Governo, por meio de seus representantes 
nesta Casa, iria regularizar e regulamentar a situação 
dos bingos. Logicamente, quando o Governo passa 
essa mensagem, as pessoas que investem nessa 
área aumentam seus investimentos, com a segurança 
de que a regularização fará com que possam ampliar 
seus negócios.

Então, quero prestar a minha solidariedade a to-
dos os que sofreram essas conseqüências e chamar 
a atenção para o fato de que hoje está na pauta da 
nossa sessão a medida provisória sobre os bingos, 
que é uma medida drástica, dramática, não dando 
nenhuma sensação de sobrevivência, para que pos-
samos pelo menos discutir de forma ampliada esses 
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casos e chegar a uma solução. Se são 300 mil, 200 
mil, cinco mil ou somente um trabalhador, os direitos 
são os mesmos.

Presto aqui a nossa solidariedade a essas pes-
soas. Reconhecemos a necessidade de todos, tanto 
dos investidores, quanto dos funcionários.

Trazemos um assunto completamente diferente 
desse. Não podemos deixar de comentar, mais uma 
vez, a questão da PEC nº 77, que a cada dia fica mais 
confusa, Senador Ramez Tebet, trazendo-nos a sen-
sação de que realmente o compromisso não vai ser 
cumprido. E há também uma situação em que nossa 
sessão é preenchida totalmente por discussões sobre 
medidas provisórias, sem darmos uma solução. O Go-
verno está atropelando os nossos trabalhos, apresen-
tando uma medida provisória em cima da outra.

Ontem, por exemplo, a partir das 16 horas, os 
Senadores discutiram sobre uma medida provisória 
só, e não se chegou, até às 22 horas, à conclusão al-
guma. Realmente, esta Casa ficaria constrangida, sem 
saber explicar para o povo como é que se quer criar 
mais de dois mil cargos quando os representantes dos 
Governos dizem que é preciso diminuir a despesa com 
servidores. E, para isso, fizeram o Plano de Demissão 
Voluntária. Milhares de pessoas, desesperadas com 
seu salário baixo, optaram por aquela indenização 
achando que o que receberiam ira resolver o problema 
de suas vidas. Essas pessoas, hoje, estão passando 
necessidade.

O Governo dizia que era necessário fazer a re-
forma da previdência e apresentou a esta Casa a PEC 
nº 67, para que se diminuísse a folha de pagamento, 
para que diminuíssem as despesas com encargos e 
salários dos servidores públicos. Agora, o Governo 
quer criar quase três mil cargos para nomeações, as 
quais colocamos em dúvida: serão nomeações feitas 
de uma maneira correta, ou serão nomeações apenas 
políticas? Disso não se sabe.

Faço esse registro, Senador Ramez Tebet, e 
lembro o discurso que V. Exª fez ontem aqui sobre a 
participação do PMDB no Governo. V. Exª deixou bem 
claro que o PMDB quer participar de uma forma res-
ponsável do Governo, não trocando apoio por cargos. 
Entendo assim, não faço questão de um cargo, isso não 
me interessa. Mas todos nós Parlamentares e todos 
nós do PMDB não queremos ser figuras decorativas, 
votando em plenário a favor de tudo o que o Governo 
quer. Temos que ser ouvidos antes, exatamente para 
votarmos de acordo com a nossa consciência.

Parabenizo V. Exª pelo brilhante pronunciamento 
de ontem, em que deixou bem clara essa situação e 
até concluiu que, se o PMDB estivesse fazendo parte 
do Governo, das ações administrativas gerenciais do 

Governo, colaborando com o Governo, jamais uma me-
dida provisória como aquela viria para esta Casa.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite V. 
Exª um aparte?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Concedo 
um aparte ao Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Pa-
paléo Paes, não pedi o aparte apenas para agradecer 
a gentileza de V. Exª, mas para dizer que, em treze mi-
nutos, V. Exª fez um discurso de mais de meia hora, 
porque abordou vários assuntos que são plenamente 
atuais e que estão aqui nesta Casa. Permito-me, uma 
vez que V. Exª me concedeu um aparte, abordar essa 
medida provisória do bingo sem entrar no mérito dela, 
apenas dizendo o seguinte: imagine V. Exª que os bin-
gos existem, os Estados os haviam regulamentado, 
o Governo manda uma mensagem para cá e diz que 
vai regulamentar o jogo no Brasil, depois vem uma 
medida provisória, e tudo isso acaba. Penso na segu-
rança jurídica, no que o abuso de medida provisória 
pode provocar no País. Uma medida provisória pode 
desconstituir situações já consolidadas. Contratos e 
leis ficam desconstituídos por uma simples edição de 
medida provisória. O que provoca isso? Provoca in-
segurança no seio da população. V. Exª já vem abor-
dando nesta Casa um sentimento partidário, consen-
tâneo com suas raízes e com a história do Partido, e 
não estranho o fato de V. Exª ocupar esta tribuna hoje 
para fazer essas considerações de forma simples e 
sincera, sem erguer a voz, apenas chamando a nossa 
atenção, procurando mostrar para a sociedade e para 
o Governo a situação. Realmente, todos nós queremos 
colaborar. E colaborar não é chegar e homologar, mas 
sim falar o que sentimos a respeito das questões do 
nosso País. Isso é o que V. Exª tem feito nesta Casa. 
Desde que V. Exª chegou aqui, eu já o admirava, mas, 
na votação da reforma da previdência, vi a coragem de 
V. Exª. Meus cumprimentos por sua atuação.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Ramez Tebet. Suas palavras enrique-
cem nosso pronunciamento e nos dão uma sensação 
de que estamos no caminho certo.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Concedo 
um aparte ao Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Nobre Se-
nador Papaléo Paes, antes de abordar o assunto que 
motivou este aparte, eu gostaria de fazer um registro 
histórico sobre a assunção à Presidência da Casa do 
Senador Osmar Dias, que está assumindo a postura 
de um verdadeiro Senador do Império. Desejo a V. Exª 
felicidade nessa rápida passagem pela Presidência, 
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esperando que V. Exª volte em outras circunstâncias, 
presidindo-a por delegação dos companheiros, porque 
mérito e competência V. Exª possui para tanto.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Obrigado, Senador Heráclito Fortes. É pena que eu 
não tenha direito à reeleição.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª é con-
tra ou a favor da reeleição?

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Sou sempre contra a reeleição.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Está certo. 
Mas V. Exª tem mérito para trilhar os caminhos e fazer 
com que tenhamos o privilégio de ser presididos por 
V. Exª. Caro Senador Papaléo Paes, durante a tarde 
inteira vimos essa discussão que sempre resvalava 
para a questão maior: a desconfiança em relação à 
atitude não muito clara do PT, às vésperas de eleições, 
em querer preencher de maneira rápida esses cargos. 
Ontem apresentei a questão e fiz uma contabilidade 
rápida do montante que o PT arrecada hoje com a par-
ticipação voluntária dos servidores brasileiros para as 
contribuições do seu fundo partidário. Não sou contra 
o detentor de mandato eletivo que se filia a um Parti-
do, por desejo próprio, por vontade de contribuir com 
aquela agremiação que lhe dá guarida, como também 
não sou contra o servidor público dar tal contribuição. 
Foi o PT que entrou com ações populares contra os 
Governos que praticavam esse tipo de expediente em 
vários Estados, usando todos os artifícios de com-
bate possíveis. Na hora em que assume o poder, o 
Partido utiliza-se exatamente do método que sempre 
combateu. Isso é legal – a Justiça já disse. O que se 
questiona é se, moralmente, o PT tem condições de 
fazer a cobrança. Não tenho dúvida de que, ao final de 
quatro anos, o PT será o Partido mais rico do planeta. 
É só fazer a conta de quem contribui no universo dos 
servidores públicos. Haverá um partido milionário num 
país empobrecido. Essa é outra questão. O PT, para 
ser fiel a tudo o que pregou durante 20 anos, deve se 
debruçar mais atentamente sobre esse projeto e pre-
cisa observar que pelo menos 70% do que está aqui 
foi o que o Partido levou às praças públicas como 
tendo sido erros cometidos pelo Governo de então. O 
Partido prometia à população brasileira corrigir esses 
erros de imediato. Na semana passada, em um debate 
com as Lideranças do PT, questionei o prazo de que 
o PT necessita para começar a governar, para pagar 
promessas. Temos paciência. Senador Papaléo Paes, 
V. Exª é um homem equilibrado e permanentemente 
atento. Se examinarmos todas as crises que o Gover-
no viveu até agora – o Senador Magno Malta poderá 
dizer se tenho ou não razão –, veremos que todas elas 
foram criadas pelo Governo. Nunca vi uma Oposição 

tão desejosa de ajudar um Governo a dar certo quanto 
a Oposição brasileira de agora, mas o Governo não 
se ajuda. Há um “fogo amigo” – e está muito em moda 
esse termo – atacando o próprio Governo. Não acusem 
o PFL, o PSDB ou um dissidente disso ou daquilo! To-
das as crises são criadas pela base do Governo. Há 
uma guerra entre amigos, uma fogueira de vaidades. 
A questão que estamos vivenciando é apenas mais 
uma. Não venham aqui com estatísticas, dizendo que 
o Presidente Fernando Henrique nos mandou 100 me-
didas provisórias e que o PT nos mandou 70! Não se 
trata de um campeonato de bola ao cesto. O problema 
é que os membros do PT combateram medidas provi-
sórias durante todo o tempo e diziam para a população 
brasileira que as sepultariam a partir do momento que 
seu Governo tomasse posse no País, mas, ao con-
trário, proporcionalmente, esse Governo já mandou 
mais medidas provisórias para esta Casa do que o do 
ex-Presidente Fernando Henrique. É bom que se frise 
que algumas das emendas reeditadas haviam sido, no 
período de transição, devidamente combinadas com o 
Governo atual. Eu pretendia fazer essas considerações 
em apreço a V. Exa, que é o grande representante do 
Norte brasileiro nesta Casa. Aproveito para felicitá-lo 
por, embora participar da base do Governo, reconhe-
cer que essa situação está demais.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Heráclito Fortes.

Concedo um aparte à Senadora Heloísa Hele-
na. Em seguida, eu o concederei ao Senador Magno 
Malta.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Eu e 
o Senador Magno Malta estamos aqui falando sobre a 
democracia em que as damas falam em primeiro lugar. 
Mas, às vezes, não sou muito dama.

O Sr. Magno Malta (PL – ES) – Principalmente, 
as mulheres valentes falam primeiro.

A Srª Heloísa Helena (Sem Partido – AL) – Se-
nador Papaléo Paes, eu me inscrevi para fazer uma 
comunicação inadiável, para falar sobre os trabalha-
dores dos bingos. Vou deixar esse assunto para mais 
tarde em função da minha inscrição. Também não vou 
falar sobre a criação dos cargos, porque ontem já fi-
camos aqui – coincidentemente, todos os Senadores 
que aqui estamos – até às 22 horas tratando dessa 
situação vexatória, vergonhosa, desses balcões que 
são montados, onde se apropria o espaço público como 
se este fosse uma caixinha de objetos pessoais a ser 
manipulado pelo Partido A ou pelo Partido B. Sinto-me 
muito envergonhada, porque falávamos muito quando 
esse tipo de estrutura era montado por quem tinha um 
tucaninho de broche. Hoje, os que criticavam o tucani-
nho de broche, que são os da estrelinha no peito, fa-
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zem a mesma coisa. Mas vou aproveitar o aparte para 
falar sobre a PEC paralela. Já vi muitos Parlamentares 
cobrarem o acordo relacionado à PEC paralela. V. Exª 
e o Senador Osmar Dias, além de mim e de alguns 
outros Senadores desta Casa, fizeram um esforço her-
cúleo, um esforço sobre-humano para possibilitar as 
modificações relacionadas à reforma da Previdência. 
E, evidentemente, não a caracterizo como reforma da 
previdência. Trata-se de uma farsa denominada “refor-
ma da previdência”. Não era reforma da previdência, 
porque com ela não se combateram privilégios, não 
foram auditadas as contas da Seguridade Social – su-
peravitária, apesar dos saques que são feitos pelos co-
fres públicos e pelo Palácio do Planalto para engordar 
os gigolôs do Fundo Monetário Internacional – e não 
foram incluídos os filhos da pobreza. Muitas entidades 
de servidores, de forma correta, tentavam fazer com 
que algumas alterações aqui fossem feitas. Todo o tem-
po e o tempo todo, eu e vários outros Parlamentares 
dizíamos: “Se queremos promover as alterações e se 
as alterações promovidas na PEC nº 67 voltarão para 
a Câmara – da mesma forma que ocorreria se uma 
nova PEC fosse feita –, por que ela não foi alterada 
quando lá estava?” Então, Senador Papaléo Paes, es-
pero realmente que essa PEC paralela tenha uma tra-
mitação rápida e que o Governo cumpra a sua palavra. 
Não adianta responsabilizar os Deputados e a Câmara. 
Sabemos que o Governo, para aprovar o que quer, faz 
até balcão de negócios, com distribuição de cargos e 
de prestígios, com liberação de emendas e de poder. 
Foi o que o Governo fez nas duas fraudes da reforma 
dita previdenciária e da reforma dita tributária. Então, 
espero realmente que a PEC paralela seja aprovada o 
mais rápido possível. É evidente que muitos – e espero 
que estejam com dor na consciência – impossibilita-
ram que as alterações fossem feitas na PEC original-
mente. E o fizeram por convicção, por concepção. Mas 
muitos outros se aproveitaram da PEC paralela para, 
de alguma forma, fazer jogo de cena para os traba-
lhadores do setor público. Portanto, espero realmente 
que a PEC paralela seja aprovada, até porque esse foi 
um compromisso do Governo e de muitos Senadores 
da Casa que se expuseram no debate para aprová-la. 
Entretanto, não tenho dúvida de que não se trata de 
responsabilidade da Câmara dos Deputados. Vamos 
acabar com isso, que é muito feio. Isso é falta de co-
ragem! É preciso dizer que a responsabilidade é do 
Governo, porque o Governo, quando quer, aniquila até 
a Constituição, acabando com a possibilidade de se 
instalar uma CPI. Imaginem, então, o que o Governo 
faz para aprovar a reforma!

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado, Senadora Heloísa Helena. Realmente, a PEC 

nº 67 foi muito bem usada para se conseguir número 
para aprovar a PEC nº 77 e também para fazer esse 
jogo de cena para o servidor público.

Concedo um aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (PL – ES) – Senador Papaléo 

Paes, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu o 
estava ouvindo do meu gabinete e me dirigi ao plenário 
exatamente com a intenção de aparteá-lo. Aprouve-
me Deus que eu chegasse em bom tempo para poder 
aparteá-lo. Representantes dos servidores públicos fe-
derais, pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Ficais da 
Receita Federal (Unafisco Sindical), estão reunidos no 
Plenário nº 7 nos esperando, os Senadores que são a 
favor da PEC nº 77, a chamada PEC paralela, para nos 
congratularmos e reafirmarmos nosso compromisso. 
Eu dizia a eles ali no corredor: “A Câmara pode fazer 
o que quiser com a PEC nº 77, porque, quando ela 
chegar ao Senado Federal, vamos colocá-la no devi-
do lugar”. Os avanços conseguidos por esta Casa – a 
regra de transição, a paridade, a questão dos inativos 
e dos portadores de doenças incapacitantes – foram 
uma grita da Oposição, do Senador Paulo Paim, da Se-
nadora Serys Slhessarenko e daqueles que somos da 
base do Governo e de alguns Senadores, inclusive o 
nosso querido Geraldo Mesquita, do PSB. Vamos man-
tê-las. Só votamos a PEC nº 67 porque nos foi dada 
a garantia de que a PEC nº 77 seria votada, que os 
seus avanços seriam votados. Só não sabíamos que 
iriam instigar a Câmara contra o Senado. Neste pon-
to, a vaidade tomou conta. Lembro-me de que estive 
numa reunião no gabinete do Presidente da Câmara, 
com líderes das duas Casas, e eles disseram que 
não admitiriam aquilo porque quem tinha sido vaiado 
havia sido eles; quem tinha levado tomatada na cara 
havia sido eles. Agiam como se fosse uma gincana, 
uma disputa. Na verdade, quem está em jogo são os 
servidores públicos federais, são servidores de outras 
categorias, que tiveram a perspectiva de avanço com 
essa PEC paralela, uma invenção do Senador Tião 
Viana. Que saudades de Tião Viana na Liderança! 
Tião, pelo menos, ganhava-nos pelo coração. Muitas 
vezes, não concordávamos nem com o mérito do que 
estava sendo discutido, mas a figura de Tião, respei-
tosa, carinhosa... Que saudades do Senador Tião! S. 
Exª criou essa PEC paralela e, acreditando nos avan-
ços nela embutidos, esta Casa votou a PEC nº 67. V. 
Exª também era um dos irredutíveis, mas acreditou no 
avanço e nas promessas que nos fizeram de que isso 
seria votado imediatamente. O que aconteceu, então? 
Uma convocação descabida no recesso, com gastos 
exorbitantes, mas a Câmara não votou a matéria. O 
Presidente da Câmara reagiu duramente, e agora a 
PEC nº 77 está sendo alterada na sua totalidade na-
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quela Casa para ficar igual à PEC nº 67. Não permi-
tiremos isso. Reafirmo aos servidores e aposentados 
deste País que essa PEC paralela é terminativa no 
Senado. V. Exª sabe disso, Senador Papaléo Paes, e, 
sendo terminativa, vamos manter aqui aquilo que ga-
rantimos. Isso é muito ruim, porque a credibilidade do 
Governo e o respeito às lideranças vão quase a zero 
nesta Casa. Sinto-me profundamente decepcionado, 
porque me sinto enganado neste momento, a não ser 
que a situação tome outro corpo. Percebo, pela reação 
que existe nesta Casa, que a credibilidade do Gover-
no não está abalada no Senado da República, está no 
chão. Isso vai valer para todas as outras questões. En-
tão, vejam que há uma questão como essa e há uma 
medida provisória em pauta para criar três mil cargos. 
Quero, de antemão, garantir que o meu Partido, o PL, 
não vota a favor dessa medida provisória. Votamos 
contra, queremos vê-la no chão, porque votar a favor, 
neste momento, na minha visão, seria um escárnio 
contra a população brasileira. O moço que ateou fogo 
ao corpo em frente ao Palácio do Planalto é do meu 
Estado, da cidade de Cariacica. Ele agiu assim porque 
estava desempregado, angustiado. E o que estamos 
fazendo? Quando não se produz trabalho, produz-se 
desonra. A honra de um homem é o seu trabalho. Um 
homem sem trabalho é um homem sem honra. E um 
homem sem honra é levado a qualquer situação. Por-
tanto, entendo que este não é o momento. O Governo 
tinha de retirar essa medida provisória de pauta em 
respeito não só a esta Casa, nem à outra, mas em res-
peito à sociedade brasileira. Se, na campanha eleitoral, 
falava-se em dez milhões de empregos, não se pode 
criar três mil da noite para o dia, porque será indicação 
meramente política. V. Exª está de parabéns.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Senador Papaléo...

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, vou concluir meu pronunciamento – aliás, as 
minhas palavras, porque o pronunciamento que trou-
xe para hoje vai ficar para uma próxima oportunidade. 
Quero só lembrar que não votei na PEC nº 67 porque 
não acreditei – e quero estar errado nessa situação 
– na PEC nº 77. Votei contra a PEC nº 67 porque ja-
mais acreditaria que, depois de o Governo passar por 
tanto desgaste aqui dentro e na Câmara para aprová-
la, aprovaria uma outra corrigindo aquela.

A outra questão que quero levantar, sobre a qual 
V. Exª falou muito bem, é que alguém me perguntava 
nesta Casa, por esses dias, como eu estaria me sen-
tindo do lado de fora. Ora, Senador Magno Malta, não 
há um aqui dentro, por mais opositor que seja, que es-

teja torcendo para que o Governo se dê mal. Estamos 
torcendo pelo bem do Governo, que é o bem do nos-
so País. O que nos angustia muito é que me parece 
que o Governo, o Executivo, não escuta, como diz o 
Mão Santa, a voz rouca das ruas. E a conseqüência é 
que nós, que convivemos diariamente, estamos, sim, 
ouvindo nas ruas a falta de crédito do Governo peran-
te o povo. E é necessário que se faça uma pesquisa, 
não uma encomendada por fregueses do Governo, 
mas uma pesquisa séria, para saber a realidade. Isso 
porque não podemos perder a esperança. Assim, a 
falta de credibilidade existe e, politicamente falando, 
o Governo está sendo considerado um não cumpridor 
de compromissos políticos. Isso é muito ruim para um 
Governo em que o povo brasileiro acreditou e para o 
qual deu 60% dos seus votos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
A SRA. Serys Slhessarenko, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Osmar Dias.

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Peço a pa-
lavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES. Pela ordem.) 
– Gostaria que V. Exª me inscrevesse, como Líder do 
meu Partido, para falar antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– V. Exª deseja falar antes da Ordem do Dia? Fica ins-
crito como Líder do seu Partido.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, da mesma forma, gostaria que me 
inscrevesse para falar pela Liderança do PSDB, antes 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– V. Exª está inscrito pela Liderança do PSDB.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, gostaria que me inscrevesse para falar pela 
Liderança do PDT, antes da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– O Senador Jefferson Péres também está inscrito 
pela Liderança do PDT.

Consulto S. Exª se deseja usar seus cinco minu-
tos neste momento. (Pausa.)

Então, tem a palavra V. Exª, por cinco minutos.
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Senador Magno Malta, V. Exª também deseja 
usar a palavra agora? 

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Quero falar 
depois do Senador Jefferson Péres, até porque eu 
sou fã dele.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Em seguida falará V. Exª. 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé-
res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, dois assuntos, nos cinco minutos que 
me são concedidos. 

As instituições republicanas no Brasil nunca foram 
grande coisa. Mas ontem me convenci de que o que 
falta mesmo neste País é espírito republicano. Vou falar 
algo antipático, mas que precisa ser dito. Presenciei 
ontem, neste plenário, um fato inusitado: a Ordem do 
Dia foi adiada por mais de uma hora, com Senadores se 
sucedendo em solidariedade a um Colega nosso, com 
críticas a uma questão sub judice no Tribunal Superior 
Eleitoral. Não há precedente. Nunca vi isso. A questão 
está em julgamento num tribunal composto por três Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, dois Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça e dois advogados saídos 
de uma lista sêxtupla indicada pelo Supremo Tribunal 
Federal. É um Tribunal, portanto, idôneo.

Ontem, vi Senadores se sucedendo em apartes 
ao nosso Colega, pelo qual tenho respeito e conside-
ração, Senador João Alberto Capiberibe, mas ele está 
sub judice. Elogiaram-no muito como Governador – o 
TSE não está julgando o desempenho do Senador Ca-
piberibe como Governador do Amapá –, e elogiaram-no 
como Senador – o Tribunal não está avaliando a atuação 
do Senador aqui no Senado. O Tribunal está julgando 
a denúncia de um fato ocorrido durante a campanha 
eleitoral. Ou a denúncia é verdadeira, ou não é. 

Vi pessoas criticarem o Tribunal e os três Ministros 
que deram o seu voto porque teriam se precipitado, 
julgando com duas provas inconsistentes. Meu Deus 
do céu! Leram os autos? Como pensar que Ministros 
de um Tribunal Superior são tão levianos a ponto de 
julgar e querer a cassação do mandato de um Senador 
por provas insubsistentes, inconsistentes?

Houve quem quisesse que o Presidente do Se-
nado fosse ao Tribunal, Senador Osmar Dias, o que 
seria uma interferência absolutamente indébita de um 
Poder em outro. Estou torcendo para que o Senador 
João Alberto Capiberibe – que infelizmente não está 
presente para me ouvir – se saia bem nesse processo, 
mas o Senado não tem nada a ver com isso. Dura lex 
sed lex. Ou houve a compra de votos ou não houve. 
Quem vai avaliar e decidir o caso é o Tribunal.

Se houve compra de votos – e o Senador Ca-
piberibe, com certeza, não tem nada a ver com isso, 
foi a sua equipe, mas não importa –, Senador Osmar 
Dias, o mandato do Senador está maculado de um 
vício insanável, que implica perda de mandato, con-
forme a lei. E vi os Senadores indignados com isso, 
questionando a autoridade ou a isenção do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Dizer isso me custa antipatia aqui – o que pouco 
me importa, pois não estou em campeonato de sim-
patia, Senador Osmar Dias –, mas isso é falta de es-
pírito republicano. Não importa que seja Senador. Se 
infringiu a lei – não sei se o fez –, que se apliquem as 
respectivas penas. A lei, em uma república com “R” 
maiúsculo, vale para o gari e vale para o Senador da 
República.

Sr. Presidente, outro assunto é a famosa PEC pa-
ralela. Na reunião de Líderes que houve ontem, ficou 
acertado que a proposta será votada na Câmara dos 
Deputados em maio. Possivelmente em maio, Senadora 
Heloísa Helena. O relatório do Deputado Pimentel já 
mudou o teto do funcionalismo nos Estados – uma das 
grandes reivindicações da classe –, já mudou a regra 
especial, que não é mais para os que se aposentarem 
até a promulgação da PEC, mas sim até 1998.

Se a proposta for votada na Câmara dos Depu-
tados em maio – e talvez seja em junho –, voltará para 
o Senado, mas sabemos que não haverá votação de 
matéria alguma no segundo turno. E ainda estou aqui 
com um calhamaço de discursos de Senadores e Lí-
deres dos Partidos da base governista. 

Senadora Heloísa Helena, quando subíamos na 
tribuna para dizer que duvidávamos que aquela PEC 
fosse para valer e que a Câmara dos Deputados re-
ferendasse o acordo, recebíamos como reposta a in-
dignação dos Senadores governistas. Não tínhamos 
o direito de duvidar da palavra empenhada.

O que está havendo? Onde estão os Líderes que 
deram sua palavra? Onde estão os Senadores, como 
Paulo Paim e Pedro Simon, que, de boa-fé, votaram a 
PEC nº 67 porque foram convencidos de que a PEC 
paralela seria aprovada?

Que País é este, Sr. Presidente, onde acordos 
assumidos publicamente no plenário do Senado não 
são cumpridos, e tudo fica por isso mesmo? 

Chegou no plenário o Senador João Capiberibe. 
Acabei de dizer desta tribuna que estou torcendo pela 
absolvição de V. Exª e que ficarei muito alegre se ela 
ocorrer. No entanto, com absoluta franqueza, parece-
me impróprio que Senadores duvidem da idoneidade 
ou da isenção de um Tribunal Superior e, mais ainda, 
que se dirijam aos seus Ministros. Trata-se de um as-
sunto da inteira alçada daquele Tribunal. 
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Portanto, antes que minhas palavras sejam de-
turpadas, digo-lhe isso com toda a sinceridade. V. Exª 
merece respeito e, mais do que respeito, estima. V. Exª 
tem sido um bom Senador realmente, mas essa maté-
ria é da alçada do Tribunal Superior Eleitoral.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador João 
Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem.) – Peço a palavra por ter sido citado pelo 
Senador Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– De acordo com o art. 14 do Regimento Interno, V. 
Exª tem a palavra, por cinco minutos, para uma expli-
cação pessoal.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não houve 
compra de voto. Devo satisfação a esta Casa. Devo 
satisfação ao povo do Amapá, que me elegeu para o 
Senado, e aos meus Pares, Senadores e Senadoras, 
com os quais convivo ao longo de um ano e quase 
quatro meses.

Portanto, procurei meus colegas para explicar-
lhes que não compramos votos; que não conhecemos 
as pessoas que nos acusam, nem elas nos conhecem; 
que não houve nenhum contato entre nós e os nossos 
acusadores. E é minha obrigação, sim, explicar. Somos 
agentes políticos, eleitos legitimamente pelos cidadãos 
e cidadãs dos nossos Estados. Representamos os Esta-
dos nesta Casa e, com muita freqüência, discordamos, 
mas temos respeito uns pelos outros. Exatamente por 
isso, preocupa-me, sim, prestar satisfação a todos os 
Senadores e Senadoras desta Casa.

Afirmo categoricamente que não houve compra 
de votos, em nenhum momento, no pleito de 2002, até 
porque fiz uma campanha para o meu candidato a Go-
vernador, que foi derrotado. Não fiz campanha para o 
Senado. Fiz campanha para Governador, porque queria 
ver o meu candidato me sucedendo no Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que se fun-
damenta nas teses do desenvolvimento sustentável, na 
combinação da economia com preservação ambien-
tal. Considero um absurdo converter a Amazônia em 
campo de soja; considero um absurdo reproduzir um 
modelo em uma região que ainda está intacta e preser-
vada, onde poderemos construir o novo. Eu queria ver 
o meu Governador eleito para dar continuidade a um 
programa de oito anos, um programa bem-sucedido, 
considerando os dados estatísticos do IBGE.

Portanto, insisto que esta Casa merece uma pres-
tação de contas do meu mandato. Mais do que isso, 
as manifestações das Srªs e dos Srs. Senadores, ao 
longo desses dias, foram feitas com profundo respeito 
à Justiça Eleitoral. Em nenhum momento vi qualquer 
restrição à ação da Justiça. Ao contrário, há uma con-
fiança irrestrita de que esse processo será concluído 
fazendo justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 

– Com a palavra, pela Liderança do PL, o Senador 
Magno Malta.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o que me traz a esta tribuna não é exa-
tamente esse assunto, mas, sim, o fato de que quero 
saudar os trabalhadores dos bingos, presentes hoje 
nesta Casa. Alguns estavam conversando comigo. A 
minha posição é conhecida neste País. Sou o Presi-
dente da Frente Parlamentar Contra a Legalização dos 
Bingos por convicção e sou o autor do requerimento 
de instalação da CPI dos Bingos.

Saúdo os trabalhadores presentes e reafirmo o 
que tenho dito, que toda regra tem exceção. Existem 
neste País, Senador Geraldo, 20% de empresários que 
lidam com bingo, meu Presidente Osmar Dias, e que 
trataram o bingo como empresa para gerar emprego. 
Mas a maioria absoluta dos bingos é fachada para la-
vagem de dinheiro de contravenção. Infelizmente, as 
pessoas que os usam, as pessoas que lá estão e os 
que neles trabalham estão interessados no seu traba-
lho, o que é justo.

Mais do que justo seria que, ao enviar a medida 
provisória, o Governo já estivesse enviando junto uma 
proposta para absorver os trabalhadores que agora 
estão sem trabalho devido ao fechamento dos bingos. 
Liguei para o Ministro Berzoini fazendo uma proposta 
para que esses funcionários fossem absorvidos ra-
pidamente. A minha proposta, Senador Geraldo, era 
chamar a CNC e a CNTur, que tomam conta da rede 
hoteleira brasileira, de bares e similares, que tomam 
conta da rede de churrascarias deste País, porque de 
80% a 85% dessa mão-de-obra poderia ser absorvida 
na rede hoteleira brasileira, que é vasta, e eles esta-
riam dispostos a fazer isso.

Num segundo momento, o Governo poderia cha-
mar os Governadores de Estado e o seu Secretário de 
Turismo para convocar todos os demitidos de bingo. 
A princípio, poderia começar cadastrando os que têm 
carteira assinada, que não representam esse número 
de trabalhadores que estão sendo colocados na rua. 
Em seguida, cadastrar-se-iam aqueles que pertencem 
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a cooperativas que prestam serviço a bingo – até por-
que a cooperativa é uma maneira simples de não se 
pagar tributo. Uma terceira medida a ser estabelecida 
seria cadastrar, entre aqueles que fazem segurança, 
apenas os que não foram expulsos da Polícia Militar e 
que não respondem a processo criminal. Passei essa 
proposta ao Governo e ao Ministro Berzoini.

Quanto aos ex-funcionários dos bingos, que es-
tão hoje sem trabalhar, é mais que legítimo que este-
jam atrás dos seus trabalhos, que o queiram de volta, 
porque a honra de um homem é o seu trabalho. E não 
se pode desonrar sem oferecer uma perspectiva de 
honra, porque a coisa fica sem justificativa.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna – 
vou falar desse assunto mais tarde – é o número de 
homicídios no Espírito Santo, que cresceu 369% em 
20 anos, segundo o jornal A Gazeta de hoje, do meu 
Estado. A violência urbana é uma situação tremenda, 
angustiante por que passa a população brasileira. No 
meu Estado, que viveu 12 anos refém do crime orga-
nizado, a situação durante muito tempo foi assusta-
dora, porque só estávamos nas páginas policiais da 
imprensa, da mídia escrita, falada e televisada deste 
País, meu Presidente.

A situação por que passa hoje o Rio de Janeiro 
é semelhante à tragédia que vivem os pequenos mu-
nicípios, numa menor escala. A violência imposta pelo 
crime no Rio de Janeiro, advindo do tráfico e do uso de 
drogas, tem de chamar a nossa atenção para o tipo de 
instrumento que devemos produzir para a Justiça bra-
sileira a fim de que ela possa fazer justiça com mão de 
ferro àqueles que têm tocado o terror, Senador Motta, 
e tirado a paz da sociedade brasileira.

No Brasil, parece-me que, quando o crime põe o 
pé na parede e diz “eu quero”, “nós queremos”, os ho-
mens públicos “põem o galho dentro” e dão um passo 
atrás, como se estivessem amedrontados.

Avaliem V. Exªs a nova Lei de Narcotráfico vo-
tada na Câmara e que está vindo para esta Casa: ao 
traficante, tudo; ao usuário, nada.

Meu amigo, isso não existe. Só existe traficante 
porque existe usuário. Se quer quebrar um empresa, 
acabe com o seu cliente; se quer promovê-la, promo-
va o seu cliente. É verdade que o usuário não tem de 
ser tratado como traficante. Desta tribuna já disse e 
avalio que, se fizéssemos uma guerra contra calça 
jeans neste País, impedindo que as pessoas a usas-
sem, fechariam as fábricas, porque faltaria usuário. 
Como pode uma lei que propõe ao traficante tudo, ao 
usuário, nada? 

Há o instrumento chamado justiça terapêutica, 
criado por nós na Lei de Narcotráfico e descaracteri-
zado na Câmara. Tive o prazer de ser o Relator da Lei 

de Narcotráfico, criada após a morte de Celso Daniel, 
na Comissão Mista de Segurança, composta por mem-
bros da Câmara e do Senado.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Segundo a 
Lei do Narcotráfico, o juiz deve impor ao usuário ou 
dependente a recuperação e, depois, as penas alter-
nativas. Morre nisto: só se faz o cadastramento. Ora, 
trata-se de um incentivo à impunidade. É preciso que, 
em não cumprindo as penas alternativas, o juiz dispo-
nha de outro instrumento, porque, para o projeto que 
foi votado na Câmara, os traficantes estão batendo pal-
mas e fazendo mil festas, porque os usuários estarão 
impunes e protegidos pela lei, e eles poderão traficar. 
Aí está a violência do Rio de Janeiro.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a situação 
do Rio é grave. Não importa só que o Exército vá às 
ruas, Senador Motta, porque vai às ruas e irá embo-
ra após três, oito dias. E depois? Como fica? Qual 
é o plano efetivo? O clima do narcotráfico no Brasil, 
quando vivemos um estado de exceção na segurança 
pública brasileira, requer muito mais que isso, requer 
um projeto efetivo. 

Como é o clima de guerra? Como ocorre na 
guerra? Quando se descobre o aparelho do inimigo, 
onde está o seu potencial bélico, pode-se destruí-lo e 
assumir o seu lugar. A saída para o Rio de Janeiro é 
colocar batalhões da Polícia Militar no topo dos mor-
ros, Sr. Presidente.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – E abrir mais 
entradas nas favelas, porque só existe uma em cada 
favela. É necessária também a presença efetiva do 
Estado num plano efetivo, porque o tráfico de drogas e 
os traficantes substituem o Estado nas favelas, socor-
rendo os moradores, sendo benfeitores da população. 
O Estado precisa se fazer presente.

Deve-se discutir um plano efetivo, em que o Es-
tado esteja presente e deixe de ser ausente nas co-
munidades mais carentes não somente do Rio de Ja-
neiro, mas do País todo, porque o que vamos resolver 
se colocarmos o Exército nas ruas e tirá-lo com oito, 
dez, doze dias?

Governos e políticos não podem digladiar-se. É 
preciso, agora, prestar atenção, porque, senão, o que 
está ocorrendo no Rio vai alastrar-se por este País 
inteiro em função da falta de política de segurança 
pública. É preciso agora aproveitar esse incidente, dis-
cutir, Senador Guerra, e convocar uma nova reforma 
na Constituição brasileira para instituirmos prisão per-
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pétua para narcotraficante e para integrantes do crime 
organizado no Brasil e para, a partir daí, mudarmos 
essa lógica infame que tem colocado a população bra-
sileira contra a parede.

Sr. Presidente, desculpe ter-me alongado. Obri-
gado pela benevolência. Gostaria de sempre tê-lo na 
Presidência, porque V. Exª é bom de coração. Ultra-
passei o tempo em três minutos. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Senador Magno Malta, eu gostaria de ouvir V. Exª 
mais um pouco, mas outros Senadores também de-
sejam usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) 
– Concedo a palavra, pela Liderança do PSDB, ao 
Senador Alvaro Dias, por cinco minutos, e transfiro a 
Presidência ao Senador Luiz Otávio.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há um seminário no Rio de Janeiro de ava-
liação do Governo Lula, promovido pela Associação 
Brasileira de Organizações Não-Governamentais.

No dia de ontem, o economista da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro Fernando Cardim afirmou 
aquilo que estamos cansados de afirmar: o Governo 
Lula está sem rumo. Mas foi além e disse que o Pre-
sidente Lula pode acabar o seu mandato como o ex-
Presidente argentino Fernando de la Rúa. 

Relembrando, Fernando de la Rúa, eleito em 
1999, foi obrigado a renunciar em dezembro de 2001, 
após uma grave crise político-econômica, quando 
também renunciou o Ministro da Economia Domingo 
Cavallo. 

O professor e economista Fernando Cardim afir-
ma que não há projetos de curto nem de longo prazo, 
que o Governo não tem rumo, nem de curto, nem de 
longo prazo, que o curto prazo foi entregue ao Ministro 
da Fazenda e o longo prazo ainda está esperando para 
saber qual é a estratégia de desenvolvimento imposta 
pelo atual Governo.

Se há falta de rumo, consagra essa ausência, 
sobretudo neste momento, a desordem institucionali-
zada no meio rural.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna responsabi-
lizar o Governo. Não há como não responsabilizar o 
Governo do Presidente Lula pela institucionalização 
da desordem no meio rural brasileiro. Não há mais lei. 
O império da lei cede espaço à violência, porque não 
há autoridade governamental, que não se impõe. Há 
uma apatia sem precedentes por parte do Governo, 
talvez constrangido por ter sido, ao longo do tempo, 
parceiro do MST, o Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra.

As lideranças do movimento insistem em afirmar 
que o Governo Lula é aliado. Estabeleceu-se, neste mo-
mento, uma aliança promíscua, porque a violência faz 
degenerar a instituição pública brasileira, oferecendo 
espaço a uma desordem que certamente será respon-
sável por prejuízos imprevisíveis à nossa economia.

Faço apenas um relato dos últimos dois meses, 
março e abril, embora abril ainda esteja em curso. Nes-
se período, houve 102 invasões, das quais 69 foram 
patrocinadas pelo MST, em 16 Estados da Federação, 
onde aproximadamente 21 mil famílias estão acampa-
das. Muitos desses trabalhadores são desempregados 
urbanos que se reúnem, integram o movimento e in-
vadem as terras, provocando a insegurança de forma 
fatal para a produção agrícola brasileira.

O Governo é, sim, responsável. O MST foi instru-
mentalizado politicamente pelo Partido dos Trabalha-
dores. O MST apoiou abertamente a candidatura de 
Lula à Presidência da República, e Lula afirmava ser o 
único candidato capaz de promover reforma agrária em 
paz no País. Certamente esse constrangimento leva à 
inanição, à passividade, diante de toda esta movimen-
tação que afronta a legislação do País.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Alvaro Dias, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Infelizmente, 
Senador Eduardo Suplicy, estou falando pela Liderança 
e não há como conceder apartes.

Ontem, ao final da reunião da CPI da Terra, a 
conclusão foi um diagnóstico pessimista que impõe 
uma missão das mais difíceis ao Governo brasileiro. 
O bolsão de pobreza cresce assustadoramente no 
campo; a pressão social é avassaladora; e o Governo 
necessita disponibilizar recursos e instrumentalizar o 
Incra para que se promova a reforma agrária no País 
de forma mais competente, recuperando a credibili-
dade. A descrença dos trabalhadores sem terra e dos 
proprietários rurais leva a essa conflagração.

Ontem, houve acusações de parte a parte. Os 
trabalhadores sem terra acusam os proprietários ru-
rais de constituírem milícias armadas, promovendo a 
violência. Os proprietários rurais acusam os trabalha-
dores sema terra, por meio do MST, de promoverem 
a violência.

Desta tribuna, responsabilizamos o Governo. Das 
acusações de proprietários às acusações de trabalha-
dores sem terra, preferimos responsabilizar o Governo. 
Um governo é eleito para impor autoridade, estabele-
cer o respeito à ordem e à lei vigente. O Governo Lula 
está sendo incompetente para fazer com que a ordem 
se estabeleça no País e incapaz de fazê-lo.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, peço para 
dar como lido um artigo escrito por Xico Graziano, 
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publicado no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado 
“Vendeta na Reforma Agrária”, que deveria ser lido pelo 
Presidente Lula – é recomendável –, pois traz suges-
tões importantes que podem contribuir para que Sua 
Excelência tente semear a paz no campo. De início, 
convocando os seus aliados do MST para um diálogo, 
a fim de impedir a continuidade desse movimento de 
rebeldia, que leva pessoas humildes, trabalhadores 
muitas vezes desesperados, à violência. A responsa-
bilidade por essa violência é, acima de tudo, do Go-
verno Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, I e § 2º 
do Regimento Interno.)

VENDETA NA REFORMA AGRÁRIA

Xico Graziano

O Incra não está encontrando terras improdu-
tivas para desapropriar. Por isso, mesmo contra sua 
vontade, não consegue implementar novos projetos de 
assentamento rural. Perdido, o governo experimenta 
de seu próprio veneno, destilado pelo MST, seu anti-
go aliado.

Afora a confusão, esse “abril vermelho” pode tra-
zer uma guinada positiva na questão agrária brasileira. 
Para tanto, basta o Incra ter a coragem de afirmar aquilo 
que os economistas rurais não-ideológicos já sabem: 
terras disponíveis, hoje, somente se encontram na 
Amazônia ou no sertão. E considerá-las improdutivas 
significa afrontar a ecologia. Ou a agronomia.

Nas principais regiões agropecuárias do país, as 
fazendas se modernizaram e incorporaram “fronteiras 
internas” no processo produtivo. A expansão dos cul-
tivos exigiu, também, a abertura de novas fronteiras, 
especialmente aquelas verificadas em Mato Grosso, 
na Bahia, no Tocantins, Piauí e Maranhão. Esse pro-
cesso de expansão produtiva tem sido notoriamente 
documentado.

Paradoxalmente, o fim do latifúndio improdutivo 
virou um problema. Eternamente insatisfeito, o MST 
coloca a faca no pescoço do governo e exige mais 
assentamentos. Como escapar do dilema?

O melhor caminho seria brandir a arma da ver-
dade. Ninguém melhor que o PT, agora no poder, para 
chamar os pseudo-revolucionários do MST e conversar 
sério. A portas fechadas, quiçá rodeados por algum 
bispo da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

“Olha”, diria o Ministro, “demos aqui uma anali-
sada com calma e descobrimos que aqueles números 
estão ultrapassados, a realidade mudou, a safra expan-

diu-se, a pecuária renovou-se, o Lula está gostando, 
divisas entram no país, os empregos, pelo menos no 
campo, se expandem, por isso, calma aí companheiro, 
chega de invasão, vocês estão atrapalhando o país. 
Entendeu Stédile?!”

Incerto seria o resultado da conversa. Boa vontade 
não se deve esperar de quem é contumaz em brandir 
facões e foices. Além do mais, seus líderes sabem que 
a realidade da agricultura está diferente. Pouco importa. 
Eles vivem do problema, não da solução.

Quando radicalizam, seu intento real visa a aces-
sar verbas federais, repassadas em convênios com 
finalidades disfarçadamente altruístas. A tática alme-
ja fortalecer a organização para disputar espaços no 
poder. Que exercem de forma autoritária. Quem ain-
da pensa o MST como movimento social padece da 
santa inocência.

Complicado é o governo cair na armadilha. A 
movimentação dos sem-terra embute claramente uma 
farsa. A horda invasora, regra geral, se constitui de de-
sempregados urbanos, facilmente manipuláveis pela 
fábrica de sem-terra montada na organização.

O perigo se esconde dentro do aparelho de Es-
tado. O acirramento das invasões empurra os pseudo-
revolucionários ali infiltrados, provocando um deus-dará 
na reforma agrária. Desgraçadamente, o governo tem 
abandonado critérios técnicos e normas processuais, 
entrando no jogo da confusão. O pior resultado surge: 
imóveis produtivos estão sendo desapropriados para 
aplacar a fúria do MST.

A Fazenda Vale dos Bois, em Goiás, é um exemplo 
dessa insanidade administrativa. Com 1500 hectares, 
totalmente explorada com pecuária, alta lotação das 
pastagens, reserva florestal averbada à margem da 
escritura, coisa rara por lá, empregados com cartei-
ra assinada, sem nenhuma história de conflitos, tudo 
como manda o figurino. Não adiantou nada.

Motivada por uma vendeta, a fazenda entrou na 
roda do infortúnio. A bronca vem de uma deputada 
estadual chamada Magda Mofatto, ex-proprietária do 
imóvel, contra o atual detentor da área, seu compa-
nheiro de outrora. Por aquelas razões que nunca se 
descobrem nas brigas desse gênero, a mulher jurou 
aniquilar o homem, um advogado de bem.

Há coisa de um ano, a fulana mancomunou com 
o Incra de Goiás a desapropriação da fazenda que lhe 
pertencera. Juntou a fome com a vontade de comer. 
Tudo em nome da reforma agrária. Feito o conluio, daí 
para frente uma sucessão de vistorias e laudos resul-
tou no desfecho previamente arranjado: a fazenda está 
declarada improdutiva, apta para desapropriação. O 
MST bate à sua porta. Um absurdo total.
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Somente aos experts é possível descobrir como 
se processam tais operações. Métodos caquéticos 
de avaliação, baseados em índices que verificam o 
estoque, não o fluxo da produção, facilitam a monta-
gem desse processo kafkiano, comandado pelo delírio 
ideológico. Os artifícios garantem que é ocioso aquilo 
que esbanja produção, praticando uma avaliação às 
avessas. Uma triste mágica.

Como, no passado, se flagraram os fazendeiros 
maquiando a produtividade, emprestando gado para 
colocar dentro de sua cerca, agora os técnicos do Incra 
vistoriam a fazenda, mas nem contam o gado existente. 
A eles interessam tão somente documentos, provan-
do qual o rebanho que o proprietário manteve, no ano 
anterior. Se inexistirem notas fiscais, ou papéis não 
forem encontrados, dane-se o coitado do produtor. A 
fazenda vira improdutiva na hora. Pela caneta.

Quem lê isso, não acredita. Mas é assim que 
funciona. O grau de improdutividade é calculado numa 
máquina de somar reses e dividir pastos. A possibi-
lidade de manipulação é enorme. Estando, como se 
sabe, o Incra aparelhado pelo MST, aqui sim está o 
verdadeiro bode tomando conta da horta.

A solução para o dilema agrário que se esconde 
nesse abril será essencialmente política. Poderia, to-
davia, se iniciar pelo aprimoramento dos normativos 
técnicos que definem a ociosidade da terra. Represen-
taria um bom começo para banir a vendeta e excluir a 
falcatrua da reforma agrária.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, I e § 2º 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Osmar Dias, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 
– Senadora Fátima Cleide, V. Exa está inscrita, mas há 
ainda três Senadores inscritos para fazer uma comuni-
cação inadiável, entre eles a Senadora Heloísa Helena, 
do Estado de Alagoas, e o Senador Valdir Raupp, do 
PMDB de Rondônia, a quem concedo a palavra.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras e Srs. Senadores, sei que a Sena-
dora Fátima Cleide abordou o mesmo assunto ainda 
esta semana, mas não poderia deixar de falar sobre o 
conflito dos índios cintas-largas, em Espigão d’Oeste, 
Rondônia, com garimpeiros. 

A tragédia é realmente muito grande. Falaram em 
vinte mortos, mas as últimas notícias são estarrecedo-
ras, mencionam sessenta e duas mortes. 

Desde o ano passado, venho alertando as au-
toridades federais – não só eu, mas a Prefeita Lúcia 
Tereza, os vereadores daquele município, as autori-
dades do Estado. Algumas providências foram toma-
das, mas é quase impossível, para a Polícia Federal e 
até mesmo a Polícia Estadual, proteger os limites de 
uma reserva de dois milhões de hectares da invasão 
de garimpeiros e, na Sexta-feira da Paixão, houve o 
conflito entre índios armados e garimpeiros, uma ver-
dadeira chacina. 

Esperamos a apuração dos fatos pela Polícia 
Federal. E hoje fui informado pelo Superintendente da 
Polícia Federal de Rondônia que o Delegado Dr. Mau-
ro se encontra em Espigão d’Oeste, acompanhado de 
uma equipe grande da Polícia Federal. Depois de muitas 
delongas da Funai, após cinco dias ou mais, a Polícia 
Federal foi autorizada a entrar na reserva.

A situação é desesperadora, principalmente para 
as famílias de garimpeiros mortos no conflito. Espe-
ramos que o número de 62 mortos, que não é oficial, 
não seja verdadeiro.
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Com todo o respeito, como prefeito e governa-
dor sempre tive uma convivência muito boa com os 
índios de Rondônia, assim como com garimpeiros e 
com toda a sociedade do meu Estado. Entendo que os 
garimpeiros também têm alma, são pessoas dignas, 
desempregadas, desesperadas em busca do ganha-
pão de cada dia.

Sr. Presidente, assim como ainda existe a ilega-
lidade dos garimpeiros, existe também a ilegalidade 
dos índios, porque o subsolo nas reservas não está 
registrado para ninguém. Ninguém esta autorizado a 
garimpar diamantes na reserva Cinta-Larga. Eu su-
geri ao Ministro da Justiça e à Ministra das Minas e 
Energia a criação de uma cooperativa, única solução 
legal para a questão daquela reserva. Dessa forma, os 
índios cintas-largas explorariam os diamantes, e um 
posto da Caixa Econômica Federal, instalado dentro 
da reserva, compraria os diamantes, evitando assim 
o contrabando. A reserva do Roosevelt, situada na 
reserva Cinta-Larga, no Espigão do Oeste, é a maior 
jazida de diamante do mundo. Quem sabe não estaria 
aí a solução para a falta de recursos da Funai, que não 
tem dinheiro sequer para a saúde dos índios? Com 
a criação da cooperativa, parte dos recursos ficaria 
para os índios cintas-largas e parte seria destinada à 
manutenção da Funai em todo o Brasil. Se é a maior 
jazida de diamantes do mundo, legalmente explorada, 
acompanhada pelos órgãos oficiais, poderia ser uma 
saída para a situação da Funai. 

Deixo aqui registrada a situação de Rondônia, 
que merece muita atenção. Estivemos ontem com o 
Governador do Estado, com a bancada federal, com 
o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, que nos 
prometeu que hoje – e já está lá o delegado da Polícia 
Federal – tomaria as primeiras ações e que, na pró-
xima semana, numa ação mais pesada, haveria uma 
varredura para que se obtenha oficialmente o número 
de garimpeiros mortos naquela reserva. 

Sr. Presidente, deixo aqui o nosso alerta à Nação, 
às autoridades federais, para que providências mais 
enérgicas sejam tomadas na reserva Cinta-Larga. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 

– Ainda na prorrogação da Hora do Expediente...
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 

– Pela ordem, Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, peço 
que o meu pronunciamento, justamente sobre essa 
questão que o Senador Valdir Raupp acabou de se 
referir, seja dado como lido. No documento, tento es-

clarecer os fatos que estão ocorrendo em Rondônia. 
Lamento que as notícias sejam tão desencontradas a 
respeito de tão triste episódio. 

Juntamente com o Senador Valdir Raupp e com 
a Bancada Federal do Estado de Rondônia, estamos 
atuando junto ao Ministério da Justiça, que já tomou 
providências. Peço mais uma vez ao Governador do 
Estado de Rondônia que mantenha a Polícia Florestal 
na força-tarefa formada com a Polícia Federal na fisca-
lização da área indígena da reserva Roosevelt.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE. 

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, realizou-se, ontem 
à noite, no Ministério da Justiça, uma reunião sobre 
os últimos episódios do conflito entre os índios Cintas-
Largas e garimpeiros que ambicionam as jazidas de 
diamantes nas terras indígenas de Rondônia.

Participaram da reunião o Ministro Márcio Thomaz 
Bastos, acompanhado por seu chefe de gabinete e seu 
assessor especial para assuntos indígenas, e o Go-
vernador Ivo Cassol, acompanhado por parlamentares 
das bancadas estadual e federal de Rondônia.

Questionado sobre as providências necessárias 
à resolução do conflito que recrudesce em Rondônia, 
o ministro informou que o governo tem pleno conheci-
mento da situação e já definiu as ações a realizar em 
caráter de urgência. Tão logo se concluam as buscas 
para o resgate dos corpos vitimados no confronto en-
tre índios e garimpeiros, terão início as providências 
definidas pelo Ministério da Justiça para evitar o agra-
vamento da situação e a reincidência de invasões ga-
rimpeiras na área indígena.

Na condição de parlamentar de Rondônia, que-
ro aqui contribuir para o esclarecimento dos fatos re-
lativos ao trágico conflito que se desenvolve em meu 
estado.

São 4 as Terras Indígenas Cinta Larga: TI Roo-
sevelt, TI Parque Aripuanã, TI Aripuanã e TI Serra Mo-
rena, totalizando 2,7 milhões de hectares.

Sobre uma imensa jazida de diamantes, desde 
que foram contatados, em fins dos anos 1960, os Cin-
tas-Largas têm sido agredidos e invadidos por garim-
peiros e madeireiros – o que resultou na redução de 
5.000 indivíduos para 1.300 sobreviventes.

Assim como em outras regiões brasileiras, restam 
grandes concentrações de recursos naturais em Ron-
dônia onde restam áreas ocupadas tradicionalmente 
por povos indígenas.

Por quê? 
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Ao contrário dos argumentos recorrentes, inclu-
sive aqui no Senado, essa “coincidência” não é deli-
berada pelos antropólogos que atestam a ocupação 
tradicional indígena nas diferentes áreas. Essa coin-
cidência de recursos naturais, minerais e biológicos, 
nas áreas indígenas, hoje, deve-se ao fato de que o 
insustentável padrão de produção e consumo dos 
não-índios, já esgotou tudo que se tomou dos povos 
originais do território brasileiro.

Ao contrário de nós, não-índios, as populações 
descendentes dos povos originais deste Continente 
– que conseguiram, por diferentes condições históricas 
e culturais, se manter longe de nossos hábitos -, não 
esgotaram os recursos que manejam milenarmente. 
E, por isso, os têm em abundância hoje. 

Este é o caso dos Cintas-Largas, por exemplo, 
que estão no centro de uma disputa insana e selva-
gem pela jazida de diamantes em seu território – dia-
mantes considerados de ótima qualidade em jazidas 
de fácil acesso.

Antes de questionar e corrigir nosso sistema de-
gradador de exploração de recursos naturais, muitos 
de nós arvoram-se a transgredir o direito desses povos 
a decidir por si mesmos como querem e se querem 
explorar o que é de seu exclusivo usufruto por direito 
e por justiça.

Para conter o processo violento contra os Cin-
tas-Largas, depois de seus direitos minimamente reco-
nhecidos a partir da Constituição de 1988, o Governo 
Federal, de vez em quando, retirava os garimpeiros 
invasores. Mas estes sempre retornavam pouco tem-
po depois.

A partir do governo Lula, o Ministério da Justiça 
coordenou uma operação, no início do ano passado, 
para retirar e manter fora da área indígena cerca de 5 
mil garimpeiros da TI Parque Aripuanã, constituindo um 
grupo tarefa da FUNAI, apoiado pela PF, pela Polícia 
Florestal e pelos próprios Cintas-Largas.

O grupo tarefa elaborou, junto com as lideranças 
CL um “Plano Emergencial para Proteção e Apoio ao 
Etnodesenvolvimento Sustentável do Povo Cinta-Lar-
ga” – o Congresso Nacional aprovou crédito suple-
mentar para que fossem destinados recursos para sua 
execução. O plano consiste em atividades a serem 
desenvolvidas pelos próprios Cinta Larga, em pisci-
cultura e agroextrativismo, além de reflorestamento 
das áreas degradadas pela extração de minério e 
pedras preciosas e pelo desmatamento provocado 
pelas madeireiras.

Nesse processo, deu-se início a um mínimo 
resgate social e cultural dos Cintas-Largas, com a 
melhoria de algumas estradas de acesso às aldeias, 
abertura de roças comunitárias, implementação pre-

liminar do projeto de piscicultura na aldeia Roosevelt, 
e o incentivo à produção de Pupunhas e Açaí para 
retirada de palmito. Também se manteve a fiscaliza-
ção por sobrevôos às 4 áreas Cinta Larga, atenta à 
presença ilegal de novos focos de garimpo e retira-
das de madeira.

Contudo, o maior mérito de toda esta operação 
deve-se ao trabalho de resgate da auto-estima daquele 
povo , de suas condições básicas de sobrevivência e 
de relacionamento com a sociedade envolvente.

Impossível, porém, a esta altura da história re-
cente daquele povo, evitar a exploração de diamantes. 
Os próprios índios estão convencidos de que, mesmo 
que quisessem, não poderiam evitá-lo, pois a socie-
dade envolvente os pressiona pela exploração dos 
diamantes.

Essa situação exige regulamentação, através 
de atos administrativos do governo federal (MJ,MME 
e MMA), além de medidas legislativas que cabem ao 
Congresso Nacional – na regulamentação do artigo 
231 da Constituição que diz respeito aos direitos in-
dígenas à exploração de recursos minerais em suas 
terras.

Uma equipe de técnicos desses três ministé-
rios e lideranças indígenas iniciaram a discussão 
dessa matéria até outubro do ano passado, quando 
chegaram a uma minuta de decreto – para ser dis-
cutida no governo, sob a coordenação do MME, e 
entre as organizações indígenas, sob a coordena-
ção da COIAB.

Os ministérios do atual governo e as organiza-
ções indígenas da Amazônia defendem que é preciso 
regulamentar a Constituição.

Porém enquanto essa discussão não for con-
cluída, o Ministro da Justiça afirma que entende ser 
seu dever concentrar esforços em ações de proteção 
aos Cinta-Larga e a seu território, contra a ação so-
cial e ambientalmente devastadora do garimpo ilegal, 
apoiando o grupo tarefa em suas atividades de reti-
rada dos garimpeiros e as demais previstas no plano 
emergencial.

E em relação aos agentes da FUNAI e órgão alia-
dos nessa operação, queremos aqui registrar nossa 
solidariedade e nosso respeito aos responsáveis pelo 
fato de que, depois de 20 anos de ausência, é a primei-
ra vez que a FUNAI investe no indigenismo e mantém 
técnicos qualificados naquela região.

A equipe que desenvolve este trabalho, conta 
com a confiança dos Cintas-Largas – o que é muito 
importante neste momento -, deve ser apoiada e ter 
aprimoradas as condições para continuarem trabalhan-
do, inclusive para que continuem colaborando com a 
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apuração minuciosa de denúncias de corrupção e cri-
mes ambientais naquela área.

Do nosso ponto de vista, aquela equipe precisa 
ser ampliada e sua atuação terá de avançar para uma 
ação duradoura e íntegra, como exige a gravidade dos 
problemas sob sua responsabilidade. 

Nesse sentido, as mortes dos garimpeiros devem 
ser, mais que lamentadas, apuradas rigorosamente, in-
clusive com a devida investigação sobre a participação 
de agentes políticos e policiais locais denunciados por 
estímulo à re-invasão da área indígena, a agressão 
aos índios em geral e a seus bens.

Por tudo isso, é fundamental que ampliemos 
a participação de outros parceiros institucionais 
importantes nessa difícil tarefa: MPF, Ibama, MMA, 
Secretaria de Direitos Humanos, ABIN, SIPAN, FU-
NASA, MEC, todos os órgão de governo que tenham 
afinidade com as soluções formuladas para este 
conjunto de problemas, de modo a dar sustentação 
articulada e integrada às ações necessárias e im-
prorrogáveis em favor dos Cintas-Largas, de Ron-
dônia e do Brasil.

Brasil, tão rico e tão grande, mas que não conhe-
ce a sua pluralidade étnica e, por isso mesmo, ainda 
não aprendeu a amá-la e respeitá-la efetivamente, 
nem compreende o quanto essa pluralidade torna tão 
singular e mais bela nossa identidade nacional.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA) 

– Senadora Fátima Cleide, V. Exª será atendida na 
forma do Regimento. V. Exª também continua inscrita 
para falar após a Ordem do Dia.

Ainda na prorrogação da Hora do Expediente, 
o Senador João Ribeiro, do Estado do Tocantins, tem 
assegurado o uso da palavra para uma comunicação 
inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, do Regimento 
Interno. 

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Para uma 

comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Tocantins realiza, pela quarta vez, o 
maior evento de difusão de tecnologia direcionada ao 
setor rural de toda a região Norte brasileira. Trata-se 
da quarta edição da AGROTINS – Feira de Tecnolo-
gia Agropecuária –, uma iniciativa do Governo do meu 
Estado, que é tomada por intermédio da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento em parceria com 
instituições públicas ( federais, estaduais e municipais), 
com a iniciativa privada e entidades de classe ligadas 
ao setor produtivo. 

Pude constatar hoje, pessoalmente, o entusiasmo 
de todos os participantes que, na companhia do Minis-

tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto 
Rodrigues, do nosso Governador Marcelo Miranda, do 
vice-Governador Raimundo Nonato Pires dos Santos, 
do nosso Secretário de Agricultura, Roberto Jorge 
Sahium, e dezenas de outras importantes autoridades 
participaram da abertura oficial do evento.

Até o final desta semana, estarão expostos no 
Centro Agrotecnológico de Palmas os resultados de 
pesquisas realizadas por universidades e pela Embra-
pa, nos quais se destacam as novas tecnologias em 
sementes, insumos, técnicas de cultivo e manejo de 
pragas e doenças. Além disso, serão apresentadas as 
novas áreas de plantio de culturas anuais, tecnologia 
para agricultura familiar, para piscicultura, suinocultura, 
avicultura e também as últimas novidades em máqui-
nas, equipamentos, implementos e serviços destina-
dos ao campo.

Nesta edição, o parque de exposição foi amplia-
do e ganhou melhorias na sua infra-estrutura, com 
a inauguração de auditórios, área de alimentação e 
espaços mais bem divididos para os expositores e 
visitantes. 

Na esteira das novidades, foram também inaugu-
radas as obras da Unidade de Laboratórios da Unitins 
Agro, no Complexo de Ciências Agrárias do Estado 
do Tocantins. Esse é o resultado do termo de acor-
do de cooperação técnica entre a Unitins (Fundação 
Universidade do Tocantins) e a Seagro (Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), visando à 
implementação da pesquisa agropecuária para o de-
senvolvimento rural do nosso Estado.

Na Unidade de Laboratórios da Unitins Agro 
funcionarão laboratórios de solos, fitossanidade, bio-
tecnologia e cultura de tecidos, além de herbário, sala 
de experimentos, câmara fria, sala de treinamentos e 
ainda o Nemet – Núcleo Estadual de Meteorologia, 
numa área de 622m².

São esperados cerca de trinta mil visitantes, os 
quais deverão movimentar algo em torno de 20 milhões 
de reais. A feira tem ainda como meta capacitar 3 mil 
produtores rurais, 500 técnicos, implantar 60ha com 
experimentos e unidades demonstrativas. 

As obras e iniciativas, juntamente com os re-
sultados esperados nesta 4ª AGROTINS, mostram o 
quanto o Estado do Tocantins tem a oferecer ao Bra-
sil e o quanto está se aparelhando e se preparando 
para assumir a liderança no setor da agropecuária em 
nosso País.

A abertura, hoje, da AGROTINS foi um sucesso 
e contou com a presença do Ministro Roberto Rodri-
gues.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. João Ribeiro, 
o Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Senadora Heloísa Helena tem a palavra para uma 
comunicação inadiável.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 
ao chegar ao meu local de trabalho, depararei com 
dezenas de trabalhadores das chamadas casas de 
bingo. Eles estavam quase que desesperados na en-
trada do Congresso Nacional, ora tentando entrar aqui 
– e havia determinação de que não poderiam fazê-lo 
–, ora dizendo que a estrutura do governo estadual 
os estava impedindo de apresentar as suas faixas e 
reivindicações. 

Sr. Presidente, eu me senti na obrigação de fa-
zer um apelo à Casa, porque, como todos sabem, já 
tive oportunidade de, por várias vezes, me pronunciar 
sobre a maldita estrutura de lavagem do dinheiro sujo 
do narcotráfico, esteja ele onde estiver, esteja com 
raízes no Congresso Nacional, no Palácio do Planal-
to, no Judiciário, nas estruturas de fiscalização deste 
País, nas casas de bingo, na estrutura do capital fi-
nanceiro, esteja ele onde estiver. Nada me irrita mais 
do que o moralismo farisaico dos que acham que a 
solução para o combate ao narcotráfico está nas sar-
dinhas, ou seja, nos filhos da pobreza, caracterizados 
como sardinhas, que abarrotam os presídios deste 
País, enquanto os verdadeiros tubarões da estrutura 
do narcotráfico permanecem absolutamente impunes. 
Até porque quem tem iate ou avião para transportar 
livremente pasta base de cocaína ou outras estruturas 
importantes para o narcotráfico é evidente que não são 
os filhos da pobreza. 

Sr. Presidente, sei que este é um debate que 
vamos fazer na próxima semana porque, embora 
esteja na pauta, a tal MP dos Bingos não será vota-
da agora. O apelo que faço à Casa é que tenhamos 
uma atenção muito especial. Já tive oportunidade de 
ser muito sincera em relação ao caso. A minha preo-
cupação é especialmente com os trabalhadores das 
casas de bingo. É evidente que não podemos gene-
ralizar dizendo que todos os empresários dessa es-
trutura estão diretamente envolvidos com a lavagem 
do dinheiro sujo do narcotráfico no País. Eu já disse 
várias vezes nesta Casa que só uma comissão par-
lamentar de inquérito poderia realmente me fazer, até 
humildemente, pedir desculpas à opinião pública, aos 
empresários do bingo ou à cúpula do PT incrustada 
no Palácio do Planalto; eu só diria que eles são ino-

centes se uma comissão parlamentar de inquérito me 
mostrasse isso, até porque a estrutura dos jogos neste 
País sempre foi instrumento para lavagem do dinhei-
ro sujo do narcotráfico. E se existem empresários de 
bingo, ou Ministro da Casa Civil, ou Presidente da Re-
pública, ou Senador, ou Parlamentar envolvidos com 
a estrutura do narcotráfico e a lavagem de dinheiro, é 
de fundamental importância que haja uma CPI, por-
que só a CPI, por ter poder de investigação próprio 
das autoridades judiciais, pode realmente identificar 
e desvendar os mistérios sujos dessa operação. Daí 
a necessidade, a importância de se abrir uma comis-
são parlamentar de inquérito. 

Sr. Presidente, espero que o Relator da me-
dida provisória e os Senadores possam se dedicar 
especialmente a analisar a situação dos trabalha-
dores empregados nas casas de bingo. Isso é de 
fundamental importância. Temos que pensar cole-
tivamente que alternativas vamos criar, porque a 
esta altura apenas o Senador Maguito Vilela pode 
efetivamente incluí-las, por meio de projeto de lei de 
conversão. E espero que isso possa ser feito com 
auxílio desta Casa.

Mais uma vez, Sr. Presidente, faço um apelo 
para que os Líderes da Base do Governo indiquem os 
membros da comissão parlamentar de inquérito para 
que possamos, de fato, desvendar os mistérios sujos 
da lavagem de dinheiro do narcotráfico em nosso País. 
Se existem ou não representantes dos empresários de 
bingo na Casa Civil ou no Palácio do Planalto, a única 
alternativa que temos para desvendar esses mistérios 
sujos é a comissão parlamentar de inquérito.

Na próxima semana estaremos analisando a 
chamada MP dos Bingos, que todos sabem caracte-
riza uma demagogia vexatória do Palácio do Planalto. 
Na abertura dos trabalhos da Casa, apresentaram 
aqui, em mensagem presidencial, a regulamentação 
dos bingos e, depois que o escândalo Waldomiro es-
tourou, para abafar a operação, montaram uma tropa 
de choque aqui no balcão de negócios para viabilizar 
que a base de bajulação não indicasse os membros 
da comissão parlamentar de inquérito e acabaram edi-
tando a medida provisória. Portanto, fica o meu apelo 
ao Relator da medida provisória e a todos os Sena-
dores para que estudemos uma alternativa concreta, 
ágil e eficaz para os trabalhadores, que são mulheres 
e homens dignos que nada mais estão fazendo do 
que defender os seus postos de trabalho. Num País 
marcado pela maior taxa de desemprego dos últimos 
18 anos, é inadmissível que o Senado fique insensível 
diante de uma situação como essa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Passa-
se à
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ORDEM DO DIA

Item 1:

1

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

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 20, de 2004, provenien-
te 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 Presidên-
cia da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências.

Relator revisor: Senador Delcídio Amaral 
(Bloco/PT – MS)

A sessão foi suspensa por solicitação do Relator, 
que pediu 24 horas para emitir o seu Parecer sobre a 
Emenda nº 9 apresentada.

Com a palavra o Relator.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de pedir mais vinte e quatro horas exatamente 
para buscar um acordo para esse tema tão importante 
debatido na sessão de ontem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De acordo com art. 348, II, defiro a solicitação de 
V. Exª.

Encerrada a Ordem do Dia. 
São os seguintes os itens sobrestados:

2

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)

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 23, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 165, 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 23, de 2004, que dispõe 
sobre os contratos de gestão entre a Agência 
Nacional de Águas e as entidades delegatárias 
das funções de Agência de Águas relativas à 
gestão de recursos hídricos de domínio da 
União e dá outras providências, proveniente 
da Medida Provisória nº 165, de 2004.

Relator revisor: Senador Cristovam Bu-
arque (Bloco/PT-DF)

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 22, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 168, 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 22, de 2004, que proíbe a 
exploração de todas as modalidades de jogos 
de bingo, bem como os jogos em máquinas 
eletrônicas, eletromecânicas ou mecânicas, 
conhecidas como “caça-níqueis”, independen-
temente dos nomes de fantasia e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisória 
nº 168, de 2004.

Relator revisor: Senador Maguito Vilela 
(PMDB-GO)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Voltamos à lista de oradores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nova-
mente gostaria de pedir ao Senador Delcídio Amaral 
que seja dada uma interpretação ao estado de espírito 
das vinte e quatro horas, senão vamos começar muito 
tarde amanhã. Se a Oposição resolver considerar ri-
gidamente as vinte e quatro horas, iremos começar a 
votação praticamente às 16 horas e 30 minutos. São 
quatro itens ou mais a serem votados, de acordo com 
o que vier da Câmara dos Deputados. 
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Agradeceria também se V. Exª puder informar ao 
Plenário se foi confirmada para amanhã aquela audiên-
cia pública proposta ontem sobre a situação no Rio de 
Janeiro, com a presença da Governadora e do Prefeito, 
a ser realizada à tarde, no plenário desta Casa, para 
que todos os Senadores possam se programar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A pergunta de V. Exª pode ser respondida pelo Pre-
sidente da Subcomissão de Segurança da Comissão 
de Constituição e Justiça, que ficou encarregado de 
fazer a audiência pública referida.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Sem Partido – AL. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, gostaria apenas de fazer um pequeno esclareci-
mento sobre o andamento dos trabalhos, até porque 
o Senador Delcídio Amaral tem todo o direito, como 
Relator, de solicitar mais 24 horas. É importante que 
fique absolutamente claro para o povo brasileiro que 
quem está obstaculizando a votação da matéria não 
é a Oposição. A Oposição quer votar contra, porque 
não quer ser parte de um vexatório balcão, certamen-
te, de criação de cargos, a serem distribuídos, em ano 
eleitoral, sabe Deus a quem. Então é importante que 
se deixe claro que não é a Oposição que está obs-
taculizando. Se a base do Governo não tem número 
suficiente para aqui aprovar a medida provisória, ela 
efetivamente tem que assumir isso. Ou entendamos 
todos nós que o Senador Delcídio Amaral quer mais 
24 horas para trabalhar a possibilidade de modifica-
ção do relatório. Mas a Oposição nada tem a ver com 
isso. Se ficamos até as 22 horas de ontem debaten-
do o tema é porque regimentalmente é permitido. Se 
poucos defenderam o Governo, é porque a proposta 
é feia mesmo para se defender.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra pela ordem o nobre Senador José 
Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu queria 
me referir à opinião, à palavra do Senador Eduardo 
Suplicy, que mencionou que a Oposição poderá ser 
rígida com relação às 24 horas. Como a Senadora 
Heloísa Helena acabou de dizer, quem está pedindo 
prazo não é a Oposição. A Oposição estava pronta 
para votar ontem à noite, prontinha. Havia número, ela 
estava pronta para votar. 

Acontece que a matéria é inconveniente ao inte-
resse nacional, é inoportuna no momento em que os 
policiais federais fazem um “apitaço” ou um “relampe-
jado” na porta do Ministério da Justiça reivindicando 
aumento de salário que o Governo insiste em não dar. 
Como é que o Governo aparece com uma proposta, 
com uma medida provisória que trata da nomeação, 
sem concurso público, de mil e quatrocentas pessoas 
para cargos de confiança, com salário de mil a sete mil 
reais, salário médio superior a quatro mil reais, e mais 
inúmeras funções gratificadas e quer que a Oposição 
se manifeste favoravelmente? 

Não estamos obstaculizando a apreciação da 
matéria, mas defendendo um ponto de vista. Vamos 
votar de forma contrária e estamos prontos para votar! 
Se o Relator assim o desejar, se quiser fazer encami-
nhamento de votação agora, a Oposição estará pronta 
para votar e votará – repito – de forma contrária.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José 
Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, acabei de entregar ao Relator umas contas que 
tive oportunidade de fazer, para exatamente auxiliá-lo 
no parecer que vai dar sobre esse destaque.

Dei-me o trabalho, Sr. Presidente, de examinar, 
desde o DAS-6 ao DAS-1, os valores dos salários e o 
percentual que o PT cobra de cada um desses com-
panheiros. Cito como exemplo o valor de DAS-6, que é 
de R$7,5 mil de salário para um total de 12 pessoas, o 
que resulta em R$90 mil, com um custo total anual de 
R$1,170 milhão. O PT cobra desses 12 companheiros 
10%, o que equivale a R$117 mil. Na tabela, segue o 
valor de DAS-5, que é de R$6,3 mil de salário, o que 
corresponde a um custo total anual de R$5,733 milhões. 
O PT cobra 10%, o que equivale a R$573 mil.

Para não ser repetitivo e não perdermos tempo, 
entreguei esses dados ao Senador Delcídio Amaral – e 
gostaria de dizer que os estou entregando também a 
outros companheiros, inclusive ao Senador Ney Suas-
suna, Líder do PMDB em exercício –, exatamente para 
que possamos analisar isso com mais calma.

Há outro fato importante, Sr. Presidente. Ontem, o 
Senador Aloizio Mercadante disse que muitos desses 
recursos eram para funcionários públicos concursados. 
Também fiz essa conta: do total de R$46,373 milhões, 
que esse trem da alegria vai custar por ano, o valor 
de R$41,992 milhões é exatamente o correspondente 
aos cargos comissionados. Apenas R$4,380 milhões 
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são correspondentes a gratificações – portanto, são 
10% desse salário.

Entendo que são pontos muito esclarecedores, a 
fim de que possamos votar o projeto. Peço, inclusive, 
ao Senador Delcídio Amaral que amanhã possamos 
votar o projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, gostaria de solicitar a minha inscrição 
como Líder da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para 
falar pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa aguarda a solicitação de V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Será en-
tregue logo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra à Senadora Maria do Carmo Al-
ves, pela Liderança do PFL.

V. Exª dispõe de até 20 minutos, de acordo com 
a autorização da Mesa.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE. 
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje 
a fim de tecer alguns comentários a respeito de uma 
questão altamente importante para a nossa economia, 
que tem penalizado de forma injusta os consumidores, 
sobretudo os mais carentes. Refiro-me à cobrança do 
GLP, ou seja, em linguagem mais simples, o aumento 
no preço do gás de cozinha. Esse aumento tem sido 
divulgado pela imprensa, em uma versão equivocada, 
procurando atribuir aos Estados produtores, como é 
o caso do meu Estado, a culpa por parte do recente 
aumento de um produto essencial à cesta básica do 
brasileiro.

Segundo a tese divulgada, inclusive pelo Gover-
no, os Estados produtores estariam cobrando indevi-
damente o ICMS do gás natural, onerando o GLP, seu 
derivado direto, e praticando o crime da bi-tributação, 
já que, por sua vez, os Estados consumidores conti-
nuam cobrando o ICMS no local da venda.

Tais notícias têm repercutido, nesta Casa, em 
pronunciamentos do meus ilustres Pares com muita 

razão, preocupados que estamos com esse impasse, 
porque realmente pode estar ocorrendo uma bi-tributa-
ção, prejudicando o comprador. Mas, a bem da verda-
de, ao contrário do que se tem noticiado, a culpa não 
cabe aos Estados produtores, mas sim aos Estados 
consumidores, que, acredito por engano, continuam a 
cobrar um ICMS que não lhes cabe.

Permitam-me, preliminarmente, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, dizer-lhes que minha afirmação 
não está lastreada em análises acadêmicas sujeitas a 
contestações variadas, mas na interpretação rigorosa 
do texto legal que rege nosso sistema tributário.

Embora discorrer sobre dispositivos tributários 
requeira uma análise um tanto árida, parece-me, con-
tudo, inadiável fazê-lo para evitar que novas penalida-
des tributárias continuem a recair ilegalmente sobre 
um consumidor já tão esmagado por uma legislação 
tributária absurda, uma das maiores do mundo, que, 
lamentavelmente, o atual Governo continua insensa-
tamente aumentando.

Primeiramente, é imperativo que se diga que os 
Estados produtores do gás natural e seus derivados 
não estão inovando ou criando direito algum ao reali-
zarem a cobrança de parcela de ICMS na origem da 
operação de comercialização do GLP, produzindo a 
partir do gás natural. Estão apenas acordando de uma 
letargia de 15 anos e exercendo o direito constitucional 
que lhes é assegurado: realizar a cobrança de tributo 
que lhes cabe.

O primeiro aspecto importante que merece o de-
vido reparo é o de natureza técnica. É o pressuposto 
fático que indica a tributação. Daí por que o conceito 
atribuído às coisas e fatos ensejou a hipótese de inci-
dência da norma tributária. Desconsiderar a natureza 
das coisas para enquadrá-las em determinada norma 
é ferir de morte a adequação do fato ao direito, ou seja, 
a aplicação da lei hipotética ao mundo real, lei esta de 
cuja criação participou, ativa e indispensavelmente, 
esta Casa – e a seus membros é incumbido o respei-
to, a obediência e, principalmente, o zelo.

Analisando-se a questão sem emocionalismo e 
nos reportando simplesmente ao texto legal, não resta 
nenhuma dúvida. Afirmar que o GLP, o gás de cozinha, 
é produzido em refinaria e que também poderia ser 
produzido diretamente no poço de petróleo, ou seja, 
“destilado por Deus, que ali o colocou”, é o mesmo 
que conferir igual valor à grafite e ao diamante. Afinal, 
ambos são formados por átomos de carbono que a 
natureza apenas arrumou de forma diversa.

A diferença do tratamento tributário conferido 
ao petróleo e seus derivados, e ao gás natural e seus 
derivados, é decorrente do fato de que, muito embora 
os dois sejam compostos por átomos de carbono, a 
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natureza arrumou-os de formas diferentes: o petróleo 
em estado líquido e o gás natural em estado gasoso. 
Portanto, indispensável é a distinção entre os dois pro-
dutos que, até por determinação legal, poderiam ter o 
mesmo tratamento. Ocorre, entretanto, que essa não foi 
a opção do Constituinte ou do Legislador ordinário.

A realidade fática, ou seja, a diferença entre os 
dois produtos compostos de carbono, foi plenamente 
acolhida por esta Casa, que aprovou a legislação tri-
butária pertinente, e hoje integra o texto legal.

Impõe-nos, portanto, puramente cumprir a lei e 
não apelar para sofismas diversionistas, que redundam 
em bi-tributração pela cobrança ilegal do GLP, o gás 
de cozinha, nos Estados consumidores. Em resumo, 
a lei estabelece sem laivo de dúvidas: esse privilégio 
pertence exclusivamente aos Estados produtores, de 
modo inverso ao que ocorre com o petróleo.

A Constituição Federal, em seu art. 20, § 1º, deixa 
claro o fato de que, para o constituinte, petróleo e gás 
natural não são a mesma coisa, merecendo tratamento 
diferenciado, tanto que ambos são expressamente men-
cionados entre os bens naturais, cuja exploração dará 
direito ao recebimento de participação no resultado por 
parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Estabelece o art. 20, § 1º da Constituição:

É assegurada, nos termos da lei, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da 
União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica e de 
outros recursos minerais no respectivo terri-
tório, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação 
financeira por essa exploração.

Petróleo ou gás natural. O constituinte, de ma-
neira deliberada, distingue os dois produtos, identifi-
cando-os e conferindo-lhes tratamento diferenciado. 
Quisesse o constituinte identidade de tratamento, utili-
zar-se-ia de um termo genérico para se referir a ambos 
os produtos, a exemplo da denominação substantiva 
hidrocarboneto, onde os dois produtos poderiam ser 
igualitariamente classificados, para que tivessem o 
mesmo tratamento. 

Percebe-se, dessa forma, que não foi apenas 
Deus quem diferenciou os hidrocarbonetos petróleo e 
gás natural, os nobres integrantes do Congresso Na-
cional também o fizeram. Registre-se, aliás, com todo 
senso de justiça. 

Em decorrência dessa distinção realizada é que 
o petróleo e o gás natural sempre tiveram tratamento 
tributário diferenciado previsto na Constituição. Qui-

sesse o constituinte conferir tratamento idêntico teria 
feito expressa menção aos dois hidrocarbonetos no § 
2º, X, b, do art. 155 da Constituição Federal, que trata 
da regra da não incidência do ICMS.

Essa regra excepcional informa não incidir o ICMS 
“sobre operações que destinem a outros Estados pe-
tróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e energia elétrica”. Como a 
opção do constituinte foi tratar diferentemente o petró-
leo e seus derivados, do gás natural e seus derivados, 
apenas foram retirados da hipótese de incidência o 
petróleo e os lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados.

Com efeito, afigura-se claramente que é a única 
e exclusiva para o petróleo e seus derivados a regra 
de não incidência, não sendo aplicável ao gás natural 
e seus derivados, como é o caso do GLP produzido 
no Estado de Sergipe.

Sr. Presidente, ratificando o entendimento consa-
grado pelo constituinte originário, o constituinte deriva-
do, ao editar a Emenda à Constituição nº 33, confirma 
a regra inicial implícita existente por exclusão de que ao 
petróleo e ao gás natural e seus respectivos derivados 
será conferido tratamento tributário diferenciado.

Temos, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que à comercialização de GLP aplica-se à 
regra geral tributária, cabendo aos Estados produtores 
a primeira fase da cobrança do ICMS, e aos demais 
a cobrança do imposto sobre a diferença de alíquo-
ta, de forma a não ocorrer cumulatividade tributária. 
A compreender de outro modo, chegar-se-ia ao en-
tendimento esdrúxulo por parte dos contribuintes de 
que a circulação de gás natural e seus derivados não 
seria tributada, pois estaria carente de previsão legal 
para que a amparasse, o que, convenhamos, é coro-
ar o absurdo.

Diante da transparência e clareza da legislação, 
dúvidas não tenho de que este Plenário ou qualquer 
pessoa jamais poderá, de boa-fé, questionar a cons-
titucionalidade da decisão dos Estados produtores em 
ampliar aos derivados do gás natural e, dentre eles, ao 
GLP dele derivado, o mesmo tratamento tarifário do 
ICMS praticado para qualquer outra mercadoria.

No caso específico do Estado de Sergipe, o GLP 
lá produzido é derivado única e exclusivamente do gás 
natural e não do petróleo, razão pela qual o tratamento 
tributário a ser conferido ao referido produto é o mes-
mo atinente ao gás natural e às mercadorias em geral, 
pois aplicável, repita-se, à regra matriz geral.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora Maria 
do Carmo Alves, quando puder, gostaria de ter per-
missão para um aparte.
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A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) – 
Concedo um aparte ao nobre Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora Maria 
do Carmo Alves, não vou entrar no mérito da ordem 
econômica e do problema do ICMS sobre o gás lique-
feito de petróleo ou de gás natural, como V. Exª está 
expondo. V. Exª tem o zelo de descrever não só o gás 
liquefeito, como fazer uma comparação com o combus-
tível produzido à base de petróleo. Também trata da 
legislação pertinente à cobrança correta do ICMS. O 
ângulo que devemos enfocar é a responsabilidade do 
Governo Federal sobre o aspecto social. Havia, para 
as pessoas mais carentes, um benefício de descon-
to, uma suplementação, para que as pessoas pudes-
sem comprar o gás. Parece-me que o preço hoje é de 
R$30,00 por botijão, e o Governo tinha de dar uma 
boa parte para que a parcela da sociedade mais ca-
rente pudesse, com seu salário, adquirir e utilizar com 
tranqüilidade o gás para preparar a sua refeição diária. 
Mas o preço do botijão não poderia ultrapassar 10% a 
15% do valor do salário mínimo. Então, esse aspecto, 
com a junção de todos os projetos sociais, enseja-nos 
analisar onde ficou a ajuda que o Governo Federal dava 
para a compra do botijão de gás. Pela descrição de V. 
Exª, isso parece ter desaparecido. Esse é um ponto 
que temos de analisar. V. Exª está pensando no mais 
carente, naquele que realmente precisa da ajuda do 
Estado para sobreviver, naquele que não está pedindo 
esmola, pois está ganhando alguma coisa. Essa não 
é uma luta contra a fome, mas pelo direito de usar os 
benefícios da modernidade. Cumprimento V. Exª e re-
afirmo que o Governo tem de nos informar onde foi 
parar a ajuda ao cidadão para a compra do gás. 

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senadora 
Maria do Carmo, V. Exª me concede um aparte?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES(PFL – SE) 
– Concedo o aparte ao nobre Senador Rodolpho Tou-
rinho.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senadora 
Maria do Carmo, dois assuntos da maior importância 
foram tratados aqui: um por V. Exª e o outro pelo Se-
nador Romeu Tuma. Quero me somar a V. Exª e dizer 
claramente que não há bitributação. Não está haven-
do qualquer bitributação, e os Estados produtores não 
podem ser acusados disso. O que está havendo é que 
a Constituição não está sendo respeitada – esse é o 
ponto –, quando se faz a cobrança do ICMS na fron-
teira. V. Exª tem absoluta razão de abordar esse tema, 
mesmo porque teremos de discutir cada vez mais 
esse assunto. Não devemos permitir que a Emenda à 
Constituição nº 33 seja desrespeitada. Então, V. Exª 
tem absoluta razão, e não está havendo em hipótese 
alguma bitributação. O outro aspecto levantado por V. 

Exª e também exposto pelo Senador Romeu Tuma é 
o preço do GLP, do gás de cozinha. No meu entendi-
mento, temos que ampliar a subvenção a esse produ-
to, porque a sua produção – e refiro-me não ao que é 
produzido no poço, mas ao que é destilado do petróleo, 
nas refinarias – fica ao critério exclusivamente técnico 
da Petrobras e dos seus quinhentos mil acionistas. En-
tão, precisamos ver o que o povo, neste momento, tem 
a receber. Tem que haver claramente uma subvenção 
para o GLP. Louvo sobremaneira a ponderação feita Por 
V. Exª, tanto em relação a essa questão social quanto 
no tocante ao aspecto constitucional. Por mais que o 
assunto seja árido, como disse V. Exª, não há bitribu-
tação, mas desrespeito à Constituição.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte, Senadora Maria do Carmo Alves?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 
– Pois não, Senador

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senadora 
Maria do Carmo Alves, congratulo-me com V. Exª pela 
oportunidade deste pronunciamento. Enquanto aqui 
estamos discutindo a questão da bitributação, o povo 
nos telefona. Graças à eficiência da TV Senado, acabo 
de receber vários telefonemas do povo, de cidadãos 
de classe média e baixa do meu Estado do Piauí, pe-
dindo para que eu parabenize V. Exª pela sensibilidade 
de trazer esse assunto à Casa. O último telefonema 
que recebi foi de uma senhora que reside em um dos 
bairros mais populosos de Teresina, Dirceu Arcover-
de, que me disse: “Pois é, Senador, enquanto isso, o 
botijão de gás vai sofrer um aumento de R$5,00. Até 
que se discuta este assunto, o sofrimento vem para 
o nosso bolso”. Portanto, associo-me a V. Exª nessa 
cruzada e coloco-me à sua inteira disposição. O dis-
curso de V. Exª tem que ter conseqüência. É apenas 
o início de uma luta que vem de algum tempo e que 
precisa ser levada a sério, para que se encontre uma 
solução com rapidez para a questão. Louvo também o 
Senador Rodolpho Tourinho pelo aparte enriquecedor, 
uma vez que, especialista na questão, traz ao debate 
subsídios importantes para a defesa do menos assis-
tido e do mais carente. Muito obrigado a V. Exª pela 
oportunidade.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 
– Agradeço aos Srs. Romeu Tuma, Rodolpho Tourinho 
e Heráclito Fortes pelos apartes. Concordo com V. Exªs 
em que temos que nos empenhar fortemente nessa luta, 
porque as pessoas mais carentes não podem pagar 
mais de R$30,00 por um botijão de gás. Lamentavel-
mente, vamos voltar ao tempo em que se cozinhava 
nos fogões a lenha, se vigorar a proposta de aumentar 
o preço do botijão de gás em R$5,00.
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Portanto, Sr. Presidente, o que pudemos verificar 
é que o procedimento fiscal adotado pelos Estados pro-
dutores não caracteriza um problema de bitributação 
na venda de GLP, porque, sendo o ICMS um imposto 
não cumulativo, a carga tributária já paga é compen-
sada da carga tributária futura.

Somente haverá bitributação se os Estados con-
sumidores abandonarem os princípios que regem a 
ordem tributária nacional, passando a exigir recolhi-
mentos indevidos contra os quais os contribuintes 
deverão valer-se do Poder Judiciário para livrar-se da 
obrigação. 

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Permite-me V. 
Exª um aparte, Senadora Maria do Carmo Alves?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 
– Pois não, Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL RN) – Senadora Ma-
ria do Carmo Alves, acrescento um fato a mais ao que 
V. Exª acaba de citar. Haverá bitributação se não for 
respeitada a Emenda nº 33, de 2002. V. Exª defende 
é a possibilidade de se evitar que o seu Estado e o 
meu Estado, por exemplo, além de uma queda, le-
vem um coice. Porque Sergipe e Rio Grande do Norte 
produzem petróleo e não recebem nenhum real de 
ICMS. Se o seu Estado e o meu Estado cobrassem 
ou se a Constituição permitisse que fosse cobrado o 
ICMS sobre o petróleo extraído de Sergipe ou do Rio 
Grande do Norte, o Governador João Alves e a Go-
vernadora Wilma Faria, talvez, nem precisassem vir a 
Brasília buscar coisa nenhuma. A riqueza do Estado 
seria suficiente à equação dos problemas de Sergipe 
e do Rio Grande do Norte. A Constituição não dá co-
bertura, mas dá cobertura, pela Emenda nº 22, para 
o gás extraído, independentemente do petróleo, ou 
seja, gás independente de petróleo, até transformado 
em GLT, para que o gás consumido por outros Esta-
dos pague a tributação no Estado de origem. O que 
V. Exª, portanto, está defendendo, e quero endossar 
em gênero, número e grau, é a Constituição Brasileira, 
que, se por uma lado, nos apena na questão do ICMS 
do petróleo, por outro, nos dá cobertura no ICMS do 
gás. Mas perder a arrecadação do ICMS do petróleo 
e, agora, por meio de um bypass na interpretação da 
lei, falar em bitributação, permitir a cobrança do ICMS 
na fronteira de Estado produtor com Estado consu-
midor, é burlar a Constituição. Estou acompanhando 
esse assunto muito de perto com a Governadora do 
meu Estado, com os interesses da Bahia e de Sergipe, 
dos centros produtores de gás, vou procurar ajudar no 
que puder na interpretação da Adin que está colocada 
junto ao Supremo e que trata desse assunto, não para 
defender interesses do meu Estado de Sergipe, pura e 
simplesmente, mas para defender, como Parlamentar 

que sou e V. Exª o é, a Constituição, a defesa da inter-
pretação clara e cristalina, sem nenhuma dificuldade 
do que reza a Constituição brasileira, que eu ajudei a 
fazer em 1988.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 
– Pois não.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – O caso 
da nossa Paraíba é exatamente contrário ao do Rio 
Grande do Norte. A Paraíba está sendo taxada com o 
maior índice sobre o gás. Não é culpa do Estado de V. 
Exª e de nenhum outro Estado...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha)

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Perdão, Sr. 
Presidente, serei breve.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O tempo já se esgotou.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Já vou con-
cluir. A verdade é que a Paraíba está sendo bitributada 
e estamos com esperança nessa Adin. Entendemos a 
posição de V. Exª, que tem que defender o seu Esta-
do, mas estamos muito perplexos de ver que, em um 
Estado pobre como a Paraíba, o preço do botijão de 
gás aumentou em 10,18%, chegando, em algumas 
cidades, a R$40,00. Muito obrigado. 

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 
– Agradeço aos Senadores José Agripino e Ney Su-
assuna pelos apartes tão esclarecedores. 

Acredito que atribuir o aumento do preço do bo-
tijão de gás de cozinha aos Estados produtores é 
esquivar-se de responsabilidade, que é própria dos 
Estados consumidores. 

Logo, se está sendo constatado o aumento do 
número de latas de óleo servindo de fogareiro nesses 
Estados consumidores, devem os parlamentares in-
teressados, junto aos seus governadores e às suas 
Secretarias de Fazenda, diligenciar para que estes 
não penalizem o pobre cidadão, promovendo de modo 
ilegal o aumento do gás de cozinha, visto serem eles 
os únicos responsáveis pela cobrança em duplicida-
de do ICMS.

Concluindo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a responsabilidade e a solução do problema do 
aumento do custo do botijão de gás, no que diz res-
peito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, está nas mãos dos Estados consumidores 
do GLP derivado do gás natural, não cabendo, portan-
to, culpa alguma aos Estados produtores, que apenas 
aplicam a legislação pertinente de acordo com as nor-
mas constitucionais vigentes.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Maria do Car-
mo Alves, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela Liderança da Minoria, ao 
Senador Efraim Morais.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ney 
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, li, nos 
jornais, que o PL pediu para se desligar do Bloco. In-
dago à Mesa se esse fato é verdadeiro, porque, se o 
for, o PMDB passará a ser o maior Partido no Senado 
e, portanto, terá direito à Liderança da Maioria. Assim, 
instarei ao meu Líder, como fez hoje toda a Bancada, 
que faça valer os nossos direitos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Ney Suassuna, ontem foi lido o requerimento 
do Senador Magno Malta, Líder do PL, informando o 
desligamento do PL do Bloco. A solicitação de V. Exª 
será levada à Presidência da Casa.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Tião 
Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, informo ao 
Senado Federal que estamos recebendo a visita aus-
piciosa da Senadora Ideli Salvatti, recuperada de uma 
cirurgia importante da coluna. S. Exª está quase pronta 
para o bom combate nesta arena democrática que é 
o plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência manifesta as boas-vindas à Senadora 
Ideli Salvatti e deseja sua pronta recuperação.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de um esclarecimento de V. Exª. 
Quando o Senador Ney Suassuna pede para mudar 
o Líder da Maioria, por acaso S. Exª está querendo 
destituir o Líder Aloizio Mercadante?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Do Go-
verno!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mas o Governo 
é a Maioria. Quem é o Líder da Maioria nesta Casa?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Líder do Governo é o Senador Aloizio Mercadante 
e o Líder do PMDB é o Senador Renan Calheiros.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E quem é o 
Líder da Maioria?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Não há. Por enquanto não se apresentou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É 
a Senadora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– S. Exª é Líder do PT.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mas a Sena-
dora Ideli Salvatti é Líder do Bloco de apoio ao Gover-
no, e não da Maioria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É 
verdade. É a Líder da Maioria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – A Maioria tem 
que ter mais de 40 membros.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu gostaria que não houvesse debate entre os Par-
lamentares. Peço aos Srs. Senadores que se dirijam à 
Mesa para que sejam esclarecidas as dúvidas.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Quero só 
perguntar quem é o Líder da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Não há. Com a saída do PL, devido ao número de 
Senadores, a Senadora Ideli Salvatti perdeu a Lide-
rança da Maioria. Portanto, o PMDB tem que definir e 
encaminhar ao Presidente o nome do Líder do partido 
majoritário, que é o PMDB.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Há prece-
dente na Casa. Como as definições de Bloco de apoio 
ao Governo e da Maioria foram determinadas no início 
dos trabalhos deste período legislativo, a ponderação 
que faço à Mesa é que considere a possibilidade de 
se manter a Líder Ideli Salvatti à estrutura adminis-
trativa, que lhe é de direito, até o fim deste período 
legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Pela estrutura administrativa para cálculo do início 
da gestão, está certo, mas para a discussão em ple-
nário, modifica o quadro.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Portanto, 
apenas do ponto de vista administrativo. 

Agradeço a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 

Presidente, pela ordem.

ABRIL 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 10229 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, em primeiro lugar, quero saudar, com mui-
ta alegria, o retorno da Senadora Ideli Salvatti a este 
plenário. Pelo visto, S. Exª não vai encontrar aqui dias 
de calmaria, mas de tormenta, provocada pelos pró-
prios aliados da sua Bancada.

Quero dizer ao Senador Ney Suassuna, a quem 
quero muito bem, que discordo frontalmente de S. Exª. A 
Senadora Ideli Salvatti só poderá deixar de ser Líder da 
Maioria se esse cargo tiver que passar para o Senador 
Efraim Morais, porque, na marcha em que as coisas 
estão acontecendo, com essas intensas desfiliações e 
mudanças de bloco, a tendência é a Minoria se tornar 
Maioria. Mas esse é um segundo processo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Há um orador na tribuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Estamos interrompendo o Líder da Minoria.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 
concluí a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Vamos deixar o Senador Heráclito Fortes terminar 
a sua questão de ordem e já passarei a palavra a V. 
Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Muito 
obrigado.

Feito este registro, renovo aqui, em nome dos 
meus companheiros do PFL, a alegria pelo retorno da 
Senadora Ideli Salvatti. Quero dizer que S. Exª conta 
com o apoio do PFL para a sua permanência na pre-
sente função.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– E qual é a questão de ordem, Senador?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu já 
a explicitei: não abrimos mão na mudança das regras 
do jogo. A Senadora Ideli Salvatti, por vontade nossa 
e até mesmo por obediência regimental, será a Líder 
da Maioria nesta Casa.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ney 
Suassuna e, logo após, a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não 
há equívoco, Sr. Presidente. A Senadora Ideli Salvat-
ti continua Líder do PT ou do Bloco que remanesce. 
Apenas o PMDB, sendo agora o maior Partido, passa 
a ter direito à liderança da Maioria, função essa que 

não existe, que passará a existir. Uma não colide com 
a outra. 

Não estamos entrando nesse mérito, mas ape-
nas pedimos informações à Mesa por ser este o nosso 
entendimento. Queremos esclarecimentos a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Vamos levar este tema à Presidência da Casa, para 
que, amanhã, S. Exª traga a definição. 

V. Exª, sem dúvida, tem razão na contagem.
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Meu caro 

Presidente, quero deixar bem claro que a nobre Se-
nadora Ideli Salvatti continua Líder do Bloco PT, PSB 
e PTB. Quem saiu do Bloco foi o PL, o que desfez o 
conceito de Bloco da Maioria, mas isso seguramente 
será interpretado a partir de agora pela Mesa, e S. Exª 
continuará Líder do Bloco PT, PSB e PTB.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Efraim Morais, por favor, como Líder da 
Minoria.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, há mais um Senador pedindo a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 
Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – CE) – Sr. Presidente, eu só gostaria de dizer que 
o PSB já fez parte do Bloco de Oposição. Desligou-se 
do mesmo e, nem por isso, deixou de ser Oposição.

Assim, a informação que quero dar à Casa, rece-
bida ontem, é que o Líder do PL se desligou do Bloco, 
mas continua apoiando o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª não é da 
Situação? V. Exª continua na Oposição, mas me pare-
ce que é da situação!

Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais 
como Líder da Minoria, por vinte minutos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, veja V. Exª que a Minoria desta Casa está 
em paz; a Oposição está em paz, e a briga, a guerra 
ocorre dentro do Governo. Parece-me que o Governo 
do Presidente Lula não está satisfazendo as condições 
dos partidos aliados. 

O assunto que vou tratar é sobre greve. Faço um 
apelo aos companheiros do Governo para que tenham 
paciência em relação a essa questão de liderança. 

Concordo com o Senador Heráclito Fortes no 
sentido de que, com a saída do PL do Bloco, com o 
estremecimento do PMDB, vamos ter que acumular 
também a liderança da Maioria daqui a pouco. Por-
tanto, peço ao companheiro e conterrâneo Ney Suas-
suna que tenha paciência. Sei da sua competência, 
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mas, no momento, segundo o próprio Governo, deve-
se tentar uma agenda positiva. O Governo quer uma 
agenda positiva! 

O Governo está paralisado, e quem está parali-
sando o Governo não é a Oposição; quem está para-
lisando o Governo é o próprio Governo, porque está 
na hora de o Presidente Lula governar. 

Sr. Presidente, faço um apelo aos companheiros 
do Governo: façamos uma agenda positiva. Que ve-
nham ao plenário votar, porque ontem não consegui-
ram; hoje, também não vieram, e a Oposição estava 
aqui para votar!

Quando se queria implantar e se criar a CPI do 
Waldomiro, o Governo disse que a Oposição queria 
parar o Brasil. Abafaram a CPI do Waldomiro e, agora, 
não há agenda positiva! O Governo não se entende, 
as Lideranças não se entendem.

Como Líder da Minoria, faço um apelo à Base do 
Governo: vamos votar, vamos elaborar uma agenda po-
sitiva para o País, vamos ajudar o Governo a governar 
ou a iniciar o seu Governo.

Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o assunto que trago nesta tarde é a greve da Polícia 
Federal, órgão que V. Exª tão bem honrou, Sr. Presi-
dente, Senador Romeu Tuma. Greve que já dura dois 
meses e tem sido alvo de críticas e de transtornos, 
sobretudo em face da intransigência exibida pelo Go-
verno Federal no trato da questão. 

É uma atitude que surpreende e decepciona a 
todos por pelo menos dois motivos: o primeiro de-
corre de algo simples. Os grevistas, como pretendo 
demonstrar neste pronunciamento, têm razão, mas 
estão sendo tratados como se não tivessem. A lei – e 
irei demonstrá-la – está ao lado deles. 

O segundo motivo decorre do paradoxo de estar 
agindo assim um Governo que tem em seu comando 
um Presidente da República cuja liderança e prestí-
gio foram forjados exatamente no trato desse tipo de 
questão. Quantas e quantas vezes o líder sindical Lula 
criticou a intransigência dos patrões mesmo quando 
nenhuma lei estava sendo violada? No caso presente, 
repito, a lei está com os policiais grevistas. E o Presi-
dente e ex-líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva não 
manifesta a mais remota sensibilidade para com a na-
tureza do que está sendo reivindicado. E o que está 
sendo reivindicado é justo e rigorosamente legal.

Senão, vejamos: as Leis nºs 5.645, de 1970, e 
9.266, de 1996, transformaram todos os cargos dos 
quadros da Polícia Federal de nível médio em nível 
superior. Primeiramente, foram os delegados, pela lei 
de 1970. Depois, vieram os agentes, os escrivães e 
papiloscopistas, em 1996.

Ora, Sr. Presidente, ocorre que, em contradição 
com a elevação funcional dessas categorias ao nível 
superior, os vencimentos básicos respectivos não 
sofreram, desde então, qualquer alteração. Ou seja, 
servidores de nível superior recebem, ainda, oito anos 
após a sanção da lei, vencimentos de nível médio. E a 
situação é tanto mais esdrúxula quando se sabe que 
as diárias de deslocamento que eventualmente lhes 
são pagas têm como base a tabela de nível superior. 
Quer dizer, há o reconhecimento explícito de um direito 
que lhes é negado sistematicamente.

A situação seria risível e poderia ser encarada 
como mera falha da burocracia estatal não fosse a 
existência de afronta direta ao texto legal em vigor, 
reforçada pelas manifestações expressas do Tribunal 
de Contas da União, da Justiça Federal, da Procura-
doria Geral da República e da própria administração 
do Departamento de Polícia Federal (DPF). Fica, pois, 
difícil compreender a intransigência do Governo em 
não aquiescer à mais do que justa reivindicação dos 
profissionais da Polícia Federal.

O Sindicato dos Policiais Federais no Distrito 
Federal protocolou, em 17 de setembro de 2003, no 
gabinete do Diretor-Geral do Departamento da Polícia 
Federal, ofício em que encarecia que a reivindicação 
fosse encaminhada ao Ministro da Justiça para atendi-
mento, o que foi feito no dia seguinte, com a observa-
ção do diretor-geral de que apoiava o pleito, com base 
em parecer da Coordenação de Recursos Humanos 
de seu próprio órgão e na manifestação da Advocacia 
Geral da União, de 2003.

Recebido o expediente do Diretor da Polícia Fe-
deral, foi ele encaminhado ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão para “análise e manifesta-
ção dessa Pasta”, no dia 24 de outubro de 2003, após 
o que nada aconteceu. O Governo silenciou sobre o 
pleito e não lhe deu resposta alguma, o que é simples-
mente espantoso, para dizer o mínimo. Ao contrário, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passou a acu-
sar os policiais de tumultuarem a vida dos cidadãos 
nos aeroportos e de reivindicarem aumentos salariais. 
Incomodou-se – e incomoda-se – com as conseqüên-
cias, mas despreza as causas. E elas se resumem no 
desprezo aos direitos dos grevistas.

Parece-nos, Sr. Presidente, que este Governo, 
para além do discurso da transparência, está-se tor-
nando mestre na mistificação e no desrespeito aos 
pleitos da sociedade. A tabela que foi anexada à Lei nº 
9.266 herdou das normas anteriores, para agentes, es-
crivães e papiloscopistas, os valores dos vencimentos 
básicos das então tabelas de nível médio, consolidan-
do a dicotomia entre a classificação funcional revista 
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para cima e a remuneração retida em nível inferior, o 
que configura incongruência inaceitável.

Mesmo com pareceres favoráveis e com decisão 
da Justiça Federal da 5ª Região do Estado do Ceará, 
também favorável aos demandantes, o Governo faz 
ouvidos moucos e cala-se em seu dever de dar satis-
fação às legítimas pretensões dos demandantes da 
Polícia Federal.

Sr. Presidente, legislar não pode ser ato inócuo 
em nosso País se quisermos ter uma sociedade or-
ganizada e justa. Legislar e fazer respeitar as leis são 
pilares do Estado democrático de direito. A folclórica 
tradição brasileira de leis que “não pegam” é intolerável 
e demonstra o despreparo de dirigentes, legisladores 
e sociedade no exercício da democracia.

Respeito às leis – e leis justas – é princípio basilar, 
sem o qual desmorona a ordem jurídica, deteriora-se a 
credibilidade das instituições políticas do Estado e esta-
belece-se o caos social. Se as leis estão mal redigidas, 
que se lhes dê nova redação e a devida adequação 
às exigências sociais. O que não se pode é passar ao 
largo das leis, como se simplesmente não existissem. 
Nada mais pernicioso para uma sociedade do que a 
desmoralização de sua ordem jurídica e o advento de 
um estado de anomia. Esta, no entanto, parece ser a 
situação que se apresenta em face da demanda dos 
servidores da Polícia Federal.

Eles, por meio de sua legítima representação, 
formularam fundada e justa demanda às autoridades 
competentes, seguindo os devidos protocolos hierár-
quicos, sem que houvesse, da parte das autoridades 
ministeriais, qualquer empenho em estabelecer um 
diálogo. É no mínimo estranho, para um Governo que 
tem a comandá-lo um dos maiores líderes sindicais 
da História do Brasil.

Quando os superiores desprezam as demandas 
de seus subordinados, colhem, fatalmente, o desgaste 
de sua autoridade. No caso de uma corporação como 
a Polícia Federal, responsável pela mais alta admi-
nistração da segurança nacional, é algo gravíssimo. 
Como podemos falar em segurança do Estado e dos 
cidadãos se a sua principal força é tratada como se 
não existisse?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das 
atribuições precípuas do Estado – sobretudo um Esta-
do democrático de direito – é garantir aos cidadãos o 
exercício de seus direitos. Um dos instrumentos mais 
eficazes para garantir esse ambiente de legalidade é 
o aparelho policial de vigilância e proteção da socie-
dade contra o abuso de indivíduos ou grupos que a 
ameacem. E a Polícia Federal é a elite dessa estrutura 
de proteção à sociedade. Não pode, pois, ser tratada 

dessa maneira, fragilizando ainda mais a segurança 
do País.

No momento em que uma das principais cidades 
brasileiras, o Rio de Janeiro, presencia uma guerra en-
tre traficantes, que ameaça a sua população pacífica 
e desarmada, não pode o Governo central dar tal tra-
tamento a sua Polícia Federal, cujos serviços, mais do 
que nunca, fazem-se necessários. É a Polícia Federal 
quem zela pelas fronteiras e combate o contrabando 
de armas e drogas. É ela que precisa ser prestigiada 
neste momento. Como pode um agente da Polícia Fe-
deral zelar pelo cumprimento das leis de nosso País, 
se o governo a que serve as descumpre em relação a 
seus próprios agentes? 

O Governo Lula, que assumiu com a promessa de 
ampliar e aprofundar a prática democrática, ouvindo e 
respondendo com presteza às demandas da socieda-
de brasileira, mostra-se, a cada dia que passa, mais e 
mais distante dessa mesma sociedade. Encastelado 
no discurso de que todos os males do País são uma 
herança maldita dos governos que o antecederam, 
mostra-se incapaz até de fazer cumprir a lei. Como, 
então, supor que irá cumprir parcela mínima que seja 
das demais promessas eleitorais? 

Apesar disso, Sr Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, desejo dar, ainda, crédito de confiança às sem-
pre reiteradas boas intenções do Presidente Lula, a 
quem faço um apelo desta tribuna, para que reveja o 
comportamento de seu Governo junto aos servidores 
da Polícia Federal, dando acolhimento a mais do que 
justo pleito que formulam, desde o ano passado, a 
seus Ministros. 

Confiante, Sr. Presidente, na sensibilidade social 
do Presidente e ex-líder sindical Lula, aguardo um des-
fecho justo e feliz para esse conflito ainda este mês.

Para concluir, Sr. Presidente, espero que volte 
ao Presidente Lula o sangue do sindicalista, para que 
pelo menos converse, abra o diálogo com a Polícia 
Federal, com o funcionalismo público.

Com muito prazer, ouço V. Exª, Senador Leonel 
Pavan.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Nobre Se-
nador Efraim Morais, quero aproveitar seu brilhante 
pronunciamento – sem querer desvirtuá-lo – para ler 
algumas manchetes de jornais que circularam pelo 
Brasil nos últimos dias. Permita-me, V. Exª, fazer esse 
levantamento: “A trajetória e a Tragédia do PT” – Folha 
de S.Paulo; “Coleta de Lixo em Campinas é alvo de 
denúncia do PT contra o PT – O Globo; “O PT Federal 
não trabalha, mas cobra” – O Globo; “Gastos sociais 
não aumentam com Lula” – Folha de S.Paulo; “Nas 
mãos de Deus” – Folha de S.Paulo. “O Governo Lula 
passa a sensação de todo poderoso a fracassado. 
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Gasto com social fica estagnado no 1º ano de Governo 
Lula” – Folha de S.Paulo; “Lula aumenta a carga de 
tributos que afetam os pobres” – Folha de S.Paulo; 
“Presidente contraria discurso e corta gasto com sane-
amento” – Folha de S.Paulo; “Para Ianni, Lula frustra 
seu papel histórico” – Folha de S.Paulo; “Crise política 
abala confiança dos analistas na economia” – Folha 
de S.Paulo; “O preço da omissão. Governo cometeu o 
equívoco de achar que podia com MST”. O Presidente 
Lula dizia que eram seus filhos. “Queda da renda da 
população e incertezas sobre marco regulatório, carga 
tributária e juros pesam em decisões do empresariado. 
Investimentos em marcha lenta” – Jornal do Brasil; “PT 
tenta abafar série de críticas internas à política econô-
mica” – Folha Online. Apenas usei o espaço de V. Exª 
para dizer à população brasileira, porque muitos não 
têm acesso aos grandes jornais do Brasil, que, quando 
acusam o nosso Líder Efraim Morais de fazer uma dura 
oposição, eles deveriam, de repente, responsabilizar a 
imprensa nacional. Esses títulos mostram o fracasso 
do atual Governo Federal e certamente dão razão a 
todos os seus pronunciamentos, que acontecem pra-
ticamente todos os dias, alertando o Governo Federal 
em relação a esse desgoverno, a este Governo que 
ainda não começou a trabalhar. O meu aparte foge 
um pouco de seu tema, mas o fiz para comunicar ao 
Brasil inteiro que a imprensa do País está chamando 
a atenção do Governo muito mais, às vezes, do que 
a própria Oposição.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço 
ao nobre Senador Leonel Pavan o aparte. Considero 
importante essa observação que, por meio da nossa 
televisão, V. Exª faz ao povo brasileiro, àqueles que 
não têm acesso à grande mídia, à grande imprensa 
nacional, para que entendam o que está acontecen-
do no País.

V. Exª diz que não há mais controle do Presi-
dente Lula sobre seus filhos do MST. Imagine, então, 
com o irmão Waldomiro, como era chamado. Se Sua 
Excelência não controla os “filhos”, imagine o “irmão” 
Waldomiro.

Uma manchete de jornal hoje estampa que o 
Presidente da República diz que Dirceu continua o 
capitão do time.

Veja bem, V. Exª, para onde nós vamos! Se com-
pararmos com o futebol, já que o próprio Presidente 
da República gosta de fazer muitas comparações, se 
continuarmos com esse capitão, não passaremos nem 
das eliminatórias. Essa é a minha preocupação e da 
sociedade brasileira. 

Para concluir, Sr. Presidente, eu diria as palavras 
do Presidente Lula: 

“O povo brasileiro não suporta mais men-
tiras, não suporta mais que as coisas não 
sejam cumpridas”. Luiz Inácio Lula da Silva, 
sexta-feira, em discurso no interior de Goiás. 
Embora pareça, mas ele não estava fazendo 
autocrítica.

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui, mais uma vez, 
bem claro à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, 
que ontem não se votou nada nesta Casa, que hoje 
não se votou nada nesta Casa, e a Oposição esteve 
presente ontem até às 21horas e 50 minutos, esperando 
a base do Governo para que votássemos as medidas 
provisórias que foram enviadas pelo Executivo e que 
estão trancando a pauta do Senado Federal.

Hoje, aqui estamos nós, da Oposição, novamen-
te, preparados para votar contra esse “trem da alegria” 
que o Governo criou, trazendo aproximadamente três 
mil cargos em comissão para serem utilizados pelos 
companheiros e companheiras do PT, para irem para 
as eleições municipais e para contribuir para os cofres 
do PT. Vamos votar contra! Há uma reação não só da 
Oposição, mas dos próprios Senadores e Senadoras 
da base que não querem votar esse “trem da alegria”, 
esse absurdo que está sendo trazido ao Plenário desta 
Casa. Em vez de resolver a questão da Polícia Federal 
e outras dezenas e centenas de compromissos que 
têm com o funcionalismo público; em vez de utilizar 
esse dinheiro para dar um melhor salário mínimo ao 
trabalhador brasileiro, o que pretende o PT? Ele quer 
cargos comissionados, para engordar seu caixa e gas-
tar esse recurso – que é o suor do povo brasileiro; que 
é o imposto pago pelo povo brasileiro – na tentativa de 
ganhar as eleições.

Mas digo, Senador Leonel Pavan – o PT já sabe 
disso –, que estão abafando a CPI dos Bingos e a CPI 
do Waldomiro, mas não vão abafar a CPI das urnas, 
porque o povo brasileiro vai, sim, no mês de outubro, 
derrotar esse Partido que fez do palanque da eleição 
passada e do Governo, hoje, um verdadeiro estelionato 
eleitoral com a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, pela 
Liderança do PSDB.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de continuar lendo as manchetes 
dos jornais, porque fui cortado no aparte que estava 
fazendo ao nobre Senador Efraim Morais.

“Waldomiro confirma que doou R$ 100 mil para 
candidato do PT Geraldo Magela (DF)” – O Globo. Ou 
seja, defende o Governo, mas diz que doou dinheiro 
para a campanha do PT do Distrito Federal.
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“Magela e tesoureiro se contradizem” – O Glo-
bo;

“Assassinatos no Brasil crescem 130%” – Folha 
de S.Paulo;

“Recessão ou estagnação” – Folha de 
S.Paulo;

“Lula quer aumento real do mínimo de até 6%” 
– Folha de S.Paulo;

“Investimento em infra-estrutura cai 54%” – Fo-
lha de S.Paulo;

“MEC reduz em 300 mil a meta de atendidos pelo 
Brasil Alfabetizado” – Folha de S.Paulo;

“Desemprego afeta trabalhador com maior grau 
de instrução” – Jornal do Brasil;

“Cresce número de crianças que trabalham na 
rua” – Jornal do Brasil;

“Economia estagnada alastra violência” – Jornal 
do Brasil;

“PT recebeu 100 mil de Carlinhos Cachoeira” 
– Jornal do Brasil;

“Indústria de base tem 53,8% menos investimen-
to.” O Estado de S.Paulo;

“Waldomiro confirma doação para campanha de 
Magela.” Correio Braziliense;

“Investimento no Governo Lula cai pela metade” 
Correio Braziliense.

Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, li os desta-
ques de matérias de alguns jornais, para mostrar que 
não é a Oposição que está levantando esses casos. Se 
a imprensa alerta, comunica à população a situação 
por que passa o País, como nós, Parlamentares, temos 
de ficar calados?! Não podemos calar-nos; temos de 
agir, de usar as prerrogativas de Senador e vir à tribuna 
para dar nossa opinião. A imprensa está contribuindo, 
fazendo seu papel, e também nós somos obrigados 
a alertar a população. A imprensa está ouvindo o Go-
verno e a Oposição, assim como o povo nas ruas, os 
empresários, os trabalhadores, porque a situação não 
está boa. Realmente, está um caos.

Sr. Presidente, quero deixar como lido um pro-
nunciamento relativo a um pedido e a uma reclama-
ção da Celesc, de Santa Catarina, referente à Lei nº 
10.762, de 2003, que autorizava às empresas tributá-
rias de energia elétrica de direito público a contratação 
de financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, à semelhança do que é 
permitido às empresas privatizadas do setor.

Hoje, recebi um manifesto de várias entidades 
de classe – e, certamente, todos os Senadores –, que 
diz o seguinte:

As Entidades de Classe signatárias vêm 
manifestar a Vossas Excelências o mais ve-
emente repúdio e indignação pelo descaso 

do Governo Federal e Lideranças Partidárias 
quanto ao compromisso público assumido 
durante as negociações para a aprovação de 
EC 41/2003, compromisso este que consistia 
na aprovação da PEC 227 (PEC paralela), 
contendo os pontos modificados no Senado 
Federal, para não inviabilizar a aprovação da 
PEC original ainda em 2003 [que seria a PEC 
nº 77].

Entretanto, o que seria natural (o cumpri-
mento do acordo político, jamais descumprido 
na história do Parlamento brasileiro), para re-
volta da Nação e de todos os que acreditaram 
no Governo, está se transformando em traição 
traduzida nas manobras para eternizar a vo-
tação PEC 227, na Câmara dos Deputados, e 
nas profundas modificações introduzidas pelo 
Relator, que pioram, em alguns casos, a situ-
ação geral dos servidores públicos.

Por estas razões, as Entidades propõem 
ao Senado Federal seja dada uma resposta 
adequada e decisiva à Sociedade, diante do 
descumprimento do acordo político, sugerin-
do-se, entre outras ações, a obstrução das 
votações até que a PEC paralela tenha sua 
regular tramitação e aprovação nos termos 
aprovados pelo Senado Federal [sic].

Essas entidades de classe tiveram uma conversa 
com o Vice-Presidente do Senado Federal, Senador 
Paulo Paim, que sugeriu que entregassem também 
aos demais Senadores essa nota de repúdio. S. Exª 
disse que não haverá mais votação nesta Casa en-
quanto não se decidir a questão da PEC na Câmara 
dos Deputados.

Em função disso, passo a fazer um pronuncia-
mento sobre a PEC.

No ano passado, aprovamos, no Congresso Na-
cional, uma reforma da Previdência Social. Na verdade, 
parte dela ainda tramita na Câmara dos Deputados.

Não quero – e não preciso, porque os extensos 
debates que travamos ao longo do ano passado já 
bastaram para isso – falar sobre as amplas implica-
ções dessa reforma. Ao lembrá-la hoje, quero apenas 
resgatar a razão, a justificativa maior para o esforço 
– que foi e ainda é grande – não só de fazê-la, mas 
também de lidar com os seus efeitos.

Essa justificativa, Sr. Presidente, da forma como 
vejo, só pode ser uma. Só se justifica tamanha interven-
ção na vida das pessoas se for para torná-la melhor; só 
se justifica todo o esforço que fizemos se a situação da 
Previdência, dos que dela dependem hoje e dos que 
dependerão no futuro ficar melhor do que antes.
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Para o futuro, o que se dizia era que, caso não 
fosse reformada, a Presidência logo entraria em co-
lapso. A questão não era se, no futuro, a situação es-
taria melhor ou pior. Sem reforma, dizia o argumento, 
simplesmente não haveria futuro. 

E a situação dos aposentados e pensionistas 
hoje, Srªs e Srs. Senadores, como está? Vejam que 
não estou agora falando dos que, no futuro, quando 
se aposentarem, sentirão diretamente os efeitos da 
reforma que aprovamos, mas daqueles que já estão 
aposentados. Esses enfrentam, há alguns anos, uma 
situação progressiva de empobrecimento. 

Segundo declarações do Presidente da Federação 
das Associações de Aposentados e Pensionistas de 
Santa Catarina, desde o início dos anos de 1990 até 
hoje, as aposentadorias e pensões já sofreram uma 
perda de mais de 58%. A perda atinge sobretudo os 
benefícios cujo valor ultrapassa o valor do salário míni-
mo. Acho que é desnecessário dizer quão angustiante 
deve ser, para um aposentado, a perspectiva de ver o 
seu benefício declinando à medida que se aproxima a 
velhice, com os cuidados e as necessidades especiais 
que ela implica. 

Portanto, após concluídos  ou quase concluídos, 
já que a chamada PEC paralela ainda tramita na Câma-
ra  os trabalhos resultantes da reforma da Previdência, 
temos ainda um ponto a considerar, tomando cuidado 
para sanar eventuais injustiças. Refiro-me à situação 
dos já aposentados ou dos que são beneficiários de 
uma pensão. Caso a reforma que aprovamos, com 
sua promessa de salvar ou garantir a sobrevivência do 
sistema de Previdência Social, não resulte também na 
melhora da situação dessas pessoas, o esforço ainda 
estará incompleto.

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, creio ser perti-
nente lembrar aqui algumas das reivindicações pau-
tadas pela Confederação Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas, órgão representativo dos milhões de 
pessoas que recebem benefícios da Previdência So-
cial. As principais reivindicações, como não poderia 
deixar de ser, dizem respeito aos reajustes e às revi-
sões dos benefícios. 

Quanto aos reajustes, os aposentados pedem 
que o mesmo percentual de reajuste do salário míni-
mo seja estendido a todos os benefícios. Pelas regras 
atualmente em vigor, os benefícios com valor superior 
ao salário mínimo têm sofrido, proporcionalmente, uma 
perda mais significativa. Essa unificação do critério de 
reajuste, atrelando-o ao do salário mínimo, resgataria 
uma idéia presente nas disposições transitórias da 
Constituição de 1988, em seu art. 58, que previa a re-
visão dos benefícios mantidos pela Previdência Social 
na data da promulgação, “a fim de que seja restabeleci-

do o poder aquisitivo, expresso em número de salários 
mínimos, que tinham na data de sua concessão”.

Com relação às revisões, há uma luta constan-
te para que sejam revistos benefícios referentes aos 
períodos de 1977 a 1988 e de 1994 a 1997. Nos dois 
períodos, houve erro no cálculo do valor das aposen-
tadorias e pensões. Entre 1977 e 1988, a Previdência, 
em vez de utilizar a OTN ou a ORTN como índice para 
o cálculo, como previa a lei, usou outros índices. Entre 
1994 e 1997, o que ocorreu é que o INSS, que utiliza-
va, na época, o Índice de Reajuste do Salário Mínimo 
(IRSM) para a correção monetária dos salários de con-
tribuição, interpretou, segundo a Justiça, erradamente 
as normas vigentes e aplicou o índice incorreto.

Tais erros, segundo levantamento do Ministério 
da Previdência, afetaram mais de um 1,8 milhão de 
pessoas. Reparar isso deverá custar cerca de R$12 
bilhões, só de acertos, além de R$2,3 bilhões em flu-
xo anual. 

É preciso reconhecer que o Governo tem-se 
movimentado para revisar esses benefícios. Ora, o 
Governo, em seus discursos de campanha eleitoral, 
anunciou que iria revisar, que faria uma reforma e cor-
rigiria os possíveis erros do passado. Recentemente, 
o Ministro da Previdência fez reuniões para chegar a 
um acordo com os aposentados sobre a forma de fazer 
os acertos. Esperamos apenas que esse acordo seja 
alcançado e cumprido tempestivamente, sem demo-
ras injustificadas.

Aliás, tempo, quando se trata de aposentadoria, 
é um elemento crucial. Depois de contribuir durante 
toda uma vida, 30, 35 anos, o trabalhador ainda tem 
que esperar que seus direitos sejam reconhecidos e 
honrados. Ainda se pede a ele paciência, enquanto 
vê sua renda esvaindo-se e o tempo passando. Mais 
do que em qualquer outro lugar, aqui é uma questão 
de justiça tratar dos assuntos com a celeridade que 
pedem. É justo, assim, que os aposentados peçam o 
pagamento imediato das ações judiciais já transitadas 
em julgado, a habilitação das centenas de milhares de 
idosos com direito a receber suas pensões e a agili-
dade no pagamento de precatórios. Não reconhecer 
essas reivindicações é injusto e desrespeitoso. Mais 
do que isso, deixar o tempo passar – e, quem sabe, 
até contar com isso – é sinal de insensibilidade e, até 
mesmo, de crueldade.

Outros pleitos, indo além do que é devido por 
meio dos benefícios, também são justos. Ações como 
a distribuição gratuita de medicamentos para pessoas 
portadoras de doenças continuadas, a implantação do 
plano de serviço funeral e a concessão de emprésti-
mos especiais, com desconto nos carnês do INSS, 
certamente contribuiriam para aumentar a qualidade 
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de vida dos aposentados, diminuindo-se os efeitos do 
empobrecimento progressivo a que vêm sendo sub-
metidos.

Tínhamos uma motivação para fazer a reforma 
da Previdência. Os defensores da necessidade dessa 
reforma argumentavam que, sem ela, a própria exis-
tência da Previdência e da Seguridade Social estaria 
em risco, privando-nos, no futuro, da perspectiva da 
aposentadoria. Se não reformássemos, a estrutura 
toda viria abaixo. Ora, reformamos! Esperamos agora 
que essa reforma se traduza não apenas na garantia 
de alguma perspectiva de aposentadoria para o futu-
ro, mas também na melhora da qualidade de vida dos 
atuais aposentados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns dias 
atrás, o nosso Líder da Minoria, Efraim Morais, fez aqui 
um apelo a alguns integrantes da Base do Governo e 
até algumas apostas com eles, para fazerem debates. 
Não tínhamos nenhuma desconfiança sobre a ques-
tão de que estariam manipulando alguma coisa. Mas 
o problema é que a Base do Governo tinha total con-
fiança no Governo de que ele atenderia o que nós aqui 
estávamos acordando. O Senador Efraim Morais tem 
que receber a aposta que fez no Senado Federal. O 
Governo ajudou o Líder da Minoria a vencer uma aposta 
contra membros do Governo. Mentiu para a Base do 
Governo, não mentiu para nós! Tanto que houve uma 
aposta, e não sabíamos se o Governo iria cumprir.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador, per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sena-
dor Efraim Morais, primeiro quero ceder um aparte 
ao nosso Senador Eduardo Azeredo, que tão brilhan-
temente fez inúmeros pronunciamentos referentes à 
PEC paralela.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Leonel Pavan, aproveito o pronunciamento de V. Exª 
para cobrar mais uma vez. Já estamos no dia 14 de 
abril. Quando aprovamos a PEC paralela, ainda no mês 
de dezembro, tínhamos o compromisso do Governo de 
que a aprovaríamos na Câmara dos Deputados rapi-
damente. É bem verdade que o Presidente convocou 
a Câmara e o Senado, mas nada caminhou para uma 
solução. Já faz quase quatro meses da promessa fei-
ta pela Bancada do Governo, evidentemente em seu 
nome. Não é possível que o Governo não tenha con-
dição de influenciar sua Base na Câmara, que é até 
maior do que aqui no Senado. Todos os que acreditaram 
na PEC paralela estão esperando que o Governo aja e 
influencie seus aliados na Câmara dos Deputados no 
sentido da sua aprovação. Sou autor de algumas das 
emendas acolhidas, como a que reduz o prazo para 

aposentadoria dos portadores de deficiência. Espero 
que o compromisso não seja quebrado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Quero, 
da mesma forma, conceder um aparte ao Senador 
Efraim Morais.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Le-
onel Pavan, V. Exª relembrou a aposta que fiz da tri-
buna. No entanto, a melhor forma de eu receber essa 
aposta seria a Câmara dos Deputados cumprir o que 
foi acordado nesta Casa. Seria o grande prêmio que 
eu receberia, pois assim estaria diminuindo o sofri-
mento dos trabalhadores e dos servidores públicos 
brasileiros. Lamento que as discussões na Câmara 
dos Deputados levem, mais uma vez, ao adiamento 
da votação da PEC paralela.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Vou concluir 
o meu aparte, Sr. Presidente. Desta feita, o adiamento 
é por mais duas semanas. Sabe V. Exª que esta PEC 
ainda se encontra na Comissão Especial da Câmara, 
e não no Plenário. Está na Comissão Especial e depois 
será discutida e votada, em primeiro e segundo turnos, 
em Plenário. Como querem mudar, não vão respeitar 
o que acordou o Governo, que enganou o Congresso 
Nacional e traiu a sociedade brasileira. Digo a V. Exª 
que ficaria feliz – e todas as disputas deste Plenário 
seriam superadas – se a Câmara dos Deputados res-
peitasse a palavra do Governo. E não me digam que 
está havendo reação, não. A Oposição – PFL, PSDB 
e PDT – é favorável à PEC nº 77 da forma como foi 
aprovada aqui. Entretanto, a própria Base do Governo 
está paralisando a votação dessa proposta. Em outras 
palavras, o capitão deu ordem para que se não votasse 
a PEC paralela. Essa é a verdade. O povo brasileiro 
já está consciente disso. Todos sabemos que fomos 
enganados e o povo brasileiro, traído pelo acordo feito 
pelos Líderes do Governo e do PT e os aliados que, por 
unanimidade, votaram. O Governo sabe que, aprovan-
do a PEC, vai diminuir seu caixa e, assim, não poderá 
contratar funcionários comissionados para engordar o 
caixa do PT e realizar as eleições municipais. Mas a 
CPI do dia 3 de outubro vem por aí, e o povo brasileiro 
saberá dar a resposta ao PT.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, Senador Romeu Tuma, agradeço a tolerância 
de V. Exª, que tanto tem lutado pelos aposentados e 
pensionistas nesta Casa. Tenho uma admiração por V. 
Exª. O fato é tão importante que um ou dois minutos 
certamente não farão diferença.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Já foram 
quase três minutos.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Para fi-
nalizar, agradeço os apartes dos Senadores Eduardo 
Azeredo e Efraim Morais, que têm amplo conhecimen-
to dessas questões e fizeram inúmeras emendas para 
beneficiar os aposentados e pensionistas.

O Senador Efraim Morais não fez a aposta para 
vencer, mas para ver se o Governo o ajudava a per-
der. O Governo deveria buscar fazer o Líder da Minoria 
perder. S. Exª apostou para forçar o Governo, e este, 
lamentavelmente, está fazendo perder a população 
brasileira, os aposentados e pensionistas.

Queremos dizer ao Presidente, ao Governo e à 
Base do Governo que queremos colaborar, contribuir 
e ajudar para que Sua Excelência suba nas pesquisas, 

volte a ser reconhecido como o grande homem deste 
País. Um assessor do Presidente chegou a compará-lo 
a Jesus. Estamos torcendo para que Lula volte a ser um 
dos homens mais reconhecidos e populares do Brasil. 
Aceite a PEC, ajude a aprová-la, que, certamente, os 
aposentados irão reconhecer o esforço do Governo. 
Com certeza, os aposentados e pensionistas já estão 
reconhecendo o esforço da Oposição. Estão sentindo 
e vendo nosso esforço. Esperamos agora que a Base 
do Governo faça o mesmo para o bem de todos os 
aposentados do nosso Brasil.

(SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. Pediria 
a V. Exª que usasse o tempo necessário para o seu dis-
curso para darmos oportunidade a outros inscritos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Serei 
breve, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Agradeço a V. Exª.

Um minuto, Senador Ney Suassuna.
Senador Leonel Pavan, peço que V. Exª deixe 

sobre a mesa o discurso que pediu fosse publicado na 
íntegra. V. Exª será atendido na forma do Regimento.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos me conhe-
cem nesta Casa já há vários anos – estou no segundo 
mandato – e sabem da minha alegria de viver, da mi-
nha satisfação de sempre estar buscando o lado bom 
da vida, o otimismo. Na minha rotina, normalmente 
quando levanto, ouço os programas de televisão até 
tal hora, em seguida leio os jornais e aí vou falar para 
as rádios da minha Paraíba. No entanto, tem sido duro, 
Sr. Presidente, nos últimos dias, ler os jornais, ver a 
televisão e manter o otimismo. E por quê?

O jornal O Globo, do dia 13 de abril, um dos pe-
riódicos que leio, traz a seguinte manchete: “Guerra na 
Rocinha mata mais dois e deixa dez mil sem aulas”. 
Olhem a crueza dessa fotografia – um cadáver sendo 
levado num carrinho de mão. Parece o Iraque, sem 
contar as demais manchetes. No mesmo dia, o Jornal 
do Brasil publica: “Guerra do tráfico se espalha”. E o 
Jornal do Brasil – Brasília: “Combates se ampliam 
no Rio”. Parece que estamos no Vietnã, no Iraque ou 
em qualquer país conflagrado.

No O Globo de hoje vemos: “A guerra civil brasi-
leira”, mostrando que nem o Vietnã, nem o Iraque ou 
qualquer guerra dessas aproxima-se da violência que 
está ocorrendo no Brasil. São 600 mil homicídios entre 
1980 e 2000, nesses vinte anos, quando em Angola, de 
1975 a 2002, aconteceram 350 mil mortes. O Brasil teve 
mais do que o dobro. São 30 mil mortes por ano.

No Iraque, desde 20 de março de 2003, entre 8 
mil e 10 mil pessoas perderam a vida. No Vietnã, em 
11 anos de guerra, foram mortos 58 mil americanos. 
No Brasil, são 30 mil por ano, somando 600 mil nes-
ses vinte anos.

Não há otimismo que agüente isso, Sr. Presi-
dente.
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E mais: segurança não é só o combate ao crime 
ou aos homicídios. Segurança é podermos trafegar 
de carro por estradas asfaltadas. As nossas estradas 
foram bombardeadas. Estão todas cheias de buracos 
pelas bombas das chuvas, dos pneus dos carros, pelo 
não-conserto.

Na Paraíba, vários hospitais não têm sequer al-
godão; faltam medicamentos. Ou seja, se fosse mesmo 
guerra, nem atendimento médico nós teríamos, porque 
está faltando uma série de coisas.

Estou, como vice-Líder do Governo, fazendo um 
discurso pelo qual todos dirão que estou fazendo opo-
sição. Não! Essa situação não é de hoje e não pode 
perdurar.

Eu sou um otimista. Mas como ser otimista? V. 
Exªs se lembram de um discurso que fiz quando um 
filho meu, que graças a Deus estava em um carro blin-
dado, levou uma rajada de balas? Mas a minha primeira 
mulher foi assassinada, eu levei um tiro no braço. Isso 
tudo em assaltos. Mas eu sou um dos brasileiros de 
sorte, porque tenho um carro blindado para andar.

Sr. Presidente, até quando vamos ficar na fala-
ção, sem resolver o problema? Aí se diz: É o Rio de 
Janeiro! É o mais emblemático, mas não é somente o 
Rio de Janeiro, Senador Mão Santa. Na Paraíba, as-
saltaram um depósito judiciário e levaram as armas. 
No Rio Grande do Norte, em três cidades da região, 
os bancos foram assaltados.

Senador Efraim Morais, ninguém passa pelo po-
lígono da maconha de noite, sozinho; passa de dia, em 
comboio, naquele interior, no final de Pernambuco, em 
um pedaço do Ceará. É uma situação que nos deixa 
realmente tristes.

As escolas estão melhorando, mas não é o sufi-
ciente. Os hospitais, como eu disse, estão periclitantes. 
As estradas inexistem.

E como está a nossa área da navegação fluvial? 
Alguém já procurou ver a escravidão existente nos bar-
cos? Não precisa ir longe, basta ir à Baía da Guanabara 
e ver quem está trabalhando naqueles barcos? São 
estrangeiros que trabalham em regime de escravidão, 
porque a bandeira não é brasileira.

Nós erramos muito: erramos em muitas privati-
zações; erramos até mesmo na condução da nossa 
economia.

Vejam, Srs. Senadores: eu li, para minha tristeza, 
que a China, que até há pouco tempo era um país gran-
de e pobre, teve, no último mês, 19,4% de crescimento 
e foi obrigada a aumentar o compulsório em 0,5%. A 
alíquota, que era de 7%, passou para 7,5%, tirando de 
circulação 13 bilhões. Os chineses estão preocupados, 
pois, a continuar esse estado de coisas, não haverá 
eletricidade para manter todas as indústrias. Não ha-

verá tempo hábil para construir hidrelétricas para todas 
as indústrias que estão crescendo.

Quanto é o compulsório no Brasil? Cinqüenta e 
três por cento. De cada R$100,00 que depositamos no 
banco, R$53,00 ficam retidos. E quanto é o spread no 
Brasil? Quarenta por cento.

Realmente não entendo por que não seguimos 
o exemplo dos que estão ganhando. E não é de hoje 
essa situação. Não é culpa do Governo Lula. Mas pre-
cisamos repensar nossa área econômica do início até 
agora, pois há alguma coisa errada.

Estou preocupado, porque o Brasil era a 8ª eco-
nomia do mundo. Perdemos para a Espanha, para a 
Austrália, para a Coréia e para a Holanda. E saltamos 
da 8ª posição para a 15ª. O que está acontecendo 
com o nosso País? Será que somos nós, os legisla-
dores, incapazes de criar leis para modificar a nossa 
sociedade? Será que não estamos em sintonia com 
a sociedade?

Amanhã, neste plenário, haverá uma reunião com 
o Ministro da Justiça, com – espero – o Secretário de 
Segurança do Rio de Janeiro, com o Prefeito do Rio 
de Janeiro, tentando...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Excelência, foi adiada.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Foi adia-
da? Há poucos minutos estava confirmada!

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Não, a Dona Rosinha adoeceu.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu falei 
com S. Exª hoje e S. Exª disse-me que estava man-
dando o Secretário de Segurança.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – 
Não. V. Exª me desculpe, mas o Senado não vai trazer 
o Ministro Márcio Thomaz Bastos para discutir com o 
Sr. Marcelo Itagiba, por melhor que ele seja.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não, 
mas o Secretário é o Garotinho.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Não, o Garotinho também não pode vir. Isso me foi 
dito pelo Senador Tasso Jereissati, que é o Presiden-
te da Comissão.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – É uma 
novidade para mim. Essa é uma informação que me 
entristece mais ainda, nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães, pois gostaríamos de resolver pelo menos o 
problema emblemático. Mas não é só Rio, o País todo 
está sofrendo com esse problema de segurança. E se 
não tomarmos cuidado, daqui a pouco a situação vai 
ficar incontrolável na área econômica, na área social, 
na área de combate ao crime. Mas sou um homem de 
muita esperança. Tenho certeza de que o Governo vai 
tomar as atitudes que precisam ser tomadas.
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Sr. Presidente, a minha preocupação maior – e 
quero encerrar aqui – é no sentido de que estejamos 
unidos, estejamos na mesma sintonia, pois tenho cer-
teza de que o Governo vai fazer o que a sociedade 
também quer. Se não estivermos nessa sintonia, se 
não fizermos a legislação necessária para fazer as mo-
dificações, estaremos navegando na contramão.

É preciso, pois, que analisemos as situações caso 
a caso, pontualmente, e busquemos soluções. E sei 
que o meu partido e eu próprio estaremos à disposi-
ção para lutar de todas as formas para que entremos 
nessa sintonia.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Ney 
Suassuna, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com 
muita satisfação, nobre Senador Efraim Morais.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Ney 
Suassuna, V. Exª traz um assunto da maior importân-
cia: a questão da violência. A manchete da Folha de 
S.Paulo, hoje, diz: “Assassinatos no País crescem 
130%”. E isso nos últimos 20 anos, o que é muito ruim 
e triste para o nosso País, ou seja, o aumento da vio-
lência. Assim, em função do quadro que se desenha 
na nossa querida cidade do Rio de Janeiro, ficamos 
tristes com a notícia que nos traz o Senador Antonio 
Carlos Magalhães de que a Governadora não poderá 
vir amanhã, pois o assunto é da maior importância. 
Eu, que sou membro do Conselho da República, es-
tou encaminhando, com a assinatura de várias Srªs e 
Srs. Senadores...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Inclu-
sive a minha.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Inclusive a 
de V. Exª, ao Presidente da República, um documento 
solicitando a convocação do Conselho da República 
para deliberar a respeito da violência e criminalidade 
na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque o assunto diz 
respeito a toda a sociedade brasileira, em caráter de 
urgência. E há a preocupação desta Casa. É eviden-
te que nos preocupamos quando a Governadora do 
Estado envolvido não pode estar presente. Aguardo, 
portanto, a adoção de providências por parte do Se-
nhor Presidente da República no sentido de que seja 
convocado o Conselho da República e possamos dis-
cutir o problema do Rio de Janeiro e, evidentemente, 
o aumento da violência em nosso País. Agradeço a 
V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu é 
que agradeço a V. Exª o aparte. Realmente, fui um dos 
subscritores porque acredito que é preciso que tome-
mos alguma atitude. O Congresso não pode ficar à 
parte, de maneira nenhuma.

O Sr. Duciomar Costa (Bloco/PTB – PA) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Senador 
Duciomar Costa, por gentileza.

O Sr. Duciomar Costa (Bloco/PTB – PA) – Se-
nador Ney Suassuna, essa questão da violência está 
sendo agora colocada em evidência pela imprensa e o 
Senado, por conseguinte, tem procurado se manifestar, 
buscando colaborar para diminuir a violência no País. 
V. Exª questionava se poderíamos ser os culpados, se 
não seríamos nós, os legisladores, que não tomamos 
nenhuma atitude, deixando de dar uma resposta para 
a sociedade. Senador Ney Suassuna, essa é uma 
discussão que devemos travar aqui nesta Casa. Mas 
resolver o problema da violência apenas colocando o 
Exército no Rio de Janeiro ou equipar os homens com 
instrumentos capazes de combater a violência não é 
o suficiente. Se não procurarmos entender que não 
vamos conter a violência sem discutir, primeiramen-
te, a questão social – e digo isso, pois entendo que a 
repressão pode combater até um determinado limite, 
mas a polícia não adentra nas casas –, não resolvere-
mos a questão, pois o problema é social. Precisamos 
fazer o País andar, gerar emprego, fazer com que as 
pessoas tenham renda e possam sustentar as suas 
famílias com dignidade. O povo brasileiro precisa disso. 
Devemos isso à sociedade. Portanto, devemos travar 
essa discussão, que precisa ser ampla no contexto 
social, para que possamos dar uma resposta ao povo 
brasileiro. Não resolveremos o problema se utilizar-
mos apenas a repressão, colocando o Exército nas 
ruas e equipando os homens. Essa não é a solução. A 
questão é muito mais profunda do que isso. V. Exª tem 
toda razão quando diz que devemos uma resposta à 
sociedade brasileira.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito 
obrigado, nobre Senador Duciomar Costa, pelo seu 
aparte.

Vou narrar para V. Exª um diálogo que tive outro dia 
em um táxi, no Rio de Janeiro. Estávamos atravessan-
do a Linha Amarela e o motorista, preocupado, falava 
da insegurança da cidade como um todo. Ele se virou 
para mim, sem saber quem eu era, e disse: “O senhor 
fuma maconha?” Respondi: “Não”. Ele perguntou: “O 
senhor cheira cocaína?” Eu falei: “Não, senhor.” E con-
tinuou: “Se quiser comprar uma dessas substâncias, o 
senhor gastará mais de meia hora para comprá-las”? 
Eu disse: “Creio que não, porque dizem que em toda 
favela há um ponto de venda”. Ele concluiu: “Não ape-
nas nas favelas, mas também em muitas esquinas. O 
que o senhor pensa de um policial que passa 30 dias 
por mês, até mesmo o ano inteiro, procurando esses 
pontos sem encontrar nada, e, quando invadem uma 
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favela, mostram onde era o ponto? Onde está a P2? 
Onde está a segurança da polícia, das Forças Armadas, 
e tudo o mais que não localizam esses pontos?”

É verdade que esse motorista está parcialmente 
certo. Realmente, há conivência. Entretanto, há outro 
aspecto: são as classes média e alta que financiam o 
tráfico, porque vão aos pontos de venda para comprar 
drogas e depois se sentem ofendidas por todos os sub-
sídios maléficos provocados pelo tráfico. Precisamos 
pensar com mais seriedade nessa situação.

Alerto não apenas sobre esse fato, mas sobre a 
segurança como um todo, porque não basta haver se-
gurança somente contra o homicídio, o narcotráfico, o 
crime organizado. As estradas e os hospitais também 
precisam de segurança. Por isso, peço que assumamos 
a nossa responsabilidade e tenhamos coragem de to-
mar atitudes mais duras. Na hora em que precisamos 
agir, alguns dizem: “Isso não pode ocorrer”. É evidente 
que algo deve ser feito, porque estamos vivendo uma 
época de guerra civil, conforme alertam os jornais, e 
devemos combatê-la.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Ney Suassuna, segurança não se improvisa 
nem se inventa. O Senador Duciomar Costa tem razão. 
Precisamos pensar globalmente sobre o problema da 
segurança, porque estão improvisando e tentando re-
solver no grito. Não é assim que se resolve.

A criminalidade cresce na medida em que a re-
pressão aumenta, mas sem nenhuma estratégia, sem 
nenhuma força para pelo menos apontar os alvos, os 
responsáveis, as lideranças. Às vezes, entram numa 
favela, matam inocentes, morrem policiais, e os ban-
didos continuam tranqüilamente operando assim que 
a Polícia deixa o local.

Não há uma estratégia, uma operação de infor-
mações, uma busca da realidade de como o crime está 
ocorrendo. E a violência também cresce na razão di-
reta do desemprego; a violência, não a criminalidade 
violenta, que é outra coisa.

Penso que V. Exª tem razão.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Permita-

me, Sr. Presidente, incluir no meu discurso este aparte 
voluntário de V. Exª, que é a parte mais brilhante de 
nosso pronunciamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP) 

– Segundo informação do Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, a audiência pública que seria realizada ama-
nhã foi transferida para segunda-feira, às 18 horas. V. 
Exª confirma, Senador Tasso Jereissati?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Perfei-
to, Sr. Presidente. Isso foi feito para que a Governadora 

do Rio de Janeiro pudesse comparecer, uma vez que, 
por motivo de saúde, S. Exª não poderia comparecer 
amanhã. Nós transferimos a reunião para segunda-fei-
ra, às 18 horas, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, com as presenças do Ministro da Justiça, 
do Prefeito do Rio de Janeiro e, esperamos, da Gover-
nadora do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP) 
– Muito obrigado, Senador.

Tem a palavra, pela ordem, por cinco minutos, o 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Em seguida, fa-
lará o Senador Garibaldi Alves Filho.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jor-
nal A Tarde, que me faz forte oposição na Bahia, mas 
que, inegavelmente, é o de maior circulação, traz hoje 
uma manchete que me sinto obrigado a ler neste ple-
nário. E, já que não há nenhum líder do Governo para 
tomar conhecimento, peço a V. Exª que meu discurso 
seja remetido ao Ministro dos Transportes.

Diz a notícia: 

Suspenso o dinheiro das estradas.
Marcadas para começar hoje, as obras 

de recuperação do trecho de 121 km da BR 
– 324, entre Tanquinho e Capim Grosso, foram 
suspensas porque o dinheiro não chegou.

O Ministério dos Transportes cancelou 
todos os repasses de recursos para estradas 
federais na Bahia. As Rodovias nºs 101, 116 
e 407 também continuam precisando de obras 
urgentes. 

Na página seguinte, o jornal faz ampla reporta-
gem sobre a matéria.

Evidentemente, não vou culpar o atual Ministro 
dos Transportes que tem 30 ou 40 dias de exercício, 
mas culpo o Governo porque não é possível que as 
estradas federais baianas continuem no estado em 
que se encontram. E o pior é que o tráfego pesado 
das estradas federais corre para as estaduais, ou seja, 
as BA´s. Conseqüentemente, o que se observa é que 
também as estradas estaduais ficam intransitáveis. 

Sei que isso não acontece apenas na Bahia, mas 
o meu dever é defender o meu Estado. Espero que o 
novo Ministro faça alguma coisa. Peço a V. Ex.ª que 
envie o meu modesto discurso a S. Exª.

Sr. Presidente, a situação é deplorável em vá-
rios setores, mas nenhum é pior que o das rodovias. 
No último feriado, V. Ex.ª viu quantos desastres ocor-
reram e quantas vidas foram ceifadas em virtude das 
intransitáveis estradas brasileiras. No seu Estado, Sr. 
Presidente, houve um número bastante grande de aci-
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dentados. Minas Gerais, parece-me, foi o que teve o 
maior número de mortes em suas rodovias. 

Por tudo isso, faço mais um apelo ao Governo 
Federal. Já fiz sobre outros setores, mas não tive êxi-
to! Ontem, inegavelmente, houve uma reunião sobre 
o metrô com o Ministro das Cidades, Olívio Dutra, que 
me pareceu produtiva. O Ministro foi altamente gentil e 
me prometeu que os recursos do metrô fluiriam para 
melhorar o trânsito na cidade de Salvador. Sei que ou-
tros metrôs estão na mesma situação, mas, na Bahia 
o problema é mais grave, por ser o único Estado do 
Brasil que coloca recursos próprios nos metrôs.

Portanto, Sr. Presidente, peço ao Governo Fe-
deral que nos ouça e atenda a esse problema baiano. 
Estou muito à vontade, repito, porque o jornal que me 
faz oposição e apóia o Governo Federal é o que traz 
essa manchete em primeira página, numa matéria de 
oito colunas.

Por isso, Sr. Presidente,...
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – V. Exª me per-

mite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Com muita honra.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Anto-

nio Carlos Magalhães, V. Exª traz um assunto que diz 
respeito a todo o País. Ao iniciar o seu pronunciamen-
to, V. Exª disse que a situação crítica das estradas e a 
paralisação das obras não eram um problema apenas 
da Bahia. E também faz uma complementação impor-
tante quando diz que as estradas estaduais – no caso 
da Bahia, as BAs – estão sendo destruídas por carros 
pesados e por carretas, que já não trafegam mais pelas 
estradas federais, as BRs. No caso da Paraíba, são as 
PBs que estão intransitáveis. Faço este aparte porque 
espero que, pelo respeito que impõe V. Exª, pela força 
política e pelo patrimônio político que possui, o Ministro, 
ao receber este discurso, lembre-se também da pe-
quenina Paraíba. Porque lá as obras, há muito tempo, 
estão paralisadas. E cito apenas um exemplo: existe 
um trecho de 90 quilômetros, entre as cidades de Patos 
e Pombal, que normalmente se percorre em 40 ou 50 
minutos, no máximo, em boa velocidade. Atualmente, 
esse percurso é feito em 2 horas e 30 minutos. Conto 
isso porque tive a oportunidade de constatar agora na 
Semana Santa. Portanto, é necessário que o Governo 
entenda que está jogando fora um dos maiores patri-
mônios do País, que é a nossa malha rodoviária. Pa-
rabéns! E gostaria que V. Exª incorporasse este meu 
aparte ao seu pronunciamento a fim de que a Paraíba 
também seja lembrada.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço o seu aparte, nobre Líder Efraim 
Morais. E tenho certeza de que o Ministro dos Trans-

portes, tomando conhecimento deste discurso, fará 
algo pela Bahia e também pela sua Paraíba.

A situação é grave, gravíssima, e apelo também 
ao Líder Aloizio Mercadante, que adentra neste ins-
tante no plenário, no sentido de nos ajudar. Ainda há 
pouco, disse que o Ministro das Cidades, ontem, foi 
muito gentil e prometeu dar um fluxo razoável ao me-
trô da Bahia.

Sobre o problema das estradas, eu trouxe aqui 
um jornal – V. Exª conhece bem a Bahia – que me faz 
oposição direta, que traz a manchete: “Suspenso o di-
nheiro das estradas”. Os recursos para todas as estra-
das foram contingenciados e não serão repassados.

De modo que se trata de uma situação grave que 
trago ao conhecimento do Senado, pedindo ao Gover-
no a sua atenção e agora do Líder Aloizio Mercadante, 
cuja posição nesta Casa só é de merecer elogios pelo 
trato que dispensa aos seus colegas e a maneira com 
que leva as nossas reivindicações ao Governo.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Permite-me um aparte, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não, Senador.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, sempre ouvimos com 
muita atenção todas as ponderações, considerações 
e críticas que V. Exª encaminha a este Plenário, pela 
larga experiência política e pelo compromisso histórico 
que tem com o País, sobretudo com o Estado da Bahia. 
Houve um esforço grande do Governo em relação a 
recursos para os Estados e Municípios no que refere 
às estradas, por meio do repasse da Cide – 29% dos 
recursos da Cide serão repassados diretamente. No 
Ministério dos Transportes, este ano, estão programa-
dos investimentos da ordem de R$ 3,4 bilhões e muitos 
em parceria com os Governos dos Estados. De qual-
quer forma, analisarei o problema, levarei ao Ministro 
dos Transportes e comprometo-me, assim que tiver 
uma resposta, o mais breve possível, informar V. Exª. 
Verificaremos o que está ocorrendo e como equacio-
nar essa questão. O Governo trabalha na perspectiva, 
este ano, de fazer um programa de recuperação das 
estradas de amplo alcance. No ano passado, foram 
2.500 km e mais – não tenho de cabeça – a parte de 
“tapa-buraco”, que representou uma operação muito 
grande, de mais de 25.000 km, mas, a chuva vem e 
o “tapa-buraco” não resiste. Tem-se que recuperar e 
restaurar as estradas. E o programa visa, pelo menos, 
triplicar essas restaurações em relação ao ano passa-
do. Mas analisarei a questão e trarei detalhadamente 
a V. Exª, se possível ainda nesta semana.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço muito a V. Exª, que tem sido real-
mente um Líder atuante e tem procurado resolver to-
dos os problemas que surgem aqui. Se eles não são 
resolvidos, a culpa não é de V. Exª, mas certamente 
das autoridades dos Ministérios.

Seja como for, V. Exª merece sempre o nosso 
respeito. E, por isso mesmo, agradeço o seu excelen-
te aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Não sei se posso, Senador Heráclito Fortes, 
somente se o Presidente Romeu Tuma permitir.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenho certeza 
de que o Senador Romeu Tuma, com a sensibilidade 
nordestina que possui na alma, irá permitir. (Pausa).

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com certeza, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Antonio Carlos Magalhães, parabenizo V. Exª pelo seu 
pronunciamento. Fiquei muito feliz por, mais uma vez, 
ver que V. Exª é um homem de estrela, e a Bahia um 
Estado de sorte. O Piauí tem, dia após dia, reclamado 
dessas mesmas estradas, mas não teve a felicidade 
de V. Exª de hoje, às 18 horas e 25 minutos, adentrar 
neste plenário o Líder Aloizio Mercadante e prometer 
imediatamente uma solução. Somente o prestígio de 
V. Exª e a importância da Bahia para sensibilizar o Go-
verno, com o que fico muito feliz. Agora, faço um apelo 
ao Senador Aloizio Mercadante, esse grande Líder: 
estenda a sua generosidade ao meu sofrido Estado do 
Piauí. Temos os mesmos problemas, Senador Aloizio 
Mercadante. A soja da Bahia passa pelo Piauí e vice-
versa. Na semana passada, tive a informação de que 
um caminhoneiro, contratado por uma empresa do 
Piauí, quis matar o contratante porque o seu caminhão 
quebrou na estrada. Uma viagem que deveria durar três 
dias demorou doze dias. Ele alegou que o trato não 
era aquele. A estrada estava esburacada, o caminhão 
quebrou e ele queria uma indenização pelos danos. 
Veja, Senador César Borges, que o Piauí é um Estado 
onde se prevê, para este ano, uma safra de um milhão 
de grãos. Mas tenho certeza de que o Senador Aloizio 
Mercadante, principalmente agora com a definição de 
que os recursos da Cide serão usados exclusivamente 
nas estradas, lançará seu manto protetor em defesa 
do Estado da Bahia, do Piauí, enfim, sobre o Nordes-
te – o Senador Tasso Jereissati pede também que V. 
Exª o socorra e inclua o Ceará nessa cruzada, assim 
como o Senador Antero Paes de Barros pede por seu 
Mato Grosso. Enfim, creio que teremos uma solução 
para o problema. Obrigado a V. Exª.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Gos-
taria de mais um aparte.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Antes de conceder um aparte ao Senador Aloi-
zio Mercadante, devo dizer que os recursos da Cide 
continuam bastantes para que sejam aumentados. 
Temos, todos nós, que agradecer a atitude do Líder 
Aloizio Mercadante.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, pedi mais um apar-
te para comentar que, com esse humor, essa ironia, 
que são próprias do Senador Heráclito Fortes, tenho 
certeza de que S. Exª, com a longa vivência política 
que tem, se fizer um estudo sobre o buraco na estrada 
que provocou a quebra do caminhão, irá descobrir que 
ele não tem apenas um ano, tem mais tempo. Quer 
dizer, o abandono das estradas no Brasil tem algum 
tempo. E o programa de recuperação das estradas 
é um grande desafio do País. O maior desafio que o 
Governo enfrenta é o buraco para a recuperação das 
estradas que está no orçamento e na dívida pública, 
que atingiu patamares absolutamente descabidos ao 
longo da história recente do País. Tínhamos uma dívi-
da pública, há 9 anos, de R$ 67 bilhões e assumimos 
o Governo com a dívida próxima a R$ 725 bilhões. 
Esse endividamento constrange muito a capacidade 
de investimentos e gastos do Estado. Apesar disso, o 
esforço de responsabilidade fiscal, a contribuição que 
o Senado deu nas reformas previdenciária e tributária 
– e, nesta, com mecanismos inovadores criados por 
nós como a partilha da Cide –, ajudam a, dentro de um 
quadro de severa restrição fiscal e financeira, buscar 
novos recursos para investimentos em transportes e 
estradas. E tenho certeza de que a parceira entre Esta-
dos, União e Municípios melhorará de forma definitiva 
essa estrutura de transporte, essencial para a compe-
titividade da economia, o turismo e o bem-estar. E o 
Piauí seguramente tem de estar dentro dessas priori-
dades, assim como todo o Nordeste, onde a carência 
de recursos é maior, regionalizando os investimentos 
e priorizando-os. Mas, de qualquer forma, a ponde-
ração de V. Exª foi muito responsável. Seguramente, 
prestarei as informações, buscarei analisar o que está 
acontecendo e darei um retorno concreto e específico, 
estendendo-o ao Senador que, evidentemente, repre-
senta tão bem o Piauí nesta Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço ao Líder Aloizio Mercadante, ao Se-
nador Heráclito Fortes e a todos aqueles que apoiaram 
a minha fala. Agradeço também a V. Exª, Sr. Presiden-
te, a oportunidade que me deu para tratar de assunto 
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tão relevante para a Bahia. Não fosse a gentileza e a 
generosidade de V. Exª em compreender os grandes 
problemas nacionais, certamente não teria tido tem-
po para falar hoje aos meus conterrâneos e a todos 
os brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – A impor-
tância do assunto que V. Exª trouxe à tribuna atende 
praticamente aos anseios e às angústias de todos os 
brasileiros.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Fui citado pelo Senador.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Esgotou-
se o tempo da sessão, mas, como V. Exª foi citado 
com honra...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Exatamente. Pelo fato 
de o Senador Aloizio Mercadante ter citado o meu nome 
neste plenário – o que vai para o meu currículo, para 
a minha biografia –, peço a palavra pela ordem. 

Fico muito feliz pelo fato de o Senador Aloizio 
Mercadante, conhecido como o maior economista do 
PT e um dos maiores do Brasil, ter feito essas decla-
rações.

Com relação à idade do buraco, compete ao Go-
verno, por meio de um recenseamento próprio, saber 
a idade dos buracos das estradas brasileiras. Mas a 
questão não é essa. 

O Senador Aloizio Mercadante, economista, ho-
mem de responsabilidade, que participou do programa 
de Governo do Presidente Lula, sabia das dívidas, sabia 
das dificuldades, conhecia a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que combateu na sua criação. No entanto, com 
tudo isso, prometeu nas praças públicas, no primeiro 
ano, recuperar estradas, dar salários, além de outras 
promessas. 

Como o PT prometeu tudo isso, Senador Merca-
dante, se ele sabia que o buraco financeiro e o bura-
co das estradas existiam há tanto tempo? Caloteou o 
povo brasileiro. Não há outra resposta para isso. Ou V. 
Exªs prometeram, em praça pública, o que não podiam 
cumprir, ou então, por questões políticas, não estão 
resolvendo o problema das estradas nordestinas. 

Pobre povo nordestino! Mais uma vez, foi enga-
nado. Mas o seu dia haverá de chegar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, por ter sido citado, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP. 

Fazendo soar a campainha.) – A Presidência comunica 
ao Plenário que, em virtude de a pauta encontrar-se 
sobrestada por medidas provisórias, defere, nos termos 
do art. 41 do Regimento Interno, o Requerimento nº 
440, de 2004, do Senador Jonas Pinheiro. 

Fica o Senador Jonas Pinheiro autorizado a par-
ticipar da missão solicitada.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Aloizio Mercadante. Trata-se de uma explicação pes-
soal, mas peço que seja breve, porque o tempo já se 
esgotou.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria apenas de ponderar as 
palavras do Senador Heráclito Fortes. 

Creio que o debate deveria ter sido feito de acor-
do com o tema que estávamos discutindo, mas, como 
passamos para outras áreas, é necessário um escla-
recimento.

Fiz questão de intervir em deferência ao Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães pela responsabilidade 
que tem tido neste plenário, pelo espírito público, pela 
independência que preserva na vida pública. Portanto, 
eu não poderia deixar de mencionar a questão abor-
dada pelo Senador Heráclito. 

Nós, de fato, herdamos uma situação difícil – creio 
que o País inteiro tem consciência disso. Não vejo que 
essa situação possa ser superada se não houver um 
esforço suprapartidário, uma grande responsabilida-
de pública em equacionar algumas grandes questões 
do País. 

Veja V. Exª que, dentro das restrições severas 
fiscais e financeiras que estamos atravessando, repac-
tuamos a dívida da agricultura, ampliamos os recursos 
do Modefrota e conseguimos, nestes dois anos  tan-
to no ano passado quanto neste ano , bater recorde 
histórico de safra agrícola no Brasil, sobretudo recu-
perando a pequena agricultura familiar. Conseguimos 
restaurar 2.500 quilômetros de estradas e tapar bura-
cos de 25.000 quilômetros delas, dentro das restrições 
fiscais. Neste ano, vamos triplicar os investimentos na 
estrutura de transportes.

De fato, a maior restrição que o País atravessa 
são as finanças públicas. Mas, com a política de redu-
ção progressiva da taxa de juros – que hoje é a menor 
dos últimos nove anos –, com a reforma tributária que 
aprovamos, depois de nove anos de espera no País, 
estamos construindo uma base sólida para ampliar 
a capacidade de investimento de forma sustentável, 
estabilizar o País e permitir melhorar a qualidade de 
vida da população brasileira.

Por isso, tenho absoluta segurança de que es-
tamos em um caminho promissor de recuperação do 
crescimento com estabilidade e de aprimoramento da 
estrutura viária, ou seja, investimento em estrutura. E 
a aprovação do PPP – a Parceria Público-Privada – é 
um dos instrumentos para se capitalizarem recursos 
do setor privado, junto com o setor público, para me-

ABRIL 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 10247 

lhorar o investimento em infra-estrutura e, com isso, dar 
competitividade às exportações, melhorar a estrutura 
de transporte e a eficiência do País.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, eu gostaria apenas de parabenizar o Lí-
der e citar um fato: a incoerência do pronunciamento 
do Senador Aloizio Mercadante. A culpa de todos os 
buracos das estradas é do Governo Fernando Henri-
que. Porém, a grande safra colhida no ano passado é 
do Governo Lula, que não teve tempo de plantar um 
pé de xiquexique no Brasil!

Portanto, Líder Mercadante, parabéns pelo es-
forço de defesa, mas o povo brasileiro não é bobo e 
sabe que quem plantou ao longo desses anos, quem 
criou uma política agrícola que fez com que o Brasil 
crescesse, principalmente o Nordeste, não foi este Go-
verno – temos aqui o testemunho do Senador Tasso 
Jereissati, um dos responsáveis por esse programa no 
Ceará; do Senador Mão Santa, do Piauí; do Senador 
Edison Lobão e de todos os que governaram. Então, 
é exatamente isto: V. Exªs estão colhendo aquilo que 
o Presidente Fernando Henrique plantou. O buraco da 
estrada é conseqüência.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, para concluir, eu só queria ponderar 
que um pé de milho, ao que eu saiba, é colhido cin-
co meses depois de plantado. A soja também é uma 
cultura perene. Quando falo da safra de grãos, não 
há nenhum grão plantado no País que dure mais de 
um ano. Então, V. Exª precisaria, primeiro, ponderar a 
argumentação.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Peço para este debate cessar, porque senão vamos 
extrapolar o tempo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– De fato, o aumento na capacidade de exportação e de 
produção agrícola do Brasil não se deve somente aos 
governos, mas a condições estruturais extremamente 
eficientes que o Brasil possui. Somos um dos poucos 
países com terras ainda agricultáveis, com fronteiras 
agrícolas. Nosso clima é extremamente equilibrado. E 
houve, por meio da Embrapa, o esforço histórico na 
área de pesquisa, ciência e tecnologia. 

Ao lado disso, a negociação da dívida vem sen-
do construída por este Governo, que conseguiu uma 
grande repactuação para permitir ao setor da agricul-
tura financiamento e capacidade de investimentos. A 
ampliação do Programa Modefrota, do BNDES, contará 

com R$2,5 bilhões de recursos este ano. Tudo isso foi 
feito para aumentar a eficiência da agricultura.

Quanto à safra deste ano – não há nenhum grão 
que tenha um prazo tão longo –, haverá uma supersa-
fra de 130 milhões de toneladas de grãos. 

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Somente pondero, Senador, que o argumento mais 
aprofundado – cada um com sua visão política, sua 
história, seu posicionamento e na disputa entre Opo-
sição e Governo, que é muito própria da democracia 
–, a discussão mais equilibrada seguramente permitirá 
uma contribuição mais eficiente para se equacionarem 
os problemas tão complexos e difíceis do Brasil.

Creio que o menos importante é saber de quem 
é o crédito. O mais relevante é aumentar a colheita e a 
capacidade de produção e de exportação. Neste mês, 
o Brasil está batendo recorde histórico de exportação, 
recorde histórico de safra agrícola e recorde histórico 
de saldo comercial. 

Parabenizo sobretudo o homem do campo, o 
grande responsável por tudo isso. 

Precisamos, porém, avançar no que se refere à 
reforma agrária. Devemos dialogar com os movimentos 
sociais do campo para que se respeite o Estado de di-
reito e para que a reforma agrária seja compatível com 
esse impulso fantástico da agricultura brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP. 
Fazendo soar a campainha.) – Senador Heráclito For-
tes e Senador Aloizio Mercadante, a esta altura, deve-
mos homenagear os agricultores do Brasil e encerrar 
a sessão, porque senão vamos ficar debatendo e va-
mos esquecer quem são os responsáveis pela grande 
produção agrícola.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O Se-
nador Aloizio Mercadante foi positivo não só para mim, 
mas para o Brasil, até porque é raro isso acontecer. A 
safra colhida não é fruto de um trabalho de cinco me-
ses; cinco meses é o período da colheita. V. Exª tem 
que levar em conta a época em que os presidentes e 
os dirigentes da Embrapa não eram escolhidos por 
pressão partidária. É preciso considerar as pesquisas 
feitas, a infra-estrutura dada ao cerrado e, acima de 
tudo, o trabalho de longos anos. V. Exª está apenas 
usufruindo do sucesso. Aproveito o ensejo para soli-
citar à TV Senado a filmagem do elogio do Senador 
Aloizio Mercadante ao Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, que será muito útil para o PFL da Bahia no 
pleito que se aproxima.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª pode requisitar a cópia.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Álvaro Dias, concedo-lhe a palavra pela or-
dem, mas espero que seja rápido, por favor.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Serei breve, Sr. Presiden-
te.

A exemplo do que sempre faz o Senador Eduar-
do Suplicy e na esteira das palavras do Líder Aloizio 
Mercadante sobre reforma agrária, lembro aos Srs. 
Senadores que amanhã, às 10 horas, a CPMI da Terra 
se reunirá para debater o processo de reforma agrária 
no País, com a presença da Contag – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

Eu não sabia que os produtores rurais podem, 
agora, tirar férias, porque o Governo de Lula planta e 
produz por eles. Fiquei muito impressionado com essa 
descoberta e, certamente, os produtores rurais brasi-
leiros ficarão muito felizes com isso.

Por outro lado, aprendi com o Senador Merca-
dante que a soja é uma cultura perene. Parece-me 
que o Senador não sabe diferenciar um pé de café 
de um pé de soja. Além disso, S. Exª não precisa se 
preocupar com as estradas porque é de São Paulo e 
o Governador Geraldo Alckmin cuida muito bem das 
rodovias do Estado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Não posso negar-lhe a palavra, Senador Eduardo 
Suplicy, mas lhe pediria rapidez, por favor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tendo-se iniciado a discussão de importante questão 
econômica, eu gostaria de informar a todos os Sena-
dores que houve uma decisão relevante, hoje, do Co-
pom, com o corte mínimo de 0,25 ponto, baixando a 
taxa de juros para 16% ao ano. 

O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco 
Central, fez uma tímida redução de 0,25, semelhante 
à que fez há um mês. Com isso, os juros caem para 
16% ao ano, a menor taxa desde abril de 2001.

Considero-a ainda bastante modesta, Sr. Presi-
dente, e gostaria de ponderar a respeito de uma si-
tuação. Eu perguntaria ao Presidente desta sessão, 
Senador Romeu Tuma: saberia V. Exª, nominalmente, 
quais são os membros do Copom?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu gostaria que V. Exª nos revelasse o seu segredo. 
Eu gostaria de saber quem manda no Copom.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A 
pergunta tem o seguinte fundamento, Sr. Presidente: 
são tão importantes as decisões do Copom que tal-
vez fosse relevante a proposição de que a Radiobrás 
passasse a transmitir as suas sessões, se não ao vivo, 
pelo menos gravando-as e reproduzindo-as no dia se-
guinte. Eu preferiria que o fizesse ao vivo.

A Radiobrás poderia, no programa de televisão 
e na própria rádio, transmitir as sessões, para que a 
população brasileira pudesse acompanhar de perto 
como são tomadas as decisões do Copom.

A minha pergunta, Sr. Presidente, foi feita no sen-
tido mais respeitoso.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª pode, com base no art. 216 do Regimento Inter-
no, requerer informações ao Sr. Ministro da Fazenda.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
sei, mas eu tenho a lista desses nomes.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Isso seria interessante, pois assim seriam publica-
dos no Diário Oficial.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Dado que as decisões do Copom são tão importantes, 
seria também fundamental que a população soubesse 
quais são os seus membros.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª poderia ser mais breve, pois o tempo já está 
irregular e ultrapassou mais de 15 minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A 
minha sugestão, que colocarei em projeto de lei ou de 
resolução, é que as sessões do Copom passassem a 
ser transmitidas, se possível, ao vivo; se não, que o 
fossem 24 horas depois, pela Radiobrás, televisão e 
rádio, para que a população pudesse conhecê-las e 
os membros do Copom se sentissem suficientemente 
responsabilizados. 

Dessa forma, assim como nós somos questio-
nados, nas ruas, a respeito de nossas decisões, eles 
também seriam melhor identificados pela população, 
pelos trabalhadores, pelos empresários, por todos, in-
clusive pelo Senador Antero Paes de Barros, para que 
se soubessem as razões que os levaram, desta vez, 
a mais uma decisão.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu pediria para encerrarmos a sessão, pois estamos 
irregulares.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Sr. Presidente, vamos fazê-lo. Antes, eu gostaria de 
cumprimentar o Senador Eduardo Suplicy pela idéia e 
apelar para que, além da Radiobrás, as próprias Rá-
dio e TV Senado pudessem estar disponíveis para a 
transmissão das sessões do Copom.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Também. Então, façamos um projeto em conjunto. 
Aliás, já apresentei um projeto de lei a esse respeito, 
mas a TV Senado está envolvida com as nossas ses-
sões, cujos horários coincidem com os das sessões 
do Copom. Por isso pensei que elas pudessem ser 
gravadas e transmitidas depois.

Vamos pensar no melhor procedimento opera-
cional. Farei uma visita ao Presidente da Radiobrás, 
Eugênio Bucci, e dialogarei com o Presidente do Banco 
Central, Henrique Meirelles, para que se aperfeiçoe a 
iniciativa legislativa que pretendo apresentar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– 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, o Requerimento nº 440, de 2004, do Sena-
dor Jonas Pinheiro.

Fica o Senador Jonas Pinheiro autorizado a par-
ticipar da missão solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Arthur Virgílio, 
Leonel Pavan, Paulo Elifas e Romeu Tuma, 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 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o dia 8 de abril assinala o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer. É importante emprestar a nossa 
voz para que se aprofunde a consciência dos brasilei-
ros e de suas instituições no que se relaciona a essa 
doença, enfermidade terrível, de mil faces ameaçado-
ras, que mata, aleija, infelicita em todo o mundo, em 
países pobres, ricos ou emergentes.

No Brasil, em 2003, foram cerca de 400 mil novos 
casos de câncer. Portanto, 400 mil pessoas receberam 
a notícia de que tinham a doença. Nem sempre é um 
aviso que vem a tempo de possibilitar um tratamento 
que salve vidas. E quando, por sorte, o diagnóstico é 
precoce, como sempre deveria ser, e há possibilidade 
de tratamento e até chance de cura, ainda assim sofrem 
os enfermos e suas famílias devido aos procedimentos 
terapêuticos, geralmente, penosos e demorados.

Ainda em 2003, tivemos cerca de 127 mil mortes 
por câncer. Entre os homens, o câncer de pulmão é o 
que mais mata. É uma devastadora neoplasia maligna, 
quase sempre causada pelo cigarro. Para cada 100.000 

habitantes, são 13 mortes. Logo a seguir, como grande 
matador entre os homens, vem o câncer de próstata. 
É também alto o número de mortes por câncer de es-
tômago, esôfago, cólon e reto.

Entre as mulheres, o mais freqüente é o câncer 
de mama, seguindo-se o de pulmão e os do aparelho 
digestivo e do útero. Para homens e mulheres, o câncer 
de incidência mais comum, mais freqüente, é o de pele 
não-melanoma. No entanto, este não mata muito, pois, 
se detectado no início, é de fácil tratamento e cura.

Como vemos, Sr. Presidente, o câncer é um gran-
de inimigo da saúde e da vida humana. Mas temos como 
reagir. A medicina brasileira acompanha os progres-
sos mundiais das inovações científicas na luta contra 
o câncer. A primeira linha de defesa, nessa luta, é a 
prevenção. Para cada tipo de câncer, há para os indi-
víduos e para as famílias e a comunidade meios de se 
organizar, de se preparar, acompanhando, prevenindo, 
detectando a tempo os primeiros sinais da doença.

O papel dos médicos e das instituições de saúde 
é divulgar a idéia da prevenção, os métodos de pre-
venção. Tudo o que se pode investir e fazer em maté-
ria de acompanhamento e de prevenção vale a pena, 
pois é enorme a diferença entre tratar no início e tratar 
no estágio avançado da doença. Os custos materiais 
e em sofrimento para as pessoas, as famílias e a so-
ciedade crescem enormemente quando não se faz a 
prevenção, o acompanhamento.

O desafio posto para a sociedade brasileira, dian-
te do câncer, é manter não somente uma medicina 
atualizada científica e tecnicamente, mas também um 
sistema de saúde pública que estenda os benefícios 
da prevenção e do tratamento a toda a população. 
Hoje, só têm garantido um bom atendimento aqueles 
muito abonados ou os associados a planos de saúde 
sólidos.

Temos, pelo Brasil afora, bons hospitais para 
tratamento de câncer. Alguns têm mesmo excelente 
padrão. Em termos de Poder Público, é muito útil o 
trabalho de compilação estatística feito pelo Instituto 
Nacional do Câncer – INCA, do Ministério da Saúde. 
Com boas estatísticas e previsões sobre a incidência e 
a mortalidade associadas a cada tipo de câncer e suas 
variações regionais, as instituições médicas, públicas 
e particulares podem dimensionar corretamente seus 
esforços no combate a essa traiçoeira enfermidade.

Combate, Sr. Presidente, que se deve dar sem 
trégua, esclarecendo-se a população, dedicando-se os 
recursos para o estudo, a pesquisa e o aparelhamento 
técnico. Um esforço de todos, na luta contra o terrível 
mal que é o câncer, para o benefício de todos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para regis-
trar o artigo intitulado “Governar é preciso”, de autoria 
do atual presidente do Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB, José Serra, publicado no jornal Fo-
lha de S.Paulo de 5 de abril do corrente.

No seu artigo, o Presidente do PSDB avalia que 
“o governo Lula sofre de três problemas endógenos: a 
falta de um programa, a falta de capacidade adminis-
trativa e a ocupação do aparato de Estado pelo PT”. 
Com isso, conclui que a maior carência do Brasil, hoje, 
é a falta de Governo.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo publicado 
no jornal Folha de S.Paulo de 5 de abril do corrente 
seja considerado como parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal. 

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.)

Folha de S.Paulo 
5-4-2004

GOVERNAR É PRECISO 

Por José Serra

“Não há necessidade maior para as pes-
soas que vivem em comunidade do que a 
de serem governadas, autogovernadas se 
possível, bem governadas se tiverem sorte, 
mas, em qualquer caso, governadas.”(Walter 
Lippmann) 

O governo Lula sofre de três problemas endóge-
nos, começando pela falta de programa. O PT tinha um 
programa histórico que se baseava num diagnóstico-
denúncia da sociedade brasileira: desigualdades, fal-
ta de acesso da grande maioria da população a terra, 
educação e saúde, economia a serviço dos bancos e 
do imperialismo, corrupção na administração, domínio 
da mídia pelos grandes grupos econômicos.

Chegando ao governo federal, o PT engavetou 
esse programa, mas não o substituiu por outro coe-
rente. Foi acometido por uma variante da síndrome 
de Estocolmo -aquela que torna as vítimas apaixo-
nadas por seus algozes. O que era condenado pas-
sou a ser adotado com gosto: aliança com os seto-
res mais atrasados da política brasileira, política eco-
nômica baseada num tripé de juros estratosféricos, 
carga tributária sideral e cortes draconianos de gas-

tos essenciais, revogação do instituto da CPI, devo-
ção aos credos do mercado financeiro internacional. 
O segundo problema é a falta de capacidade admi-
nistrativa para fazer as coisas acontecerem, inclusive 
as que não exigem muito dinheiro. As iniciativas do 
Palácio do Planalto se resumem a ações de coop-
tação política, azeitamento da máquina publicitária, 
discursos cansativos e mobilização do aparato gover-
namental para intimidar forças políticas e instituições 
que pensam ou agem de modo diferente do admitido 
pelos donos do poder.

Esse padrão, com poucas exceções, se estende 
aos ministérios. Mesmo na Saúde, onde, diferentemen-
te da Educação, se procurou manter as diretrizes do 
governo Fernando Henrique, os retrocessos têm sido 
inegáveis: cortes de recursos, passagem dos remé-
dios genéricos para o segundo plano das prioridades, 
loteamento da Funasa e do Inca, desaceleração do 
cartão SUS e do Programa de Formação de Auxiliares 
de Enfermagem.

O terceiro problema é a ocupação do aparato de 
Estado pelo PT. A direção partidária se transplantou 
para o núcleo do governo de mala e cuia e espalhou 
seus seguidores por todas as instâncias. Tudo isso 
sem nenhum projeto de sociedade, diferentemente do 
modelo bolchevique de partidarização do Estado, que 
tinha pelo menos uma utopia, maravilhosa para uns ou 
abominável para outros, mas real. No modelo petista, 
trata-se de um bolchevismo patrimonialista.

Esse modelo tem vários problemas. Não gera 
desenvolvimento nem empregos, estanca as políti-
cas sociais, não incentiva a moralidade e não leva a 
uma administração eficiente. Há governo demais se 
reunindo de forma exaustiva, armando truques publi-
citários, caçando bodes expiatórios, desperdiçando 
recursos públicos, como no caso dos erros da política 
de juros do Banco Central, que custam bilhões de re-
ais canalizados para rentistas, e não para produtores. 
Por outro lado, no que importa, há governo de menos, 
funcionando mal.

Com a popularidade em declínio, há o risco de 
que a reação petista se torne cada vez mais baratinada 
e truculenta, como já vem acontecendo, tensionando a 
estabilidade institucional. Assim, se me perguntassem 
qual é a maior carência do Brasil hoje, eu diria que é a 
falta de governo. A sorte de os brasileiros serem bem 
governados parece distante, mas, a esta altura, gover-
no que começasse a funcionar já seria lucro.

José Serra é presidente do PSDB e escreve às 
segundas nesta coluna.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para co-
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mentar duas matérias publicadas nos jornais O Globo 
e Jornal do Brasil, que, mais uma vez, evidenciam a 
crise que insiste em continuar na base governista.

As matérias intituladas “Presidente do PL ata-
ca Palocci”, publicada no Jornal do Brasil de 16 de 
março, e “Lula dobra o PL e Valdemar”, publicada no 
jornal O Globo de 17 de março, mostram o presidente 
do PL atacando o Ministro da Fazenda e a condução 
da política econômica no governo Lula. 

Se somarmos esse recente episódio àquele ge-
rado pelo documento do Partido dos Trabalhadores, 
que exigia mudanças na política econômica, obtemos 

como resultado uma enorme incongruência: Partidos 
“usufruindo” do Poder e comportando-se como se fos-
sem de oposição.

Para que conste dos Anais do Senado, requeiro, 
Senhor Presidente, que as matérias acima citadas se-
jam consideradas como parte 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.)
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O SR. PAULO ELIFAS (PMDB – RO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho, hoje, a esta tribuna para falar so-
bre o povo brasileiro. De todas as cores, de todos os 
credos, de todos os sotaques. Brasileiros de mãos ca-
lejadas pelos guatambus da vida, brasileiros das filas 
dos hospitais públicos e das promessas de emprego, 
brasileiros da luta por um país mais justo e democráti-
co na repartição de suas imensas riquezas, brasileiros 
que fazem do suor o combustível da esperança. Falo, 
portanto, em especial, dos brasileiros de Rondônia.

São muitos os Estados que avocam para si a 
condição de síntese do País, tanto no que há de mais 
belo, como nas suas maiores mazelas. Mas, nenhum 
deles tem, como Rondônia, a sua história moldada pe-
los contornos da realidade brasileira, principalmente 
nas últimas décadas. Rondônia é o ponto de encontro 
de todos os cantos e recantos do Brasil, uma terra nor-
destina de Severinos, uma terra nortista de Raimundos 
Nonatos, uma terra sulista de Silvas, Schmidt, Dalla 
Vecchia e Michaltzuk, uma terra de cosmopolitas, de 
sertanejos e de nativos de todos os nomes e sobre-
nomes, que se irmanam na gente rondoniense, retrato 
mais que perfeito da Nação brasileira.

Eu mesmo, um Silva do Paraná, ousei o desafio 
de deixar a minha vida no norte do Paraná e dedicar-
me, como médico, a uma população, que chegava a 
um território longínquo, mas que já se apresentava, 
em meados da década de setenta, como um “Novo 
Eldorado”. Éramos poucos profissionais médicos em 
Rondônia, naquela época, menos de vinte. Os núcle-
os populacionais mais se pareciam um amontoado 
de clareiras com quiosques e casinhas de madeira, 
ao longo de uma estrada quase intransitável, a mes-
ma que Juscelino ousou chamar, um dia, de “lado es-
querdo da cruz”, por se tratar da via de integração do 
País, via oeste. 

Luz de lampião, candeeiro, vela, lamparina; água 
do poço, da cacimba, da cisterna, do rio, do regato, do 
córrego, do igarapé ou quaisquer que sejam os nomes 
ou os costumes dos lugares de origem daquela gente 
de semblante corado pelo sol-a-sol. Entrei portas aden-
tro daquelas moradas singelas, vi nascer e morrer, o 
choro de alegria da chegada e as lágrimas de tristeza 
da despedida.

Quem conhece, portanto, como eu, Rondônia na 
sua história e na sua geografia, sabe da importância 
do processo migratório na ocupação do espaço rondo-
niense, que se estendeu, principalmente, ao longo da 
BR-364. E essa migração, e o conseqüente desenho 
da ocupação produtiva, deu-se através de políticas 
públicas, isto é, Rondônia cumpriu uma missão das 
mais estratégicas no contexto da política nacional de 

desenvolvimento econômico e social. Rondônia res-
pondeu, de pronto, na solução dos grandes problemas 
nacionais, ao longo dos últimos trinta anos, período de 
maior afluxo populacional para o Estado. 

Rondônia possuía, principalmente no final da dé-
cada de setenta, todos os ingredientes necessários para 
atenuar os focos de tensão social que se alastravam 
no campo e nas cidades brasileiras, particularmente 
motivados pela luta pela terra produtiva.

A BR-364 constituiu-se, portanto, ao longo destes 
anos de ocupação territorial de Rondônia, em leito de 
vida. Uma verdadeira passagem para o progresso. Um 
elo de ligação entre cidades que emergiram e que se 
desenvolveram às suas margens, uma entrada para 
todos os povos, uma saída para o mundo. 

A colonização do estado de Rondônia, na sua 
grande maioria se fez por pequenos produtores rurais 
com características familiares, dão o perfil das cidades 
que se alastraram, principalmente ao longo da BR-364. 
O grande arquiteto e, quem sabe, o paisagista da rede 
de cidades de Rondônia foi o Incra. Foram os seus 
projetos de colonização e de assentamento dirigido os 
moldes para o desenvolvimento urbano e rural do Es-
tado. Muitos deles emprestaram, inclusive, seus nomes 
para os municípios que se sucederam. São os casos 
de Ouro Preto D’Oeste, Cacaulândia, Theobroma, Co-
rumbiara, Colorado D’Oeste, entre outros. Trata-se de 
um processo diferente do se desenvolveu na chama-
da Amazônia Oriental. Lá, as terras foram ocupadas 
pelos grandes empreendimentos empresariais, que se 
estenderam em imensas extensões de terra, normal-
mente para a criação extensiva de gado. Rondônia, ao 
contrário, foi ocupada, produtivamente, pela policultura, 
de menor porte, o que propiciou, também, uma melhor 
distribuição fundiária. Em Rondônia, ainda hoje, quase 
90% dos estabelecimentos rurais ainda se enquadram 
na categoria da pequena produção familiar de até cem 
hectares. Uma agricultura com essas características, 
que se sustenta na policultura, é menos sensível às 
crises, gera mais empregos a custos menores, produz 
alimentos e propicia o excedente necessário à expor-
tação geradora de divisas. É assim Rondônia. 

Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores: 
Por isso, Rondônia está pronta, mais uma vez, 

para responder às necessidades da Nação e de um 
povo que quer mudanças. Não há como conviver com 
tantos conterrâneos que ainda amargam a dor da 
fome. Nem com tantos desempregados à procura das 
placas de “precisa-se” e que só encontram as de “não 
há vagas”. Nem, tampouco, com tamanhas disparida-
des de distribuição de renda, que é responsável por 
esse verdadeiro apartheid social de um país rico, de 
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pobres. Os focos de tensão social, também hoje, se 
alastram pelas periferias, no campo e nas cidades, 
principalmente nos maiores centros urbanos. E, cada 
um destes lugares, por mais distante e, muitas vezes, 
esquecido, encontra em Rondônia os seus represen-
tantes, uma espécie de amostra humana, verdadeiros 
símbolos da riqueza das diferenças brasileiras de ros-
tos e de sotaques.

Mas, Rondônia também vive essa mesma contra-
dição: um Estado que ostenta potenciais de desenvol-
vimento dos mais significativos do planeta, com proble-
mas sociais que se avolumam e que atingem o limite 
da violência. Recentemente, conforme amplamente 
divulgado pela imprensa, novo conflito, envolvendo 
garimpeiros e índios, ocorreu na reserva dos denomi-
nados índios Cinta Larga, na localidade de Espigão 
do Oeste, vizinho ao Município de Cacoal, onde atuo 
profissionalmente como médico. Esse conflito deixou 
um saldo de 23 vítimas, contabilizados até ontem à 
noite. Extra-oficialmente asseguram que há 62 corpos, 
muitos carbonizados. Por conhecer a região e convi-
ver com a população local, temo que esse não seja 
o último conflito a ocorrer, apesar das providências já 
tomadas pela Funai e pelo Senhor Ministro da Justiça, 
através da Policia Federal.

Pela história de Rondônia, pode-se demonstrar, 
por exemplo, que é possível realizar uma reforma agrá-
ria sem os ranços ideológicos que politizam a discussão 
da distribuição fundiária, nos limites de inviabilizá-la. 
Que é factível desenvolver uma economia baseada na 
pequena unidade de produção, que é possível tam-
bém fortalecer uma sociedade com forte origem no 
ruralismo, desenvolvendo o núcleo urbano baseado 
na produção e trabalho agrícola. Que é possível fazer 
justiça social e por conseqüência desenvolver o País. 
Só por isto Rondônia é um Estado referencial para um 
planejamento em escala nacional, principalmente dos 
Estados da Amazônia Legal, contribuindo para amenizar 
e solucionar os problemas do Brasil de hoje, que são 
desemprego, fome e violência e a disparidade social 
sem precedentes. 

Porém, é necessário que Rondônia tenha na 
BR-364, marco inicial da sua ocupação, sua espinha 
dorsal, não um “cordão sem ponta”, “cheio de nós”, 
esburacada e destruída. É necessário que seja re-
cuperada, seja refeita nos trechos destruídos pelo 
transporte pesado de madeira, soja, café e boiadas. 
Que seja novamente via que transporta o progresso 
dos brasileiros de Rondônia, pois estando como está, 
destruída e abandonada, se transforma, também, em 
leito de morte.

Os agricultores de Rondônia, além do escoamento 
de sua produção, convivem com a má conservação das 

estradas vicinais e das estradas que ligam os municí-
pios fora da BR, quase todos sem cobertura asfáltica, 
e que, por isto, são penosamente punidos por um cli-
ma de intensa chuva que arrasta pontes de madeira, 
bueiros e solapam os leitos das estradas cascalhadas, 
porém sem terraplanagem.

Nos meses de janeiro a maio, as estradas vici-
nais, isolam os agricultores, que passam necessidade 
e morrem sem socorro médico, pois chegam tarde aos 
hospitais. Quantas de suas esposas tiveram que dar a 
luz em casa, à luz de vela, convivendo com a impos-
sibilidade de transporte!

Neste momento, queremos dar uma sugestão ao 
Governo Federal, para que se debruce sobre a história 
do povo de Rondônia, setenta mil pessoas na década 
de 60 e um milhão e quinhentas mil nos dias de hoje. 
Se debruce e veja a história deste povo que, lutando 
com esperança, sem medo, transformaram uma flores-
ta desabitada, inóspita, num exemplo de colonização, 
ocupação e fator de desenvolvimento social.

Rondônia precisa de muito mais, pois o povo que 
lá está, não cruza os braços, porém precisa de que 
o governo faça sua parte, que faça também parte da 
história os brasileiros de todos os Estados, gente de 
Rondônia, síntese do Brasil.

Obrigado Senhoras Senadoras e Senhores Se-
nadores.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, deve estar preocupando a todo cidadão bra-
sileiro a situação da saúde em nosso País. O atual 
Governo ainda não demonstrou ser capaz de manter 
a regularidade dos fluxos de investimento que a área 
necessita.

Na realidade o problema não atinge apenas hos-
pitais públicos. O sistema de saúde em nosso País nun-
ca pôde dispensar os serviços prestados tanto pelos 
hospitais privados quanto pelas entidades filantrópicas 
que tradicionalmente atuam nesse setor.

Recebi há pouco tempo correspondência enviada 
da Câmara Municipal de Bragança Paulista, assinada 
pelo seu Presidente, Clóvis Amaral Garcia, dando con-
ta dos problemas enfrentados pelas Santas Casas de 
Misericórdia, problemas que não se restringem àquela 
cidade ou ao Estado de São Paulo, mas que são co-
muns a essas instituições por todo o País.

As Santas Casas, durante séculos, estiveram 
praticamente sozinhas na função de atender as ne-
cessidades mínimas de saúde da população brasilei-
ra. Desde 1543, quando a primeira delas foi fundada 
na cidade de Santos, elas se dedicam ao atendimento 
dos doentes e desvalidos, por vezes multiplicando sua 
ação no cuidado aos idosos, crianças, hansenianos e 
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prestando, inclusive, relevantes serviços na área de 
educação.

O Estado não tem sido capaz de substituir essas 
instituições, que continuam respondendo por quase me-
tade dos leitos hospitalares disponíveis no País, com 
grande capilaridade, representada por suas mais de 2 
mil e 500 unidades. Muitas delas são a única possibili-
dade de atendimento gratuito às populações carentes 
dos pequenos municípios brasileiros.

A manutenção dessas entidades está sendo feita 
quase que em caráter emergencial. Muito dependem da 
iniciativa de particulares, ou de operações de crédito, 
que, geralmente, só são realizadas quando o sistema 
já se encontra à beira da insolvência.

Ainda assim, as Santas Casas procuram man-
ter a qualidade de seus serviços e são muitas as 
unidades consideradas como centros de excelência, 
constituindo-se em importantes referências regionais. 
Outras são conhecidas pela atuação como hospitais-
escola e centros de difusão de novos conhecimentos 
na área médica.

O reconhecimento a esse distinto trabalho das 
Santas Casas de Misericórdia, entretanto, por vezes, 
fica apenas no plano sentimental. Acredito que é che-
gada a hora de um exame um pouco mais profundo 
da questão por parte dos Poderes Executivo e Legis-
lativo do nosso País.

Precisamos avançar na regularização de fluxos 
de crédito e financiamento para apoiar o setor médico-
hospitalar, evitando o colapso dos sistemas público e 
privado. Já não basta atender na extrema emergência 
econômica. 

Investimento na área de saúde não pode ser enca-
rado como uma despesa apenas. O retorno que ele dá 
aparece diretamente nas outras áreas, especialmente 
na melhora da condição de vida e da capacidade de 
trabalho de nossa população, colaborando para a an-
siada recuperação do crescimento econômico.

Por sua vez, as Santas Casas têm solicitado ações 
de desburocratização que permitiriam uma atuação 
mais rápida e mais eficiente nesse importante papel 
que elas têm em nosso País.

Um exemplo da simplificação proposta por es-
sas entidades pode ser apresentado na questão da 
exigência de certidões negativas de débito para com 
as Fazendas, no momento de celebração ou renova-
ção de contratos.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 150, 
veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
tributar patrimônio, renda ou serviços de entidades 
de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei. 

As Santas Casas têm esse reconhecimento de 
filantropia. Entretanto, por força da Lei nº 8.666, de 
1993, são obrigadas a apresentar as tais certidões 
negativas de débito no caso de celebração de contra-
tos públicos. A mesma exigência é repetida até mes-
mo em alguns contratos que elas estabelecem com 
entidades privadas.

Como nem todos os Estados e Municípios estão 
bem organizados como o Governo Federal para a emis-
são dessas certidões, algumas delas são demoradas, 
provocando atrasos na celebração ou renovação de 
contratos e perda de oportunidades. Adicionalmente, 
os prazos de tramitação dos contratos dentro das re-
partições públicas, por vezes, resultam no vencimento 
dessas certidões, que têm um prazo de validade defini-
do, amiúde só percebido no momento de pagamentos 
de contratos ou transferências de recursos de convê-
nios, e outras coisas assim.

A exigência parece constituir-se, portanto, ape-
nas em um óbice burocrático, desnecessário quando 
se considera a lógica da situação.

Solicito, portanto, ao Poder Executivo, que estu-
de mecanismos e mudanças na Lei de Licitações, de 
forma a estabelecer a exclusão de entidades filantró-
picas, reconhecidas na forma da lei, da obrigação de 
ter de comprovar o óbvio.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

O sistema de saúde em nosso País deve funcio-
nar de forma integrada, com a conjugação de esforços 
públicos e privados, sejam tais esforços realizados por 
entidades com ou sem fins lucrativos.

Mas as entidades reconhecidamente filantrópi-
cas devem receber tratamento e atenção diferencia-
dos por parte do Governo, uma vez que atuam exa-
tamente nas áreas de maior carência da presença do 
Poder Público.

Envio minha saudação às Santas Casas de Mi-
sericórdia de todo o País e peço a colaboração das 
Senhoras e Senhores Senadores no sentido de bus-
carmos soluções permanentes para mantermos viável 
essa bem sucedida parceria de séculos, indispensável 
à saúde da Nação Brasileira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores...

SÍNTESE INDICADORES SOCIAIS 

14 de abril

A leitura dos jornais de hoje oferece um cenário 
desalentador para nossas crianças e jovem. E ao mes-
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mo tempo estimulante para os que formulam políticas 
públicas e trabalham pela redução das desigualdades 
sociais do País.

A Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, que é 
destaque na maioria das edições, permite uma visão 
inédita do Brasil. Aponta as urgências e impede o re-
trocesso das conquistas dos últimos anos.

Por um lado, a pesquisa alerta para o agrava-
mento da violência, que ceifa a vida dos jovens mais 
pobres. Especialmente no Rio de Janeiro, onde os 
rapazes entre 15 e 24 anos estão sendo assassina-
dos em proporção quase oito vezes maior do que no 
restante do País.

Em relação às meninas, é o drama da gravidez 
precoce que compromete a qualidade de vida de ho-
mens e mulheres. De cada cinco bebês nascidos no ano 
passado, um é filho de uma jovem entre 15 e 19 anos. 
Nessa idade, elas deveriam estar na escola. É sabido 
que quanto maior o nível de escolaridade da mãe, mais 
chances terá a criança de viver, crescer com saúde e 
ter bom aproveitamento escolar. Além de contribuir para 
redução da violência, como destaca a cartilha do Unicef 
que irá auxiliar os pais nos primeiros anos de vida.

A pesquisa do IBGE também aponta para o im-
pacto que o desemprego e a queda de renda terão no 
aumento do trabalho infantil, invertendo a tendência 
de declínio dos últimos quatro anos. Já é alarmante a 
participação dos ganhos das crianças na renda fami-
liar: de 15 e 41 por cento, em especial no Nordeste! 
Por isso minha insistência na defesa do Peti.

Ao lado das más notícias, o trabalho aponta avan-
ços, como a redução da mortalidade infantil, aumento 
da expectativa de vida, a redução do analfabetismo e 
maior garantia de direitos à mulher. Eles resultam não 
só da ação do Governo, mas da parceria com estados, 
municípios, movimentos sociais, Igreja, universidades 
e apoio de organismos internacionais.

A Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE é, 
portanto, uma radiografia do Brasil que temos. Os de-
safios ainda persistem e ameaçam o cumprimento das 
exigências da Declaração do Milênio, que estabelece 
metas econômicas e sociais para os membros das 
Nações Unidas até 2015.

A arrogância do isolamento dos que detêm o po-
der político não contribui para a solução dos nossos 
problemas de saneamento, desigualdades raciais e 
distribuição de renda.

Setores responsáveis da sociedade, como a Igreja 
e as Organizações Não-Governamentais, já se mani-
festaram sobre a lentidão das ações sociais, reforçan-
do o que a Oposição alerta há 16 meses, tendo como 
base a execução orçamentária.

Um exemplo, levantado por minha assessoria téc-
nica, com base nos dados do primeiro trimestre do Siaf, 
confirma a falta de propostas e o improviso na gestão.

Em relação à seguridade social - que reúne 131 
programas - 34% deles tiveram execução zero! Ou 
seja, não receberam recursos em 2004.

E tem mais:

- A rubrica 0153, que destina 18 milhões 
para promoção e defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente, não teve um real sequer 
empenhado.

- Para o combate ao abuso e exploração 
sexual de crianças, dos 31 milhões previstos 
na rubrica 0073, foram repassados apenas 
26 mil reais!

Isso se repete em relação a toda Lei Orçamen-
tária envolvendo orçamentos fiscais e da seguridade 
social: 47% dos 370 programas de governo não rece-
beram recursos.

A avaliação desapaixonada da pesquisa convi-
da à reflexão sobre o país que sonhamos, a partir da 
análise profunda de nossos dramas, avanços e possi-
bilidades. À Oposição cabe contribuir no diagnóstico, 
apoiar as boas idéias e criticar equívocos. Mas planejar 
e executar as ações é tarefa do Governo, de quem se 
exige mais liderança e ousadia.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência informa às Srªs e aos Srs. Senado-
res que a audiência pública marcada para amanhã, 
às dez horas, foi transferida para segunda-feira, às 
18 horas, no plenário da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 mi-
nutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

1

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

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 20, de 2004, provenien-
te da Medida Provisória nº 163, de 2004, que 
altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
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que dispõe sobre a organização da Presidên-
cia da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências.

Relator revisor: Senador Delcídio Amaral 
(BLOCO/PT-MS)

2

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)

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 23, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 165, 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 23, de 2004, que dispõe 
sobre os contratos de gestão entre a Agência 
Nacional de Águas e as entidades delegatárias 
das funções de Agência de Águas relativas à 
gestão de recursos hídricos de domínio da 
União e dá outras providências, proveniente 
da Medida Provisória nº 165, de 2004.

Relator revisor: Senador Cristovam Bu-
arque (Bloco/PT-DF)

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 22, DE 2004 

(Proveniente da Medida Provisória nº 168, 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 22, de 2004, que proíbe a 
exploração de todas as modalidades de jogos 

de bingo, bem como os jogos em máquinas 
eletrônicas, eletromecânicas ou mecânicas, 
conhecidas como “caça-níqueis”, independen-
temente dos nomes de fantasia e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisória 
nº 168, de 2004.

Relator revisor: Senador Maguito Vilela 
(PMDB-GO) 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46 
minutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL

SENADOR: JOSÉ SARNEY

14-4-2004 
quarta-feira

11h - Bispo Marcos Pereira, Vice-Presidente da 
Rede Record de Televisão

Presidência do Senado Federal 

12h - Lançamento da parceria entre a Unesco e a 
Rede Globo de Televisão 

Clube das Nações - Trecho 2 - conj. 35 - lote 1 
B

15h - Desembargador Raymundo Liciano de Car-
valho, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do Maranhão

Presidência do Senado Federal

15h30 - Ordem do Dia 
Plenário do Senado Federal

19h30 - Abertura da exposição “O Tesouro dos Ma-
pas – A Cartografia na Formação do Brasil” 

Salão Negro do Congresso Nacional

CONGRESSO NACIONAL 
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO 
E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO 

(Constituída na 2ª Reunião de 2002, em 26/6/2002)

ATA CIRCUNSTANCIADA DA CONTINUAÇÃO 
DA 3ª REUNIÃO DE 2004 

DIA 16 DE MARÇO DE 2004, 
TERÇA-FEIRA, ÀS 14H, NA SALA Nº 15 DA 

ALA SENADOR ALEXANDRE COSTA

Ata Circunstanciada da Continuação da 3ª Reu-
nião, de 2004, da Comissão de Regionalização e Qua-
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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 
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães 
– Arthur Virgílio – Augusto Botelho – César Borges 
– Delcidio Amaral – Demostenes Torres – Duciomar 
Costa – Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo 
Suplicy – Efraim Morais – Fátima Cleide – Fernando 
Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves Filho – Geral-
do Mesquita Júnior – Hélio Costa – Heráclito Fortes 
– Jefferson Peres – João Alberto Souza – João Ba-
tista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro – João 
Tenório – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José 
Agripino – José Maranhão – José Sarney – Juvên-
cio da Fonseca – Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz 
Otavio – Magno Malta – Maguito Vilela – Mão Santa 
– Marcelo Crivella – Marco Maciel – Marcos Guer-
ra – Maria do Carmo Alves – Mozarildo Cavalcanti 
– Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes – Pa-
trícia Saboya Gomes – Paulo Elifas – Paulo Octávio 
– Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet – Regi-
naldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto Saturnino 
– Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Sérgio Cabral 
– Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessa-
renko – Sibá Machado – Tasso Jereissati – Tião Viana 
– Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 70 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 19, DE 2004

Altera o inciso VII do art. 208 da Cons-
tituição Federal, para estender aos edu-
candos do ensino médio os programas de 
material didático-escolar, transporte, ali-
mentação e assistência á saúde.

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 inciso VII do art. 208 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 208.  ..............................................
VII – atendimento ao educando no en-

sino fundamental e médio por meio de pro-
gramas suplementares de material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entrará em 
vigor no primeiro dia do ano subseqüente à sua pu-
blicação.

Justificação

A Constituição Federal foi elaborada nos anos de 
1987 e 1988, quando tínhamos somente três milhões 
de alunos matriculados no ensino médio. Em 2003, o 
número de matrículas chegou a nove milhões, oito dos 
quais em escolas públicas gratuitas. Embora o ensino 
médio não seja obrigatório, como o fundamental, ele 
está quase universalizado, por força das demandas 
sociais e dos imperativos da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (arts. 4º, II, e 35 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996).

Essa nova realidade, de matrícula massiva nos 
estabelecimentos de ensino médio, em cursos diurnos e 
noturnos, da maioria da população de 15 a 20 anos do 

Ata da 37ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 15 de abril de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim, Alberto Silva e Papaléo Paes
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País, pôs a nu a necessidade imperiosa de estender à 
última etapa da educação básica as mesmas políticas 
de assistência estudantil praticadas com êxito no ensino 
fundamental, principalmente de transporte e alimenta-
ção escolar e de fornecimento de livros didáticos.

Na realidade, muitos Estados, com a colaboração 
dos municípios, estão fornecendo transporte escolar, 
especialmente da zona rural para as cidades, onde se 
pode efetivar a oferta de cursos de ensino médio. A 
reclamação por merenda é quase universal e a reivin-
dicação de livros didáticos corresponde a uma necessi-
dade pedagógica e social imperiosa, dada a pobreza da 
maioria dos alunos, o alto preço dos livros e a carência 
de títulos nas bibliotecas e nas residências.

Quanto ao livro didático, o Ministério da Edu-
cação já tem programado para breve o fornecimento 
de títulos de português e matemática para os alunos 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Lei nº 

10.172, de 2001, que estabeleceu o Plano Nacional de 
Educação, prevê também esta iniciativa. Da parte do 
Legislativo, é fundamental adequarmos o texto cons-
titucional, para ampliar esses direitos dos alunos e os 
deveres do Estado, assim como para justificar as ações 
do Executivo e embasar uma competente legislação 
infraconstitucional que regulamente estas políticas.

Espero a compreensão de meus pares para a 
urgente tramitação e aprovação desta propositura.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. – Senador 
Ney Suassuna – João Alberto Souza – Tasso 
Jereissati – Rodolpho Tourinho – Ramez Tebet 
– Garibaldi Alves – Fernando Bezerra – Antonio 
Carlos Valadares – Maria do Carmo Alves – Pedro 
Simon – Sérgio Zanbiasi – Valdir Raupp – Mão 
Santa – Serys Slhessarenko – Geraldo Mesquita – 
Luiz Otávio – Leomar Quintanilha – Jonas Pinheiro 
– Patrícia Saboya – César Borges – Álvaro dias – 
Augusto Botelho – Heloísa Helena – Romero Jucá 
– Paulo Paim – Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino 
– Eduardo Siqueira Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I 
Da Educação

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, as-
segurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os 
que a ele não tiverem acesso na idade própria;

II – progressiva universalização do ensino mé-
dio gratuito;

III – atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;

IV – atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade; 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando;

VII – atendimento ao educando, no ensino fun-
damental, por meio de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente.
....................................................................................

(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 específicas constan-
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS

(Nº 89/2004, de 8 do corrente, do Ministro da 
Fazenda, encaminhando as informações em respos-
ta ao Requerimento nº 118, de 2004, do Senador De-
móstenes Torres;

Nº 90/2004, de 8 do corrente, do Ministro da Fa-
zenda, encaminhando as informações em resposta 
ao Requerimento nº 171, de 2004, da Senadora Fá-
tima Cleide;

Nº 92/2004, de 8 do corrente, do Ministro da Fa-
zenda, encaminhando as informações em resposta 
ao Requerimento nº 108, de 2004, do Senador Arthur 
Virgílio.

Nº 225/2004, de 8 do corrente, do Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando 
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as informações em resposta ao Requerimento nº 44, 
de 2004, da Senadora Ana Júlia Carepa;

Nº 320/2004, de 6 do corrente, do Ministro Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República, comunican-
do que as informações em resposta ao Requerimento 
nº 84, de 2004, do Senador Arthur Virgílio, não são de 
competência daquele Ministério;

Nº 913/2004, de 6 do corrente, do Ministro da 
Justiça, encaminhando as informações em resposta 
ao Requerimento nº 1.094, de 2003, do Senador Ar-
thur Virgílio; e

Nº 914/2004, de 6 do corrente, do Ministro da 
Justiça, comunicando que as informações em resposta 
ao Requerimento nº 115, de 2004, do Senador Arthur 
Virgílio, não são da competência daquele Ministério, 
mas dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Defesa.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
respectivos requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 6, de 2004-CN (OF.STST.GDGCA.GP. 
Nº 182, de 2004, do Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional, nos termos do artigo 56 da Lei Complemen-
tar nº 101,  de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Prestação de Contas da Justiça do Trabalho, relativa 
ao exercício de 2003.

Ofício nº 7, de 2004-CN (Ofício/Presi nº 
2004010970, do Presidente do Conselho da Justiça 
Federal, na origem), encaminhando ao Congresso Na-
cional, nos termos do artigo 56 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
Relatório de Prestação de Contas da Secretaria deste 
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus – exercício de 2003.

Ofício nº 9, de 2004-CN (Ofício do Primeiro Se-
cretário do Senado Federal s/nº/2004, na origem), en-
caminhando ao Congresso Nacional, nos termos do 
artigo 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal, o Relatório das Contas do 
Senado Federal do Exercício Financeiro de 2003.

Ofício nº 10, de 2004-CN (Ofício do Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, nº 05.180/04 na origem ), encaminhando 
ao Congresso Nacional o Relatório de Prestação de 
Contas desse Órgão, relativo ao exercício de 2003, 
para os fins previstos no art. 71 inciso I, da Consti-
tuição Federal, combinado com o artigo 56 da Lei 

Complementar nº101/2000 (Lei de Responsabilida-
de Fiscal).

Oficio nº 11, de 2004-CN (Mensagem nº 19/GP, 
do presidente do Supremo Tribunal Federal, na origem), 
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório 
das Contas do Supremo Tribunal Federal, relativas ao 
exercício de 2003, com os dados e demonstrativos re-
queridos pelo Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator 
Guilherme Palmeira, do Tribunal de Contas da União, 
por meio do Aviso n º 7/2003 – Gab Min GP.

Ofício nº 12, de 2004-CN (GP-O/504/04, do Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, na origem), en-
caminhando ao Congresso Nacional a Prestação de 
Contas da Câmara dos Deputados, referente ao exer-
cício financeiro de 2003, nos termos da Constituição 
Federal, art. 84, XXIV.

Ofício nº 13, de 2004-CN (OFÍCIO PGR/GAB/Nº 
383, do Procurador-Geral da República, na origem), 
encaminhando ao Congresso Nacional a prestação 
de contas do Ministério Público da União, referente 
ao exercício de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes, PMDB – AP) 
– Nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o expediente 
lido vai ao Tribunal de Contas da União para elabora-
ção do parecer prévio.

Sobre a mesa, ofício do Primeiro Secretário da 
Câmara dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

PS-GSE nº 375 

Brasília, 14 de abril de 2004

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetido à consideração do Senado Federal, nos 
termos do art. 134 do Regimento Comum, o Substi-
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
nº 6.670, de 2002, do Senado Federal (PLS Nº 71/00 
na Casa de origem), que “Altera a Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1989, para incluir entre os ren-
dimentos isentos do imposto de renda os proventos 
percebidos pelos portadores de hepatopatia grave.”, 
de acordo com o caput do art. 65 da Constituição 
Federal Atenciosamente, – Deputado Geddel Veira 
Lima, Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 71, de 2000, vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

É o seguinte o substitutivo encaminhado:
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2000 

(Nº 6.670/202, naquela Casa)

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1999, para incluir entre os rendi-
mentos isentos do imposto de renda os 
proventos percebidos pelos portadores de 
hepatopatia grave.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:

Estende aos portadores da forma crô-
nica da Hepatite C ou da Hepatite B os di-
reitos e garantias existentes para os por-
tadores do HIV e doentes de AIDS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São estendidos aos portadores da He-

patite C ou da Hepatite B, em sua forma crônica, os 
direitos e garantias existentes para os portadores 
de HIV e doentes de AIDS, conforme o disposto nas 
seguintes leis:

I – Lei nº 7.670, de 9 de setembro de 1998, que 
estende aos portadores da Síndrome da Imunodefici-
ência Adquirida (SIDA/AIDS) os benefícios que espe-
cifica e dá outras providências;

II – Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, que 
dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos 
aos portadores do HIV e doentes de AIDS; e

III – inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1999, que altera a legislação do imposto 
de renda e dá outras providências.

Art. 2º Para o gozo do disposto no art. 1º des-
ta lei, o portador de Hepatite C ou B deve subme-
ter-se aos exames periciais conforme dispuser o 
regulamento.

Art. 3º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
ano subseqüente à data da sua publicação.

PROJETO APROVADO PELO SENADO FEDERAL 
E ENCAMINHADO À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, para incluir entre os rendi-
mentos isentos do imposto de renda os 
proventos percebidos pelos portadores de 
hepatopatia grave.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 

22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...................................................
XIV – os proventos de aposentado-

ria ou reforma motivada por acidente em 
serviço e os percebidos pelos portadores 

de moléstia profissional, tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplasia maligna, ce-
gueira, hanseníase, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, esta-
dos avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), síndrome da imunodeficiência 
adquirida, com base em conclusão da me-
dicina especializada, mesmo que a doença 
tenha sido contraída depois da aposentado-
ria ou reforma;

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

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
ano subseqüente à data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de abril de 2002. – Senador 
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a legislação do Imposto de Ren-
da e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os 

seguintes rendimentos percebidos por pessoas fí-
sicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, 
desde que motivadas por acidente sem serviços, e os 
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, 
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múl-
tipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, pa-
ralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosan-
te, nefropatia grave, estados avançados da doença 
de Paget (osteíte deformante), contaminação por 
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, 
com base em conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma; (Redação dada Dela Lei 
nº 8.541, de 23-12-1992)
....................................................................................

LEI Nº 7.670, DE 8 DE SETEMBRO DE 1988

Estende aos portadores da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS 
os benefícios que especifica e dá outras 
providências.

....................................................................................
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LEI Nº 9.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a distribuição gratuita 
de medicamentos aos portadores do HIV 
e doentes de AIDS.

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

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos) 

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica o recebimento da Mensa-
gem nº 48, de 2004-CN (nº 179/2004, na origem), en-
caminhando ao Congresso Nacional, nos termos dos 
arts. 84, inciso XXIV, e 49, inciso IX da Constituição 
Federal, e do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, as contas do Governo Federal re-
lativas ao exercício financeiro de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 14, de 2004-CN 
(Ofício nº 1.732/2004, do Presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Relatório 
das Contas da Justiça Eleitoral, relativas ao exercício 
financeiro de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 15, de 2004-CN 
(Ofício nº 94/2004, do Presidente do Superior Tribu-
nal Militar, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Relatório de 
Gestão Fiscal-2004, Exercício de Referência-2003. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, os expe-
dientes lidos vão ao Tribunal de Contas da União, para 
elaboração do parecer prévio.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 9, de 2004-CN (nº 
597, de 13-4-2004, pela ordem), de Presidente do Tri-
bunal de Contas da União, encaminhando, nos termos 
do art. 56 § 2º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a prestação de contas 
dos gestores do Tribunal do Contas da União, com-
posta pelo relatório de gestão, bem como pelos rela-
tórios descritivos e sintéticos dos programas e ações 
desenvolvidos no exercício de 2003 em consonância 
com as propostas estabelecidas na Lei Orçamentária 
Anual e com as determinações da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

O expediente, de acordo com o disposto no §2º, 
do art. 56, da Lei Complementar nº 101/2000, vai à 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Hélio Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, peço minha inscrição para falar antes 
da Ordem do Dia, pela Liderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Leonel 
Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição, pela 
Minoria, para falar como primeiro orador após a Or-
dem do Dia.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, 
Senador Papaléo Paes, gostaria de usar da palavra, 
se fosse possível, agora mesmo, para uma comuni-
cação inadiável. 

Como são muitas Lideranças, se eu for esperar, 
o tempo se esgotará. Aproveitamos para usar a sen-
sibilidade de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senador Mão Santa, infelizmente, minha sensibilida-
de fica muito aquém do Regimento Interno. V. Exª fará 
uso da palavra no momento devido. 

Como fui o primeiro a chegar a esta Casa, já 
estou inscrito para uma comunicação inadiável, mas 
aceito ficar em terceiro lugar.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Aelton Freitas.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como fui o 
terceiro, gostaria de me inscrever para uma comu-
nicação inadiável. Pedi a palavra ao meu Líder pela 
Liderança. S. Exª está se dirigindo ao plenário. Caso 
me seja autorizado, gostaria de falar pela Liderança, 
passando minha vez para o Senador João Ribeiro. 
Caso contrário, gostaria de falar para comunicação 
inadiável, se possível.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra ao Senador João Ribeiro, 
pela ordem.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela ordem.) 
– Pela ordem de chegada, com todo o respeito que 
tenho ao Senador Mão Santa, cheguei primeiro do 
que S. Exª. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – V. Exª pode-
ria ceder-me a vez.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Hoje, infeliz-
mente, não posso ceder a vez, porque tenho de tratar 
de um assunto urgente, os garimpeiros que interditaram 
a BelémBrasília. É muito importante fazer tal comuni-
cação ao País e cobrar uma ação do Governo. 

Pela ordem, eu seria o terceiro, caso o Senador 
Aelton Freitas fale pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senador João Ribeiro, a ordem da inscrição é esta-
belecida de acordo com o momento em que o Sena-
dor faz o pedido.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem. Houve um equívoco 
da minha parte: tenho de falar antes da Ordem do Dia, 
porque, depois, falará o Senador César Borges. O meu 
requerimento é para falar antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador César Borges. 

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de falar após a Ordem do Dia, pelo 
Bloco da Minoria. O Senador Leonel Pavan falará antes 
da Ordem do Dia, por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exªs estão inscritos.

Comunico a V. Exª, Senador João Ribeiro, que 
o Senador Aelton Freitas deverá fazer uso da palavra 
pela Liderança do PL. Por conseguinte, V. Exª está en-
tre os três inscritos.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Presi-
dente, tudo bem, mas quero comunicar a V. Exª que 
cheguei antes do Senador Mão Santa. Portanto, S. Exª 
não pode falar antes de mim, pois a inscrição é feita 
por ordem de chegada e não de solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O Regimento é claro.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presi-
dente, fiz um apelo à generosidade de V. Exª, e V. Exª 
cedeu o lugar.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, devo falar pela Liderança agora.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Não, Sr. 
Presidente. Eu sou o primeiro inscrito, para falar pela 
Liderança do PMDB antes da Ordem do Dia.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Então, 
sou o segundo inscrito, para falar pela Liderança da 
Minoria, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Antes da Ordem do Dia, na prorrogação da Hora do 
Expediente, farão uso da palavra os Senadores Mão 
Santa, Aelton Freitas e Papaléo Paes, para uma co-
municação de caráter inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Hélio Costa, como 
Líder, por cinco minutos, para uma comunicação ur-
gente de interesse partidário, nos termos do art. 14, 
inciso II, alínea a do Regimento Interno.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Medida Provisória nº 135, criada para 
eliminar a cumulatividade da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social, a Cofins, é um tema 
de altíssima importância, que merece toda a atenção 
dos Srs. Parlamentares. 

Isso porque o impacto da elevação de 3% para 
7,6% da alíquota da Cofins atingirá duramente diver-
sos setores da economia, notadamente a agricultura, 
a saúde e os transportes, podendo trazer reflexos in-
clusive na redução da atividade econômica.

No meu Estado, Minas Gerais, essencialmente 
agrícola, estamos particularmente preocupados com a 
votação dessa medida provisória, que tem a relatoria 
do Senador Romeo Jucá, do PMDB. 

Na área agrícola, entendo que a isenção da Cofins 
na importação de insumos agropecuários, sobretudo 
fertilizantes e defensivos, é outra medida fundamental, 
inclusive para que o País continue batendo sucessivos 
recordes em sua balança comercial. 

Essa é uma proposta do ilustre Senador Osmar 
Dias, conhecedor profundo das atividades da agricul-
tura e da agropecuária brasileira. 

No caso específico do algodão, a cobrança da 
Cofins sobre a importação de defensivos agrícolas 
poderá impor um aumento de aproximadamente 9% 
nos custos ao produtor. O meu Estado, Minas Gerais, 
no passado, foi o maior produtor de algodão do Brasil 
e um dos maiores da América Latina. Hoje nós impor-
tamos todo o nosso algodão do Paraná e de outros 
Estados da Federação. 

Isso sem falar, Sr. Presidente, no agravamento 
da situação dos hospitais públicos, sujeitos ao mesmo 
aumento de custos quando tiverem que importar me-
dicamentos não fabricados no País. Imaginem que o 
próprio SUS vai ser prejudicado, que o Governo será 
prejudicado, porque, quando tiver de fazer importação 
de medicamentos, ele terá que pagar acima do que já 
paga atualmente. 
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De igual forma, os custos das empresas de trans-
porte de carga terão aumento médio de 2,79% sobre 
o faturamento. Na prática, a carga tributária do setor 
vai sofrer uma elevação superior a 80%. Agora ima-
ginem V. Exªs que o caminhoneiro, aquele que está 
tendo sérias dificuldades com os buracos nas estra-
das, aquele que vê o seu caminhão quebrar todos os 
dias na estrada, porque as rodovias brasileiras estão 
intransitáveis, ainda vai ter de arcar com uma contri-
buição maior, que vai de 3% para 7,6%. 

Além disso, por apresentarem uma cadeia produ-
tiva menor do que a indústria, os transportadores vão 
descontar como crédito tributário o custo de poucos 
insumos. Como resultado, vão acabar pagando uma 
carga tributária proporcionalmente maior. 

Outros setores, como os moinhos, no entanto, 
vão ter de repassar o custo tributário adicional para o 
consumidor. Nesse caso, somente a farinha de trigo, 
matéria-prima do pãozinho nosso de cada dia, será 
majorada em 5% de uma vez. 

Imaginamos o que isso vai representar na eco-
nomia popular, principalmente na situação econômica 
das pessoas mais carentes, aquelas que vivem, na 
realidade, do pão de cada dia. 

Grande empregadora de mão-de-obra, a constru-
ção civil arcará com uma alta de 100% em seus custos 
em razão do aumento da Cofins. 

Como a MP nº 135 passa a tributar empréstimos 
obtidos no exterior, haverá pressão tanto sobre a cota-
ção do dólar como sobre as taxas de juros no Brasil. 

Segundo o Instituto Brasileiro do Planejamento 
Tributário, o IBPT, dos 93 setores mais importantes que 
compõem a economia brasileira, 67% – ou 72% do to-
tal – terão aumento efetivo de carga tributária devido 
à elevação da Cofins. Ainda de acordo com o IBPT, 
levando em conta a média dos setores pesquisados, 
a elevação da Cofins representará um aumento real 
de 33,67% no custo efetivo das empresas. 

Já a tributarista Fabiana Del Padre Tomé aponta 
que “a forma de não cumulatividade adotada na MP 
nº 135 pode ter efeito reverso, criando desigualdade 
na tributação dos contribuintes, conforme a atividade 
por eles exercida”.

A tributarista lembra também que situação se-
melhante ocorreu com relação à MP nº 66, convertida 
em lei em 2002, que tratava da não cumulatividade do 
PIS. Como a possibilidade de creditar parte do que foi 
recolhido é restrita a alguns setores, tem havido uma 
corrida à Justiça para garantir a isenção do aumento 
da Cofins. É o caso da Confederação Nacional do Co-
mércio, a CNC, que entrou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) contra a MP nº 135, sob 

o argumento de que a medida permitiria o tratamento 
diferenciado entre empresas do mesmo setor

Caminho semelhante seguiram as cooperativas de 
crédito do meu Estado, Minas Gerais. Elas já obtiveram 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) isenção integral 
da cobrança da Cofins e do PIS. Os Ministros do STJ 
concluíram pela “inexistência de receitas nas opera-
ções decorrentes dos atos cooperativos”. Também em 
Minas, escritórios de advocacia ficaram livres, mesmo 
que em caráter liminar, do pagamento da Cofins.

Devido a tantas controvérsias, Sr. Presidente, é 
que acredito ser esse assunto da maior importância 
para os Srs. Senadores, e certamente o PMDB tem a 
responsabilidade de, por intermédio do Relator, Sena-
dor Romero Jucá, melhorar a Medida Provisória apre-
sentada pelo Presidente da República, pelo Executivo, 
que é fruto de um acordo feito durante a votação da 
Reforma Tributária. Nós receberíamos aqui o esque-
leto de uma nova proposta, que é exatamente o que 
está contido nessa Medida Provisória. É a preocupa-
ção que temos, como Senador pelo Estado de Minas 
Gerais e, tenho certeza, representando a maioria dos 
companheiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel Pavan, 
como Líder da Minoria, por cinco minutos, para comu-
nicação urgente de interesse partidário, nos termos do 
art. 14, inciso II, alínea a, do Regimento Interno, de-
vidamente autorizado pelo Líder da Minoria, Senador 
Efraim Morais.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, recebi inúmeros prefeitos do Estado 
de Santa Catarina justamente para discutirmos a dis-
tribuição do FPM. Fiz um apanhado para elaborar um 
pronunciamento nesta Casa e tentar chamar a aten-
ção do Governo. Mas ainda estamos fazendo alguns 
estudos para verificar os percentuais que o Governo 
está repassando a alguns Municípios. Esse pronun-
ciamento farei em outra oportunidade.

O que queremos hoje, mais uma vez, é dizer que 
a esperança depositada nas urnas na eleição do então 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi muito grande em 
Santa Catarina. Os vinte e poucos anos de Oposição 
sistemática, em que prometiam tudo a todos, deram 
resultado nas eleições de 2002 em Santa Catarina. O 
povo catarinense, acreditando nesse discurso e nas 
promessas eleitoreiras, deu ao candidato Lula a maior 
porcentagem de votos do Brasil, esperando obter me-
lhorias para Santa Catarina e para o País. 

O que aconteceu e acontece, Srªs e Srs. Senado-
res, é que estamos vendo o oposto. Nada de concreto 
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foi realizado nem se está realizando nada a favor do 
nosso Estado. Continuam as promessas. O povo vem 
sofrendo com a estiagem, e o Governo Federal não 
ajuda em nada os agricultores catarinenses. 

O prejuízo dos produtores catarinenses, com a 
quebra da safra de grãos de 2003/2004, provocada por 
problemas climáticos, especialmente a estiagem, soma 
334,92 milhões. As perdas são de 666,9 mil tonela-
das de grãos, como mostra o levantamento produzido 
pelo Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de 
Santa Catarina. A seca que castigou e ainda castiga o 
oeste do Estado há quase 90 dias promete trazer im-
pactos negativos ainda maiores no médio prazo, com 
queda de até 80% nas lavouras de milho, soja, feijão 
e produção de leite. A estiagem está se tornando uma 
ameaça especialmente para os pequenos Municípios, 
que têm na agropecuária a principal fonte geradora de 
receitas públicas.

Sr. Presidente, meu querido e ilustre Senador 
Papaléo, com essa crise, a inadimplência no setor 
comercial aumentou cerca de 30%, causando pre-
juízos enormes para todos os catarinenses. Espero, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que este meu 
pronunciamento, que este meu apelo, que o grito dos 
catarinenses encontre eco no gabinete do Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e no gabinete do nosso Presidente Lula, a fim de que 
passem a atender ao meu Estado.

Tenho visto no Senado, meu nobre Senador Mão 
Santa, inúmeros Senadores e Senadoras – e, hoje, vi 
também Deputados – reclamando pela falta de inves-
timento na agricultura de seus Estados, pela falta de 
investimento nos assentamentos, pela falta de inves-
timento em rodovias, pela falta de parcerias com as 
prefeituras do nosso País.

Se todos estão reclamando, não consigo ver o 
País que o atual Governo está vendo. Eles estão vendo 
um País em que não estamos vivendo, pois falam de um 
País com segurança, de um País que está produzindo, 
de um País que está exportando. O País está produzin-
do e exportando há muitos anos, ou seja, esse trabalho 
com a produção, com a agricultura, vem de muitos anos 
atrás. Mas não se vê nada de concreto daquilo que o 
Presidente sempre divulga para a mídia nacional e do 
que a base do Governo aqui apresenta.

Fico pensando nas dificuldades daqueles que 
fazem parte da base governista, que defendem o Go-
verno, que tentam defendê-lo, que tentam achar meios 
para justificar para a população e para nós, Parlamen-
tares da Oposição, os caminhos que o Governo está 
seguindo e que certamente, acreditam eles, estejam 
dando resultados. Mas não percebo esses resultados 

nas palavras, nas ações dos Senadores, em conversas 
com Prefeitos e Vereadores, nem quando falo com os 
pequenos, grandes e microempresários. O que vejo, 
Senador Papaléo Paes, é um Governo que vira as 
costas para o Parlamento, para os demais homens 
públicos do País e para as reivindicações da socieda-
de brasileira. O que vejo é isso, lamentavelmente! E 
digo isso não por nós, porque não votei no Lula. Mas 
é lamentável que aqueles que nele votaram e que 
acreditaram num País forte, pujante, seguro, da for-
ma como dizia o candidato na época, estejam vendo 
o desmantelamento do País.

Gostaria de poder usar esta tribuna, querido ami-
go Papaléo, nosso Presidente, para elogiar o Governo. 
E voltarei aqui para elogiar o Governo se houver algu-
ma ação concreta e firme, que venha a ser aprovada 
pela população. Quero eu voltar aqui para fazer isso, 
Senador Mão Santa. Mas, infelizmente, até o presente 
momento, após um ano e quatro meses, estamos ven-
do o contrário: aposentados em desespero; crianças 
sem nenhuma perspectiva de futuro. Não vejo nenhum 
espírito público por parte do Governo para atender aos 
jovens, aos adolescentes, às famílias dos aposenta-
dos deste País.

O apelo que faço ao Presidente é que olhe por 
Santa Catarina, que sofreu inúmeros problemas e que 
sofre com estiagem, com seca, com inundações. Re-
centemente, sofreu com um ciclone ou com outro tipo 
de ameaça que ainda assola o nosso Estado, como 
a chuva de granizo. Peço ao Presidente que olhe por 
Santa Catarina, que lhe confiou uma votação histórica. 
Os catarinenses não querem continuar no desespero, 
achando que a esperança realmente acabou.

Esse é o apelo que faço em nome de todos os 
catarinenses.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá Machado, 
como orador inscrito.

V. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. 
Senadores, o assunto que me traz à tribuna hoje é o 
movimento dos funcionários públicos, um movimento 
grevista que já avança por vários dias. Como militante 
da Central Única dos Trabalhadores, durante metade 
da década de 80 e boa parte da década de 90, tendo 
sido Presidente da Central Única no Estado do Acre 
e, agora, ocupando uma cadeira no Senado Federal, 
elaboro algumas conclusões dos procedimentos e 
dos andamentos da greve e das negociações com o 
Governo.
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Queria, aqui, fazer uma retrospectiva da situação 
do serviço público federal, das negociações a partir do 
Governo Fernando Collor.

No dia seguinte ao da posse, o Governo Fernando 
Collor impôs, dentre outras medidas, o confisco tem-
porário de depósitos bancários e aplicações financei-
ras, demissão de funcionários, fechamento de órgãos 
públicos e privatização de estatais.

A base das medidas contra o serviço público se 
apoiava no liberalismo primitivo, que pregava o Estado 
mínimo, o liberalismo econômico, com a supressão das 
exportações e com a valorização apenas das impor-
tações, e a revisão da atuação do Estado em vários 
setores, principalmente nos setores estratégicos para 
o desenvolvimento nacional.

Com o argumento de que a Administração Pública 
tinha servidores em excesso, o Governo de Fernan-
do Collor demite milhares de pais e mães de famílias, 
funcionários públicos e, em muitos casos, pessoas que 
tinham até 30 anos de serviço público e que não esta-
vam preparadas para exercer outras profissões.

As conseqüências dessas medidas foram: a bai-
xa auto-estima do serviço público, ambiente ruim de 
trabalho, desestímulo total da pessoa humana. Foi 
atribuída ao funcionalismo público a culpa por muitos 
dos problemas brasileiros. Acredito que aquele foi um 
dos piores momentos da vida de trabalhadores e tra-
balhadoras, um verdadeiro inferno astral.

No Governo de Itamar Franco, retoma-se uma 
política de favorecimento para as vítimas do “furacão” 
que foi o Governo Collor. Nesse período, abre-se um 
processo de anistia para cerca de 44 mil funcionários 
demitidos. Também foram elaborados critérios para a 
volta das pessoas demitidas. Eram quatro as exigências 
para readmitir o servidor público: estar ainda desem-
pregado; provar que, à época da demissão, pertencia 
ao quadro permanente, ou seja, que ocupava cargo 
efetivo na Administração Pública Federal; não registrar 
em seu currículo nenhum tipo de punição; e ter presta-
do dez anos ininterruptos de serviço público.

No Governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 
incentivado o Plano de Demissão Voluntária (PDV) e 
foi pautada no Congresso Nacional a criação de lei que 
permitisse o fim da estabilidade no serviço público.

Com o PDV, milhares de funcionários foram es-
timulados ao empreendedorismo individual, mas a 
maioria fracassou. Como já haviam perdido o emprego, 
o fracasso em empreendimentos resultou também na 
perda dos recursos resultantes dos seus direitos tra-
balhistas. Pude ver isso no dia-a-dia de funcionários 
antigos principalmente do Banco do Brasil, que, com 
mais de vinte anos, tiveram de aderir ao PDV, receber 
a indenização e partir para uma atividade que nunca 

tinham experimentado. No meu entendimento, o PDV 
foi uma tentativa de mostrar que toda e qualquer pes-
soa dispunha de condições suficientes para ser tornar 
empreendedora, o que não é verdade.

O Governo Lula, eleito pelo Partido dos Traba-
lhadores, recusa a proposta do Estado mínimo. Para 
tanto, tem aberto permanentes negociações com os 
servidores públicos, tem iniciado procedimentos para 
novos concursos públicos, tem clamado por uma me-
lhoria na qualidade do atendimento do serviço e, agora, 
tem iniciado as negociações para melhores e maiores 
reajustes salariais. Além disso, estabelecemos uma mo-
dernização das relações do trabalho com as reformas 
sindical e trabalhista, que estão sendo debatidas na 
elaboração da essência do projeto, nas mesas redon-
das que envolvem o Governo e as principais referências 
nacionais do sindicalismo de trabalhadores.

A questão referente ao salário mínimo, depois 
da Relatoria do PPA, ficou ainda mais clara para mim. 
O trabalhador, o empregador, o Estado brasileiro e as 
empresas privadas sempre se perguntaram: por que 
não se aumenta o salário mínimo no Brasil? A preocu-
pação – pasmem! – não é apenas do servidor público 
federal, mas principalmente dos pequenos empregado-
res e dos pequenos Municípios. Se o salário mínimo é 
aumentado, a Confederação Nacional dos Municípios 
reclama que, imediatamente, milhares de Municípios 
brasileiros – creio que mais de 50% – ingressarão na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos passarão a ser 
inadimplentes se o salário mínimo atingir R$280,00.

Registro, portanto, um apelo dos trabalhadores, 
que é também do Congresso, pelo justo direito de 
aumento de sua renda e pelas condições reais de 
pagamento e sobrevivência de Municípios, de Estados 
e, principalmente, de pequenos empregadores.

Já está garantido o reajuste que corrigirá a infla-
ção do período – que deve ser de 7,5% –, o que eleva-
ria o salário mínimo para R$259,00. Parlamentares e 
setores do Governo vêem com bons olhos o aumento 
de R$40,00, o que elevaria o salário mínimo dos atuais 
R$240,00 para R$280,00, no próximo dia 1º de maio, se 
for também factível para Estados e Municípios, já que 
a Confederação Nacional dos Municípios está contra o 
aumento do salário acima da correção da inflação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nas nego-
ciações com movimentos grevistas, ressalto o caso da 
Polícia Federal, que está em greve desde 09 de mar-
ço. Agentes, papiloscopistas e escrivães afirmam que 
o Governo não respeita a Lei nº 9.266, de 1996, que 
estabeleceu a obrigatoriedade do diploma universitá-
rio para a carreira. Muitos desses profissionais foram 
admitidos no serviço público para receber salários de 
nível médio, em concurso destinado à categoria de 
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nível médio, e agora reivindicam salário igual ao dos 
delegados. Atualmente, recebem R$4,2 mil e querem 
receber R$7,8 mil, que é o salário dos delegados. O 
Governo ofereceu um aumento de 17% e a discussão 
de um projeto de reestruturação da carreira.

Conforme a lei, o servidor público que ingressar 
na Administração Pública como nível médio ou como 
nível superior somente tem direito a um aumento de 
20% sobre o salário inicial. Não cabe a isonomia pre-
tendida pelos policiais federais.

O PT tem total respeito ao direito de greve, que é 
legal e legítimo. É por isso que o PT também considera 
como conquista sua o art. 9º da Constituição Federal, 
que diz: “É assegurado o direito de greve, competin-
do aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender”.

Os movimentos sociais têm legitimidade para 
protestar, reivindicar e pressionar seus interlocutores 
contratuais, mas não devem nunca esquecer da razo-
abilidade da proposição.

Senador Papaléo Paes, quero lembrar que, na 
época em que era líder sindical, sempre procurei ava-
liar a justeza e a legitimidade da necessidade que 
justificava o movimento grevista e analisá-lo dentro do 
contexto, da conjuntura daquele momento, para saber 
como apresentar a reivindicação dentro da chamada 
margem de exeqüibilidade. Eu fazia isso, porque a 
minha preocupação era mobilizar uma categoria para 
obter sucesso e não mobilizar uma categoria apenas 
para um exercício democrático do direito de greve. 
Um membro de uma categoria profissional participa 
de greves não por gostar ou por considerar simpática 
a característica de seus representantes, mas princi-
palmente pela necessidade que o mobiliza. E é nesse 
contexto que acreditamos que a abertura já feita pelo 
Governo Federal para discutir com as categorias mo-
bilizadas aponta para essa exeqüibilidade.

Os técnicos da Receita Federal aceitaram a pro-
posta do Governo de criação de gratificações no va-
lor de até 30% de seus vencimentos. Trata-se de três 
gratificações, cada uma equivalente a 10% do salário, 
condicionadas ao cumprimento de metas de desem-
penho. Se alcançadas todas as metas, os salários 
iniciais sobem de R$2.537,00 para R$3.937,00. Os 
vencimentos finais aumentam de R$3.668,00 para 
R$5.182,00. Porém, os auditores não concordaram 
com essa proposta.

Os fiscais agropecuários fecharam um acordo 
com o Governo que prevê um reajuste médio de 24% 
para a categoria. Os profissionais em início de carreira 
terão um reajuste salarial de 49%. Os servidores com 
salários mais altos terão um aumento de 16%.

A proposta do Governo Lula é que chegue ao 
fim a era do reajuste zero. Com essa política, estamos 
reafirmando a importância e o resgate do serviço pú-
blico do Brasil, falando alto que terminou a época de 
reajuste zero.

O Governo Lula tem também a preocupação de 
dar mais qualidade ao serviço público. Até o final de 
2004, nos primeiros dois anos do Governo Lula, terão 
sido contratados cerca de 65 mil novos funcionários, 
aprovados em concurso público já anunciado no mês 
passado. Nos oito anos do Governo anterior, foram 
contratados apenas 50 mil funcionários, o que con-
fere um incremento de mais de 15 mil novos postos 
de trabalho.

Podemos afirmar contentes que o período de 
sucateamento da máquina pública brasileira acabou. 
O nosso Governo está reestruturando a administração 
pública para cumprir suas funções de instrumento para 
garantir a realização de políticas públicas, como controle 
e fiscalização, ou seja, a ação direta do Estado.

Sr. Presidente, hoje na CPMI dos conflitos agrá-
rios, debatemos muito o papel do Estado na mediação 
desta situação chamada “problema da terra”. Ouvimos 
bastante que o Incra é visto como impotente e incapaz 
da execução da reforma agrária. Ora, o Incra é uma 
instituição pública, do Estado brasileiro; não cabe de-
positar numa instituição o problema da terra. Trata-se 
de um problema conceitual vivido desde a chegada 
dos europeus nestas terras no século XVI, quando 
dividiram o Brasil em 15 grandes lotes. O conceito de 
grande propriedade, seja para produção, seja para 
deleite, um resquício do período feudal, ainda é bas-
tante ideológico.

Parabenizo principalmente o Presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
companheiro Manoel de Serra, como o chamamos ca-
rinhosamente no meio sindical, pela capacidade que 
teve em compreender o problema e pelas respostas 
que deu a cada uma das perguntas. Vi muita lucidez 
naquele líder sindical. Tenho certeza de que, com lide-
ranças dessa natureza, o Ministro Miguel Rosseto e o 
Presidente do Incra, Rolf Hackbart, poderão contribuir, 
sim, com propostas bastante práticas para a solução 
dos conflitos agrários no Brasil.

Lembro que, no Governo José Sarney, quando 
foi anunciado o Plano Nacional de Reforma Agrária, a 
UDR nasceu no Brasil, propagando os leilões de bois 
para compra de armas. A partir daí, ocorreram con-
flitos sangrentos, como o massacre de Eldorado dos 
Carajás e o de Corumbiara.

Contudo, acreditamos em uma reforma agrária 
pacífica e administrada pelo Estado e, portanto, no 
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surgimento de um novo direito sobre a propriedade 
da terra.

Sr. Presidente, apresentamos uma proposta de 
emenda constitucional modificando a natureza do art. 
186 da Constituição Federal, no sentido de que as 
terras de reforma agrária não sejam imediatamente 
entendidas como propriedade privada, mas como terra 
pública, a fim de que seja dada às famílias uma con-
cessão de uso por tempo indeterminado. Essa realida-
de já é vivida na Amazônia brasileira, nos projetos de 
assentamentos extrativistas, cujo título é condominial 
– a família tem apenas o direito de posse por tempo 
indeterminado, com um plano de uso daquela terra 
feito em comunidade.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que, 
por ter sido líder sindical, convivi com o comércio de 
terra de ambas as partes, os pequenos e os grandes: 
grandes que fomentavam a ocupação de terra para 
vendê-la mais caro; e pequenos que faziam rodízios de 
ocupação para fazer da terra também um comércio.

A terra de reforma agrária tem que ser de pro-
priedade pública; jamais poderá ser transferida, com 
direito de venda. Assim, acredito que poderemos re-
produzir, cada vez mais, a paz no campo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sibá Machado, 
o Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim, 
1º Vice-Presidente.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra ao Senador Aelton Freitas.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG) – Sr. Pre-
sidente, com a sua permissão, peço a palavra para 
falar como Líder, neste momento, cedendo meu ho-
rário para uma comunicação inadiável ao meu Líder 
Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está assegurada a palavra a V. Exª, neste momento, 
por cinco minutos, como Líder do PL.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, como produtor rural e representante 
da bancada ruralista nesta Casa, iria pedir um aparte 
ao Senador Sibá Machado, mas, com este pronuncia-
mento, darei seqüência ao discurso de S. Exª, já que 
tratarei do mesmo assunto.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo a esta 
tribuna, na data de hoje, para abordar a preocupante 
relação conflituosa que está por todo o nosso País e 
tem marcado o Governo, o MST e os ruralistas nas 

últimas semanas. Sinceramente, Sras e Srs. Senado-
res, como representante da agricultura neste Senado 
da República, gostaria de estar aqui para anunciar as 
boas novas desse setor que tanto engrandece a nos-
sa economia. 

Gostaria de estar agora aplaudindo a reforma 
agrária, mas uma reforma agrária bem-planejada e 
feita em ritmo acelerado. Mas, infelizmente, isso ain-
da não é possível. Faço essa afirmação não como 
uma crítica de quem deixou o Bloco da Maioria nesta 
semana, mas como uma constatação e um alerta de 
quem deseja o sucesso deste Governo, especialmente 
na política agrária.

O momento requer cuidados especiais para que 
a violência no campo não produza novas vítimas nos 
próximos dias. O risco é iminente, pois os ânimos se 
acirram a cada dia.

Como todos nós pudemos acompanhar, o MST e 
suas ramificações intensificaram, e muito, nas últimas 
semanas, as invasões – ou “ocupações”, como eles 
preferem chamar –, em diversos Estados brasileiros. 
O jornal Folha de S.Paulo revelou, no dia 08 de abril, 
que, no mês de março, registrou-se o maior número 
de invasões dos últimos cinco anos, sendo que, no pri-
meiro trimestre deste ano, tais ações cresceram 19% 
em relação ao início do ano passado. 

Não se pode simplesmente crucificar o movimento 
por isso. É compreensível a angústia sentida por seus 
militantes diante da morosidade de novos assenta-
mentos, pois a eleição do Presidente Lula alimentou 
as suas expectativas.

Entretanto, os movimentos erram quando se diri-
gem à sociedade e às autoridades por meio de bravatas 
ameaçadoras. Elas não ajudam, e ajudam menos ainda 
as invasões de terras produtivas. A excelente imagem 
da agricultura nacional no exterior, Sr. Presidente, sai 
sempre arranhada, e um sentimento de insegurança 
pode, de fato, inibir investidores. 

Quero, neste pronunciamento, dizer que o Pre-
sidente Lula precisa acompanhar, e acompanhar de 
muito perto, tais acontecimentos. Sua Excelência tem 
demonstrado bom senso no trato da questão, e sua 
autoridade é fundamental para garantir aquilo que é 
justo às partes interessadas. 

Mas, além das providências urgentes, acredito 
que esta é a hora de o Governo repensar, e repensar 
bem, este modelo de reforma agrária praticado na atual 
conjuntura. É hora de o Governo usar todo o seu poder 
de articulação para abrir um canal de negociação amplo 
com ruralistas e militantes dos sem-terra e redefinir, Sr. 
Presidente, os rumos de uma possível reforma agrária, 
superando as resistências de parte a parte. 
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Dentro do atual modelo, acho pouco provável 
que mesmo um aumento de recursos possa viabilizar 
uma reforma justa, abrangente e benéfica para a agri-
cultura nacional. 

Acredito que seja prudente pensar em adotar 
um modelo que dê também aos ruralistas uma opção 
à pura e simples desapropriação. 

Cada parte teria que ceder um pouco, mas o que 
impede, por exemplo, uma proposta bem-planeada, 
pela qual proprietários rurais cederiam parte de suas 
terras para os trabalhadores sem terra produzirem para 
o seu sustento, e em troca, ajudarem a incrementar a 
produção da propriedade. Acredito que, desta forma, 
Srªs e Srs. Senadores, uma reforma agrária causaria 
menos conflito e se daria de forma bem mais acelera-
da do que vem acontecendo. 

É óbvio que uma proposta dessa natureza preci-
sa de limites bem definidos para que seja encontrada 
uma solução justa para as partes. Pode até parecer 
utopia, mas, a médio prazo, sinceramente, não acredi-
to que o atual modelo avance no nível desejado pelos 
movimentos sociais.

Enquanto não se encontra uma alternativa, o Go-
verno precisa agir nas duas frentes distintas: interceptar 
ameaças e coibir, com rigor, aquilo que infringe a lei 
e o bom senso. Por sua vez, se não há outro modelo, 
o Governo precisa também fazer o que for necessário 
para dinamizar os novos assentamentos, inclusive, se 
necessário, alterações na estrutura administrativa. 

A reforma agrária, no meu ponto de vista, tem que 
ser feita, mas quem vai determinar as condições é o 
Governo, aliando responsabilidade legal, compromisso 
com a causa social e disponibilidade de recursos. 

É necessário não só definir metas, mas cumprir 
rigorosamente o que for prometido. Fazendo isso, te-
nho certeza, deixarão de fazer sentido as pressões do 
MST. Reafirmo que faço estas colocações no sentido 
de colaborar, pois, se fosse fácil fazer reforma agrária, 
o problema já não existiria em nosso País. 

Sei, sim, que não é fácil, mas ainda assim confio 
na capacidade deste Governo, principalmente do Pre-
sidente Lula, uma pessoa sensível às causas sociais 
e defensor do cumprimento da lei. 

Na política e na vida, os momentos de dificuldade 
acontecem para que possamos alcançar a superação. 
Dessa forma, quando as tensões no campo voltam a 
ameaçar, o Governo Lula tem uma excelente oportu-
nidade de mostrar firmeza, competência e sabedoria 
para dar novos rumos à reforma agrária brasileira. 

Espero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
voltar a esta tribuna ainda por diversas vezes para 
falar dos sucessivos recordes da agricultura nacional 
e de um país onde a reforma agrária acontece, ge-

rando benefícios sociais e fortalecimento produtivo. 
Essa é a nossa esperança, que precisa ser mantida 
e concretizada.

Aproveito este momento, Sr. Presidente, para 
concluir as palavras de um conterrâneo, Sr. Miguel Ca-
breira, do meu Município de Iturama, que sempre vem 
insistindo para que seja feito nesta tribuna um discurso 
desta natureza, favorável à reforma agrária, mas que 
também dê segurança e mantenha a qualidade de vida 
de nossos produtores rurais, hoje sem a menor condi-
ção e o menor sossego em suas propriedades.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Como Líder, passo a palavra ao nobre Senador José 
Agripino, por cinco minutos. (Pausa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pois não.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Peço 
a V. Exª que me inscreva, pelo PDT, por cinco minutos, 
antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está garantida inscrição de V. Exª, Senador Jeffer-
son Péres.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 

Líder. Com revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, está havendo uma brutal corrosão 
da autoridade presidencial neste País. Ontem, era en-
surdecedor o barulho na Praça dos Três Poderes, a 
partir dos morteiros lançados por grevistas da Polícia 
Federal, protestando contra o que consideram ser a 
indiferença e a incompetência do Governo em relação 
a eles. Era algo comparável, por exemplo, Senador 
Mão Santa, a V. Exª ser governador, como foi – e bom 
governador do Piauí –, e a Polícia Militar resolver fazer 
uma manifestação dessas em frente a sua residência; 
ou, Senador Jefferson Péres, V. Exª – se porventura 
Manaus tivesse tido a honra de tê-lo como prefeito 
– receber da Guarda Municipal de Manaus tratamento 
parecido, ou seja, corrosão nítida e clara da autorida-
de presidencial.

No campo, estamos vendo o espetáculo das in-
vasões. O Secretário Executivo do Ministério da Re-
forma Agrária claramente prevarica. Ele diz que, por 
ser inócua e por julgar antijurídica uma lei que está 
vigendo, a lei que nasceu da medida provisória do 
Governo passado que proíbe a avaliação, a desapro-
priação de terras invadidas, ele não cumpre a lei. E, se 
não cumpre a lei uma autoridade investida num cargo 
dessa responsabilidade, ou de qualquer responsabi-
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lidade, está praticando o que para mim é claramente 
prevaricação.

Hoje, na Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre a violência no campo, perguntava ao Relator 
– ilustre Deputado – se eles pretendem, em primeiro 
lugar, cumprir com a lei que está aí; segundo, tem coisa 
melhor, porque, segundo eles dizem, é inócua, se tem 
coisa melhor, quando vão apresentar, Senador Osmar 
Dias, algo que seja mais efetivo ainda para conter as 
invasões? E se porventura ela é antijurídica, quando 
vão apresentar algo mais jurídico ainda, que ajude a 
conter essa explosão das invasões que está desorga-
nizando a economia brasileira para o médio prazo, que 
está agredindo as perspectivas do agronegócio, que 
tem sido a sustentação do Governo passado, deste 
Governo, quando falamos em superávit de balança 
comercial, quando falamos em economia com pers-
pectivas de diminuir a sua dependência em relação ao 
exterior? Agridem – e esse é um tiro de metralhadora 
no pé – o agronegócio; agridem, portanto, a própria 
perspectiva de êxito do Governo.

Estou pasmo, Sr. Presidente, porque eu próprio 
me sinto vítima de uma conspiração. Tudo mundo fala 
em conspiração, o Ministro Márcio Thomaz Bastos fala 
em conspiração, todo mundo fala em conspiração, Se-
nador Jefferson Péres, sinto-me vítima de uma cons-
piração. Setores do PT diziam, há pouco tempo, no 
momento em que vinha à Casa o Presidente Henrique 
de Campos Meirelles, do Banco Central, que tinham 
que rever as metas de inflação, que, com essas me-
tas, não dava para crescer. E, por entender que não 
há incompatibilidade entre crescimento econômico e 
inflação baixa – quanto mais baixa a inflação, menor 
o juro; quanto menor o juro, melhor a perspectiva de 
crescimento econômico –, eu me vi, na televisão, de-
fendendo, eu e o Presidente Henrique Campos Mei-
relles, contra setores importantes do PT, a manuten-
ção do compromisso com a inflação baixa. Ontem, de 
novo – sou uma vez mais vítima de um complô –, ligo 
a televisão e vejo-me. É sempre agradável um homem 
público saber como ele aparece depois de ter dito o que 
disse. E fiquei pasmo. Propus algo ousado, audacioso: 
R$280,00 de salário mínimo, que significa 16.6% de 
ganho real para o trabalhador de salário mínimo. Sig-
nifica um gasto, trocando em miúdos, de R$8 milhões 
a mais para os cofres públicos. E percebi-me – e não 
é surpresa, pela coerência de V. Exª, Senador Paulo 
Paim – superado na minha ousadia por V. Exª, que pe-
dia cem dólares, aliados pedindo R$ 300,00. Eu digo: 
meu Deus do céu, há alguma coisa errada comigo ou 
alguma coisa muito errada com este Governo! 

O Ministro Palocci diz que não pode dar mais do 
que R$256,00. Imagino que uma pedida do Presidente 

Lula a essa altura seja: “Palocci, vamos ter que dar um 
pouco mais, R$260,00, R$265,00, qualquer coisa”. E 
cada real aumentado vai significar R$200 milhões a 
mais contra as contas públicas. Proponho R$40,00 a 
mais, R$8 bilhões a mais de gastos, algo que eu di-
zia que o Governo vai ter coragem para aceitar o de-
safio que lhe faço, o desafio de remanejar despesas. 
E, quando vi, apenas me surpreendi superado pelas 
pedidas que vinham da própria base oficial. Eu, que 
tenho convicção técnica de que R$280,00 dá, de que é 
um sacrifício que o Governo faz e que vale a pena em 
favor do mercado de consumo brasileiro, a esta altura 
rendo-me à realidade, que é a do Governo: vou propor 
o meu destaque de R$280,00 – não é decisão do meu 
Partido, mas minha, Senador César Borges, ainda não 
discuti isso com minha Bancada; minha Bancada pode 
querer menos ou mais, mas vou defender os R$280,00 
e pretendo apresentar emenda nesse sentido. 

Muito bem, aparecendo uma outra opção do 
Senador Paulo Paim com US$100.00, vou votá-la, e 
vou recomendar à minha Bancada que faça o mesmo. 
Aparecendo uma outra de algum partido da base aliada 
que proponha R$300,00, vou votar, mas quero que se 
registre nos Anais que, como Líder de um partido de 
Oposição, como o PSDB, tido muitas vezes como iras-
cível, como radical, como sectário – não sou nem iras-
cível nem sectário; radical, talvez sim, por gostar...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concluo, de ir à raiz dos problemas –, pensei que eu 
colocava o Governo diante de um forte dilema e que 
eu o empurrava contra a parede. Estou pedindo a eles 
R$280,00, R$40,00 a mais. Estou pedindo a eles 16.6% 
de ganho real para o trabalhador de salário mínimo, e 
percebi que o Governo talvez possa dar muito mais, 
porque sua base pede mais. Se sua base pede mais 
é porque o Governo certamente pode dar mais. Mi-
nhas contas devem estar erradas. Se minhas contas 
estão erradas, vou insistir nas minhas contas, no meu 
destaque, Senador César Borges, e vou votar a favor 
de toda e qualquer proposta de majoração do salário 
mínimo acima da minha. Até porque um Governo que 
ganhou a eleição com 53 milhões de votos tem o di-
reito de governar, acertando e errando. Portanto, vai 
arcar com as conseqüências de dar um aumento do 
salário mínimo acima do que eu julgo, na minha po-
breza técnica, seria o máximo possível de se dar. Eu 
estipulo, Senador Suplicy, R$280,00, mas voto acima 
disso, porque não votarei contra o interesse imediato 
do trabalhador brasileiro, Sr. Presidente.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência faz um apelo aos oradores inscritos, 
porque inúmeros Senadores querem usar a palavra e 
alguns vão ter que viajar. 

Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Je-
fferson Péres. Em seguida, ao Senador José Agripino 
e, depois, voltamos à lista de oradores.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, peço 
a V. Exª que me alerte quando faltar um minuto, pois 
quero cumprir o meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Pois não, Senador.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, meu 
pronunciamento vai na mesma linha do pronunciamento 
do Senador Arthur Virgílio, e não combinei nada com S. 
Exª. Creio que estou vocalizando aqui, Srs. Senadores, 
uma preocupação que ouço não apenas no plenário 
deste Senado, inclusive de Senadores governistas, 
mas que ouço nas ruas, que ouço em todos os lugares 
aonde vou – e tenho contato com pessoas de todas as 
classes sociais –, para não dizer apreensão, que vai 
se disseminando na sociedade brasileira em relação 
à erosão da autoridade.

O movimento que começou travestido de social, 
mas hoje movimento político, que é o MST, vai numa 
escalada extremamente preocupante, Senador José 
Agripino. Ontem ameaçaram – não sei se vão cumprir 
a ameaça – invadir o Palácio das Princesas. E o líder 
do MST em Pernambuco confirmou que o Palácio do 
Governo Pernambucano pode ser invadido. Senador 
Suplicy, infelizmente não lhe posso conceder aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – 
Pode.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Não, 
estou falando como Líder. Tenho cinco minutos e vou 
cumprir rigorosamente. V. Exª depois ocupa a tribuna. 
Restam-me três minutos, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Fizemos um apelo inclusive ao Senador para que 
ficasse dentro do prazo.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – A 
medida provisória que está que está em vigor e que o 
Governo não revoga, segundo o representante do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, não será cumprida. 
Não vai simplesmente cumprir a lei, e isso se chama 
prevaricação. Uma autoridade, representante de um 
Ministro, diz que não vai cumprir uma lei em vigor; o 
Movimento diz que vai invadir o Palácio do Governo; 
não se cumpre, como aconteceu ontem no Pontal de 
Paranapanema, três decisões judiciais. Onde é que 
vamos chegar?

O Senador Osmar Dias me dizia, há pouco, que 
o clima é muito ruim no meio rural do Paraná. Em Pa-
ranaguá existe uma fila de caminhões que já ultrapas-
sou Curitiba. São mais de 90 quilômetros de fila. Existe 
outra fila de caminhões imensa no Rio Grande do Sul; 
devido à greve dos fiscais federais.

Ontem, um agrupamento de policiais federais, em 
frente ao Ministério da Justiça, em algumas ocasiões, 
xingava o Ministro. Segundo soube – não sei se é ver-
dade porque não ouvi –, o Ministro teria sido chamado 
de uma espécie canina. Se isso não for deterioração 
da autoridade, não sei mais o que é.

Eu poderia estar aqui tripudiando sobre o Gover-
no, também pedindo queda de juro, pedindo a cabeça 
do Palocci. Ontem vi o presidente de um partido pedir, 
depois de da demissão do Ministro Palocci, a demis-
são do Presidente do Banco Central. E mais, segun-
do dizem, não sei se é verdade, que estaria querendo 
nada mais, nada menos do que a Delegacia da Re-
ceita Federal em seu Estado, um setor que até aqui, 
graças a Deus, tem sido blindado pelo Governo. Se 
começarem a distribuir Delegacias da Receita Federal 
para os partidos aliados, acabou-se um dos centros 
de excelência do País. 

Ouço hoje que cientistas da Embrapa sentem-se 
extremamente pressionados, porque querem tomar de-
cisões políticas e ideologizadas também nesse centro 
de excelência do País.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, um minuto a mais e já vou encerrar.

Não estou falando aqui como Senador de opo-
sição, mas como cidadão brasileiro. Nesta marcha, o 
País vai degringolar, não sei aonde vai dar, e eu não 
serei beneficiário disso. Daí a minha preocupação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para, 
muito rapidamente, esclarecer ao nobre Senador Je-
fferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Nobre Senador Eduardo Suplicy, temos diversos Se-
nadores inscritos. Esta Presidência faz um apelo para 
que cumpramos o horário porque diversos Senadores 
terão que viajar. Em seguida, V. Exª terá a oportunida-
de: vou à tribuna, V. Exª me solicita um aparte e eu lhe 
darei dentro do meu tempo de cinco ou dez minutos. 
Fica assegurado este compromisso desta Presidência 
com V. Exª. 

De imediato, passo a palavra ao nobre Senador 
José Agripino que está inscrito como Líder. Fica asse-
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gurado o meu compromisso para com V. Exª: Dentro 
do meu tempo, V. Exª falará por dez minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– No tempo em que o Senador José Agripino vier à 
tribuna, eu pararei.

Sr. Presidente, quero apenas esclarecer ao nobre 
Senador Jefferson Péres que o próprio Coordenador do 
MST nacional, Sr. Gilmar Mauro, e o Sr. Jaime Amorim, 
Coordenador em Pernambuco, esclareceram que não 
há nada de se querer tomar o Palácio, mas apenas um 
diálogo com o Governador.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador 
José Agripino.

S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, minha palavra é rápida, até atendendo a 
apelos. Quero tratar de um assunto muito importante, 
que não é novo. Ontem o Copom, por decisão unâni-
me, resolveu baixar 0,25% na taxa de juro Selic. Caiu 
de 16,25 para 16,0. Pouco, muito pouco, mas melhor 
do que nada. A reação dos sindicalistas e agentes 
econômicos foi negativa, e foi no mínimo tímida a ati-
tude do Governo. O Governo diz que é isso que pode 
fazer no momento.

O que me preocupa, Sr. Presidente, e me traz à 
tribuna é que se fala seguidamente em taxa Selic de 
17% ou 16,25% ou 16%, como se isso fosse a salvação 
da Pátria, como se baixando a taxa de juros em 0,25% 
se pudesse reativar o consumo ou levar o benefício 
direto para o cidadão. Não, porque entre a taxa Selic 
e a taxa que V. Exª, Senador Mão Santa, é submetido 
quando compra uma geladeira a prazo num shopping 
center ou numa loja, há uma coisa chamada spread, 
e o Governo está-se lixando para o spread. O que é 
o spread? É o risco, a diferença entre a taxa que os 
bancos pagam ao público, que coloca o dinheiro na 
aplicação – ou o Governo, que compra o dinheiro dos 
bancos – e a taxa que os bancos cobram quando em-
prestam dinheiro ao público. É a taxa de intermediação, 
da qual o Brasil é campeão ou vice-campeão – para ser 
mais preciso, é vice-campeão no mundo inteiro. 

Senador Jefferson Péres, a taxa de spread no 
Brasil, ano passado foi de 44% – a diferença entre o 
custo do dinheiro tomado pelos bancos de V. Exª, que 
é poupador, ou de mim, que sou poupador de peque-
nas quantias. Os bancos emprestavam a V. Exª para 
comprar um automóvel ou a mim para comprar uma 
geladeira e cobravam 44% a mais do que nos pagava 
pelo dinheiro que estava aplicado na poupança. Era 
a taxa, no ano passado, mais alta do mundo. Pode-se 
dizer “ah, mas os países emergentes pagam esse pre-

ço”. Não, senhor. A média do spread, dessa diferença 
de taxa dos países emergentes, é de 4%; a do Brasil é 
onze vezes maior. Isso é o que interessa fazer. E o que 
é preciso fazer? Está nas mãos do Governo baixar a 
taxa para 16,25% ou 16%. Está nas mãos do Governo 
baixar o spread? Está, em grande parte está, em boa 
medida está, sim. E por que ninguém fala nisso? Se 
ninguém fala, vou falar e vou começar a falar e a insis-
tir nesse assunto, porque diz respeito ao consumo, à 
reativação da economia e ao bem-estar, à qualidade 
de vida do cidadão brasileiro.

Por que o dinheiro é caro? Por que os bancos 
querem garantir lucro? Sim, os bancos querem garantir 
lucro. Agora,o dinheiro é caro por algumas razões, e o 
Governo pode, sim, interferir e resolver a questão. Por 
exemplo, um produto é caro quando há pouco produto 
para ofertar e muito comprador. Isso é a lei da oferta 
e da procura. Há muito dinheiro disponível? Não, há 
pouco dinheiro. Por que há pouco dinheiro? Porque o 
Governo obriga que boa parte do dinheiro depositado 
nos bancos seja depositado no Banco Central no fa-
moso depósito compulsório. O Banco tem R$1 milhão, 
mas é obrigado a colocar R$400 mil como depósito 
compulsório e fica com R$600 mil para emprestar. Dis-
põe dos R$600 mil para emprestar a quem quer que 
seja? Não, porque tem uma boa parcela de recursos 
vinculados para atividade “a”, “b” ou “d”. Então, sobra 
pouco dinheiro para  emprestar. O Governo pode dimi-
nuir o depósito compulsório e pode mudar a legislação 
dos recursos vinculados, aumentando a quantidade de 
mercadoria disponível, para que o cidadão que com-
pra no shopping, na loja o produto ou a mercadoria 
possa pagar e possa comprar pagando uma taxa de 
juros muito menor.

Para diminuir o spread, pode mexer com o lucro 
dos bancos? Não. Com o lucro dos bancos não pode. 
Mas, pode mexer, sim, Senador Papaléo, na questão 
dos impostos. Nesse caso, entra uma preocupação 
que tenho sobremaneira.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Os impos-
tos são a parte importante, Sr. Presidente, no compo-
nente do spread dos bancos. E os impostos são devi-
dos a quem? À União, fundamentalmente. Os jornais 
de hoje registram a arrecadação recorde do mês de 
março – 15% a mais na arrecadação do que o previs-
to. Por quê? É só examinar na declaração da Receita 
por que cresceu 15%: foi porque cresceram absurda-
mente as receitas da Cofins e da Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido das empresas e a arrecadação 
do Imposto de Renda. Pode-se dizer “mas isso já vinha 
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de muito tempo”. Não, senhor. A CSLL, Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido das Empresas, foi mexi-
da por este Governo. A tabela do Imposto de Renda, 
por mais que pedíssemos, não foi reajustada. A Cofins 
contra a qual tanto lutamos produziu esse excesso 
recorde de arrecadação. Está na hora de cuidarmos. 
E a medida provisória da Cofins dos Importados está 
para ser apreciada. 

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Em nome 
do interesse coletivo, temos que tomar uma posição 
e rever com profundidade, porque esse excesso de 
arrecadação da Cofins, que é ótimo para os cofres da 
União, é péssimo para os empregos, porque cada mi-
lhão ou bilhão de real arrecadado a mais com a Cofins 
corresponde a milhares de empregos que não foram 
gerados ou perdidos pelas empresas, que, tendo de 
optar entre imposto e emprego, pagaram imposto e 
demitiram gente.

Essa é a nossa palavra, a nossa preocupação, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos às comunicações inadiáveis.

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Sena-
dor Mão Santa.

A Presidência faz um apelo, mais uma vez, para 
que cada Senador respeite o tempo de cinco minutos, 
como forma de solidariedade àqueles Senadores ins-
critos, que inclusive me pediram que fosse rígido.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, solicito a minha inscrição pelo PSDB para 
falar depois da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Será assegurada a inscrição de V. Exª logo que che-
gue à mesa a autorização da liderança.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, solicito a inscrição, pela Liderança do PFL, 
para após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª terá a palavra assegurada em terceiro lugar.

Senador Mão Santa, V. Exª dispõe da palavra 
por cinco minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
brasileiras e brasileiros que estão presentes e que nos 
assistem pelo sistema de comunicação do Senado, ao 

contrário do que eu disse desta tribuna no passado, 
Senador Arthur Virgílio, fui atendido no último pleito ao 
Presidente Lula. Consegui que Sua Excelência acabas-
se com os treinos dos peladeiros aos sábados.

Realmente foi uma vitória, diminuíram os aten-
dimentos nos hospitais de traumatologia, mas quero 
confessar o meu respeito ao esporte, rendendo, em 
nome de todos os Senadores do Piauí, Heráclito Fortes 
e Alberto Silva, uma homenagem ao maior desportista 
da história do Piauí, Sr. Pedro Alelaf, falecido recente-
mente, para quem, nesta Casa, os Senadores do Piauí 
assinaram um requerimento de voto de pesar, e que 
foi lembrado por Heráclito Fortes e Alberto Silva, seu 
contemporâneo e conterrâneo.

Quero manifestar o que sente o Piauí. Senador 
Heráclito Fortes, V. Exª conheceu o extinto, a sua fa-
mília e o seu trabalho. O Parnaíba Esporte Clube sim-
boliza a vida de Pedro Alelaf. Ele foi seu fundador, seu 
atleta e seu dirigente por muitos e muitos anos. Ele 
simboliza, no Piauí, o apreço que toda a humanidade 
tem aos esportes.

Num plenário deste, Senador Efraim Morais, Cí-
cero dizia: Mens sana in corpore sano. Isso traduz a 
vida de Pedro Alelaf, parnaibano que se dedicou aos 
esportes e que via no esporte uma escola muito mais 
forte que a formal, porque no esporte cultivamos aquilo 
que, sem dúvida alguma, Senador Garibaldi, foi o maior 
presente de Deus: o nosso corpo. Aprimoramos e for-
talecemos o nosso corpo e, sobretudo, aprendemos 
aquilo que Aristóteles disse “o homem é um animal 
sociável”. No esporte, aprende-se a conviver, porque 
ninguém joga sozinho, precisamos de uma equipe; 
aprendemos a obedecer regras e leis, Tião Viana, e, 
sobretudo, quando derrotados como na vida, diante de 
reveses, aprendemos que precisamos mais nos esfor-
çarmos, mais lutarmos para conquistar a vitória. 

Apresento a gratidão de todos os piauienses ao 
exemplo de vida e de amor que foi Pedro Alelaf – re-
centemente, faleceu sua esposa –, que constituiu uma 
família em que vários esportistas frutificaram. Um deles 
é alto funcionário do Senado.

Peço aos nossos pares que aprovem esse re-
querimento de pesar à família de Pedro Alelaf, numa 
homenagem de reconhecimento e de gratidão do Se-
nado, da nossa cidade de Parnaíba e do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Mão Santa, encaminhe à Mesa, que daremos 
procedimento imediato, atendendo sua solicitação.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com os nos-
sos agradecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Agradecemos ao Senador Mão Santa pela rigidez do 
horário, porque utilizou exatamente cinco minutos. 
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Passamos a palavra ao Senador Papaléo Paes, 
por cinco minutos. 

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não faz parte da 
minha índole reclamar por reclamar. No entanto, não 
posso deixar de externar a minha insatisfação pela falta 
de sensibilidade de um agente público, quando ques-
tões que estão pendentes devem ser resolvidas a fim 
de evitar conseqüências maiores e irreparáveis.

Srªs e Srs. Senadores, as Bancadas do Amapá, 
de Roraima e de Rondônia solicitaram, por meio de 
ofício, audiência ao Sr. Ministro de Estado do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, para 
tratar da revisão do Plano de Carreira, bem como da 
política remuneratória dos servidores e policiais mili-
tares dos ex-Territórios Federais.

A referida audiência foi agendada e confirmada 
pelo gabinete do Ministro para ser realizada na data 
de hoje, às 15h30. Hoje, dia da audiência, recebemos 
um comunicado desmarcando-a e, o pior, com a infor-
mação de que não existe data e horário previstos para 
a realização da mesma.

Sr. Presidente, eis aí a total falta de respeito aos 
representantes que buscam ajudar o Governo a resol-
ver as questões criadas pelo próprio Governo. Atribuo 
isso a uma total falta de responsabilidade, para não 
enquadrar em outros entendimentos que poderiam 
ser piores.

O Brasil precisa mudar. Quando vamos mudar? 
Será que é só nas campanhas eleitorais ou nos dis-
cursos para justificar o injustificável, como temos ou-
vido ultimamente?

Fica registrada a minha insatisfação, em nome 
das Bancadas que solicitaram a tão esperada audiên-
cia, frisando que, quando marcamos uma audiência 
com tanta antecedência, como foi o caso, mobiliza-
mos as lideranças interessadas dos nossos Estados, 
distantes deste centro, que aqui vieram, e às 13 horas 
recebemos a comunicação de que o Sr. Ministro não 
poderia receber os membros das Bancadas e suas 
respectivas lideranças.

Isso é muito sério, é resultado das ações de Go-
verno, principalmente de muitos ministros, o que traz 
conseqüências negativas à imagem do Presidente da 
República, que já está abalada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Mesa agradece o cumprimento do horário.

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra como Líder do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, como 
Líder, por cinco minutos.

A Mesa faz a V. Exª o mesmo apelo que fez aos 
demais oradores: que cumpra o tempo a fim de que 
todos possam fazer uso da palavra.

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, são muitos os assuntos, mas o tempo, in-
felizmente, é nosso inimigo.

Inicialmente, quero render minha homenagem ao 
Dr. José Roberto Santoro, Subprocurador da República, 
que está sendo exposto publicamente de forma des-
necessária. O Subprocurador José Roberto Santoro 
vem agindo com dignidade ao longo de sua vida, e é 
meu dever fazer este registro.

O Dr. José Roberto Santoro nos assessorou, por 
três anos, na CPI do Narcotráfico. No caso do Acre, de 
Hildebrando Pascoal e sua quadrilha, como Presidente 
daquela Comissão, eu, pessoalmente, encaminhei ofício 
ao Dr. Geraldo Brindeiro solicitando que deslocasse o 
Dr. Santoro e o colocasse no caso. Quero que o Brasil 
saiba que, não fosse esse Subprocurador, substituindo 
outra grande gigante, o Dr. Luiz Francisco, nesse caso, 
não teríamos chegado a lugar nenhum. 

O Dr. José Roberto Santoro fez parte de uma 
missão especial no Espírito Santo, Estado que foi es-
cravo do crime organizado por doze anos. O Espírito 
Santo é bonito e rico. Do ponto de vista turístico, é o 
segredo mais bem guardado do Brasil. Ninguém co-
nhece nosso potencial turístico, porque ficamos co-
nhecidos e expostos na mídia apenas nas páginas 
policiais, pois o crime organizado se institucionalizou 
no meu Estado. 

Com base no relatório da CPI do Narcotráfico, 
soubemos que, dos 864 indiciados pela CPI, 10% eram 
do meu Estado. Sob o comando do Dr. José Roberto 
Santoro, ferimos de morte o crime organizado no Es-
pírito Santo. Por isso, por dever, tenho de defendê-lo. 

Não fizeram bem em expor Santoro. O Ministério 
Público arranhou-se; atirou no próprio pé. Se algo estava 
errado no comportamento de Santoro, deveriam tratar 
o assunto internamente. Para isso há a Corregedoria, 
e ele não fez nada de mais. Qualquer homem que in-
vestiga já fez mil vezes o que ele fez. O escroque que 
estava do outro lado da linha não falou uma só vez, 
como se estivesse gravando a mando de alguém. 

Olhando para as câmeras, quero dizer à famí-
lia do Dr. José Roberto Santoro, filhos e esposa, que 
não entendo alguém colocar sua vida em risco, fazer 
um trabalho digno e receber isso como pagamento. 
Tentar atingir Roberto Santoro é a mesma coisa que 
fazer um ato de desagravo ao crime organizado, é 
aplaudir o crime organizado. Não tenho procuração, 
Senador Arthur Virgílio, mas tenho o dever. V. Exª me 
acompanhou na Câmara, fomos companheiros. A CPI 
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do Narcotráfico, nos casos mais graves, contou com 
José Roberto Santoro. 

O meu Estado está de luto, porque tiraram José 
Roberto Santoro de lá, tiraram os processos do crime 
organizado das mãos dele. Agora o crime organizado 
está fazendo festa, e todos nós estamos à mercê. Eu 
digo isso porque no Espírito Santo, que é um pequeno 
Estado, há cinco anos eu ando com a Polícia Federal 
guardando as minhas costas e da minha família. 

Receba, Dr. José Roberto Santoro, a minha fala 
como um desagravo e como alguém que reverencia a 
sua determinação e a sua coragem. Lembro-me que 
diziam que o Dr. Luiz Francisco era o braço do PT 
dentro do Ministério Público, que tanto se beneficiou 
da coragem e do destemor de Luiz Francisco. Ago-
ra, José Roberto Santoro é o homem do PSDB. Ora, 
graças a Deus, porque o cara já fez tanto, que essas 
ilações não colam. 

Sr. Presidente, era para ter feito esse registro 
há mais tempo, mas só agora tive a oportunidade de 
fazê-lo, por dever, porque, como brasileiro, como cida-
dão do Estado do Espírito Santo, todos nós devemos 
a José Roberto Santoro. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Tem V. Exª a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria registrar a presença, neste plenário, de um 
ex-Senador que sempre será um Senador na galeria 
dos melhores que a República já produziu. Ministro 
do Planejamento no Governo Itamar Franco, Vice-
Governador e, portanto, por várias vezes governador 
interino do Ceará, empresário e sobretudo um gran-
de brasileiro. Eu me refiro, V. Exª já percebeu, com a 
acuidade que o caracteriza, que eu me refiro a esta 
grande figura humana, política, que dá imensa honra 
ao meu Partido de pertencer aos seus quadros, mas 
tenho certeza de que orgulhece a política brasileira 
como um todo: Senador, Governador, Vice-Governa-
dor, Ministro Beni Veras. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência cumprimenta o ex-Ministro, ex-Sena-
dor e ex-Govenador Beni Veras. 

Jamais vou esquecer, Senador Beni veras, o artigo 
que V. Exª escreveu, publicado nos principais do País, 
intitulado “A luta de um homem só”, que era a nossa 
luta pelo salário mínimo. E V. Exª fez uma homenagem 
ao nosso trabalho. Parabéns a V. Exª. É uma alegria 
recebê-lo aqui no plenário. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR) 
– Gostaria de me inscrever para falar como Líder, após 
o Senador João Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Será assegurada a palavra a V. Exª.

Com a palavra o Senador João Ribeiro, para uma 
comunicação inadiável.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a à 
tribuna na tarde de hoje é a minha preocupação com 
os garimpeiros de Serra Pelada, que estão acampa-
dos na cidade de Araguaína, às margens da BR-153, 
desde o dia 2 de abril, aguardando as providências do 
Governo Federal. 

Tenho em mão um fax que a Prefeita Valderez 
Castelo Branco Martins, da cidade de Araguaína, en-
viou ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pesso-
almente, Sr. Presidente, fiz contato com o Palácio do 
Planalto, com o Ministro Aldo Rebelo, que tem me 
atendido muito bem, com sua assessoria e com outros 
setores do Governo.

Sr. Presidente, preocupam-me as reivindicações 
dos garimpeiros de Serra Pelada. Quero deixar bem 
claro que os problemas lá ocorridos não são de res-
ponsabilidade do atual Governo. Eles ocorrem desde 
o regime militar. Fui delegado do Sindicato Nacional 
dos Garimpeiros e 2º tesoureiro da Cooperativa dos 
Garimpeiros de Serra Pelada e tenho acompanhado 
a luta desses brasileiros, verdadeiros bandeirantes, 
que muitas vezes deixam a família e partem para a 
selva à procura de melhoria das condições de vida, 
na busca do sustento da família. Conheço muito bem 
a história de Serra Pelada, porque convivi com esses 
garimpeiros durante quase toda a minha vida pública. 
Neste momento em que o Brasil todo clama por em-
prego, apelo ao Presidente Lula para que determine a 
ida de alguém do Ministério de Minas e Energia à ci-
dade de Araguaína para negociar com os garimpeiros, 
porque eles já paralisaram a rodovia Belém–Brasília 
por duas vezes. Na terça-feira passada, pedi a eles 
que não bloqueassem a única via de acesso à região 
Norte, principalmente em respeito à Semana Santa, 
comemorada em todo o mundo. Se assim agissem, 
com certeza, eles seriam repudiados pela população 
de Araguaína e por toda a região Norte. Eles atende-
ram ao nosso apelo. No entanto, a Prefeita Valderez 
está preocupada porque ontem houve um contato do 
Ministério das Minas e Energia, mas em nada resultou. 
Assim, por meio dos Líderes governistas desta Casa, 
peço que a Ministra Dilma Rousseff entre em contato 
com associações, sindicatos dos garimpeiros daque-
la região, cerca de mil homens. Os garimpeiros, repi-
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to, já paralisaram a rodovia por duas vezes; disseram 
ontem que, se houver novo bloqueio da rodovia, não 
sairão mais de lá enquanto não houver solução para 
os seus problemas.

Sr. Presidente, eles estão reivindicando muito pou-
co: requerem a aprovação do estatuto do garimpeiro, em 
tramitação no Congresso Nacional; o recadastramento 
nacional dos garimpeiros, sobretudo dos garimpeiros 
de Serra Pelada; e o pagamento do dinheiro por eles 
depositados na Caixa Econômica Federal, aquele di-
nheiro do paládio, da sobra de ouro, que todos nós e 
o Brasil conhecemos.

É importante que o Governo forme uma comis-
são para resolver definitivamente essa questão. Não é 
possível tantos brasileiros ficarem aguardando durante 
tanto tempo como estão os garimpeiros de Serra Pe-
lada. Peço à Senadora Ana Júlia e aos demais Sena-
dores do Pará, aos Líderes paraenses, aos homens e 
mulheres que comandam este País para que apelem 
ao Presidente Lula no sentido de que Sua Excelência 
determine à Ministra Dilma Rousseff o envio de uma 
missão à cidade de Araguaína. Do contrário, repito, os 
garimpeiros novamente ocuparão a rodovia e de lá não 
sairão até a resolução dos seus problemas.

Sr. Presidente, deixo aqui o meu pedido e o meu 
alerta.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
como Líder, por cinco minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, os ex-territórios federais que 
foram transformados em Estados ou extintos, como é 
o caso do Território de Fernando de Noronha, tem um 
quadro de funcionários em extinção, ou seja, ninguém 
mais é admitido, e os atuais funcionários só saem por 
aposentaria ou morte.

Esses funcionários têm sido sistematicamente 
injustiçados no plano de promoção, de classificação 
e acesso. Agora, quando o Governo se prepara para 
dar aumento aos servidores federais, eles não terão 
direito a esse benefício. Por isso a Bancada dos Es-
tados de Rondônia, Acre, Amapá e Roraima solicitou 
ao Ministro Guido Mantega uma audiência para tratar 
desse assunto e levar-lhe nossas preocupações. O 
Governador de Roraima também nos acompanharia 
nessa audiência. 

Sr. Presidente, uma vez que o Ministro cancelou 
a audiência, solicito de público ao Presidente da Re-
pública que determine, por uma questão de justiça, a 
inclusão dos funcionários dos ex-territórios federais, 
especificamente dos funcionários do ex-território fede-

ral de Roraima. O valor do aumento não é muito alto, 
mas, se não for concedido aos ex-territórios, será zero, 
significando injustiça total.

Reitero essa solicitação ao Presidente da Repú-
blica, ao mesmo tempo em que peço ao Ministro Guido 
Mantega que observe alguns detalhes. O quadro de 
funcionários é pequeno, formado por pessoas muito 
mais próximas da aposentadoria do que em início de 
carreira; ninguém é mais admitido no quadro e, portanto, 
não haverá aumento significativo de despesa. Pleiteio 
apenas o reconhecimento pelos serviços prestados aos 
ex-territórios e pelos serviços que estão prestando aos 
Estados, porque eles foram cedidos pela União para 
os Estados ou estão redistribuídos.

Não é possível que um Governo como o do Pre-
sidente Lula permita que se faça uma injustiça como 
essa, de deixar fora do aumento que se pretende dar 
ao funcionalismo federal os funcionários dos ex-terri-
tórios federais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho, 
por até vinte minutos. 

Se V. Exª puder, apelo para que reduza o tempo 
do discurso. 

Em seguida, passaremos à Ordem do Dia.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em virtude da 
limitação do tempo, vou deixar de ler o texto escrito 
e vou encaminhá-lo à Mesa, para ser publicado, na 
íntegra.

Pleiteio nesta tribuna que nos voltemos para o 
problema do desemprego. Há pouco ouvimos os ora-
dores que se sucederam na tribuna pedindo um salário 
mínimo maior, um salário mínimo mais condizente com 
as necessidades do trabalhador brasileiro. É preciso 
que se saiba – e é claro que nós sabemos disso –, é 
preciso que se alerte para o fato de que milhares e 
milhares de brasileiros nem salário mínimo ganham 
porque estão desempregados. A economia do nosso 
País precisa ser impulsionada, de modo a absorver 
esses desempregados. 

Assim, é preciso investir naqueles setores que 
melhor poderão dar resposta ao problema do desem-
prego. Ninguém pode errar, principalmente o Governo. 
O Governo não pode errar. Não se trata, como dizia 
aquele ex-Presidente, de considerar que o Governo 
tem uma bala só na agulha. O Governo não pode, de 
maneira nenhuma, deixar de investir num setor como 
o turismo. Esse é o setor que hoje mais emprega no 
Nordeste. Eu fui Governador de um Estado do Nordeste, 
Mão Santa foi Governador de outro, Tasso Jereissati 
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governou o seu Estado por três vezes, e todos nós 
sabemos que o turismo está trazendo um novo alento 
para a economia da nossa região. 

Vou dar um exemplo do Rio Grande do Norte, o 
meu Estado. O número de empregos na rede hoteleira, 
por exemplo, cresceu 89%, de 1995 a 2000. No mes-
mo período, o número de turistas que visitou o Estado 
anualmente subiu de 500 mil para 1,2 milhão. Por isso 
é inconcebível que um programa que tem o apoio do 
Bird, o Prodetur, demore tanto a ser consolidado e só 
seja assinado agora, depois de quatro anos de negocia-
ções. A propósito, nós, Governadores que deixamos os 
nossos cargos nos anos de 2002 e 2003, deveríamos 
ter assinado o Prodetur 2, e não o assinamos. 

Sr. Presidente, não se faz e não se incentiva o 
turismo apenas com dólares, com euros; pode-se in-
centivá-lo com reais. É o que o Governo Federal deve 
fazer e, justiça seja feita, está começando a fazer, com 
o Programa de Regionalização do Turismo, que sucede 
o Programa da Municipalização, que, em oito anos, ca-
pacitou profissionais em mil e quinhentos Municípios. 
O novo programa, partindo da mobilização municipal 
já implantada, propõe o desenvolvimento regionalizado 
da atividade turística no Brasil. Segue-se, dessa forma, 
a orientação da Organização Mundial do Turismo, que 
tem dado excelentes resultados em outros países.

Com a iniciativa, Sr. Presidente, procura-se es-
truturar e diversificar a oferta turística brasileira, orde-
nando os produtos em roteiros, de forma a valorizar a 
diversidade regional do País. Destaca-se na execução 
do programa o papel dos fóruns estaduais de turismo, 
que têm fundamental importância no processo de des-
centralização das atividades turísticas, uma vez que 
são responsáveis pela formulação das estratégias de 
planejamento e gestão. O Governo Federal já destinou 
R$20 milhões, a serem utilizados no primeiro semestre 
de 2004. Mas é preciso investir mais, muito mais, para 
que possam ser realizadas as oficinas de planejamen-
to turístico. Por meio dessas atividades, pretende-se 
capacitar profissionais nos Municípios que integrarão 
o programa. Portanto, Sr. Presidente, quero chamar a 
atenção para a importância do turismo na Região Nor-
deste e no Brasil, embora disso todos nós já estejamos 
convencidos. Mas não adianta só o convencimento; é 
preciso investir, Sr. Presidente; é preciso não apenas 
acreditar, mas investir, para que possamos combater 
as desigualdades regionais. Um programa como este 
– de regionalização do turismo – vai combater, sim, as 
desigualdades regionais. 

Por isso, Sr. Presidente, para combater o de-
semprego aí está uma solução, aí está uma alterna-
tiva: vamos investir no turismo. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

 SEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO DO 
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, sabemos que o desemprego ocupa 
o primeiro lugar nas pesquisas sobre as principais pre-
ocupações dos cidadãos brasileiros. Da mesma forma, 
as políticas de geração de novos postos de trabalho 
encontram-se presentes em todas as plataformas elei-
torais e planos de governo nos últimos anos no Brasil. 
Ou seja, toda a sociedade brasileira se mobiliza em 
torno da questão da retomada do crescimento econô-
mico e da construção de alternativas de geração de 
renda para movimentar a economia brasileira, elevar os 
níveis de consumo da população e gerar bem-estar e 
qualidade de vida. O problema, então, consiste, primei-
ramente, em identificar os setores capazes de produzir 
respostas rápidas aos investimentos, para, em seguida, 
implementar as políticas públicas adequadas.

Como cidadão do Nordeste, Sr. Presidente, sem-
pre percebi muito claramente a importância que tem o 
turismo no contexto das políticas de geração de em-
prego e renda. Afinal, essa região – que possui uma 
área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, sendo 
maior do que a superfície total da Alemanha, França, 
Itália e Reino Unido juntos – já é o destino preferencial 
do turismo doméstico. Na condição de Governador do 
Estado do Rio Grande do Norte, procurei desenvolver 
uma série de políticas de fomento ao turismo, obten-
do excelentes resultados. O número de empregos na 
rede hoteleira, por exemplo, cresceu 89% de 1995 a 
2000. No mesmo período, o número de turistas que 
visitavam o Estado anualmente subiu de 500 mil para 
1,2 milhão. O impacto do crescimento do número de 
turistas na economia local, e conseqüentemente na 
geração de empregos e na elevação da qualidade de 
vida da população, é muito significativo.

Sr. Presidente, o Brasil vem, aos poucos, des-
pertando para a importância desse setor, mas ainda 
há muito a explorar, considerando o patrimônio natu-
ral, cultural e artístico que possuímos. Para que belas 
paisagens, praias maravilhosas, festas tradicionais 
e patrimônio histórico e artístico se tornem produtos 
turísticos, é necessário planejamento, além de inves-
timento e gestão competente de políticas públicas. 
Nesse sentido, devemos acompanhar a tendência 
internacional de investir fortemente na promoção de 
roteiros regionais e, também, no aperfeiçoamento da 
infra-estrutura das áreas de interesse turístico.

Afinal, a chamada indústria sem fumaça repre-
senta uma das atividades econômicas que mais cres-
cem no mundo: segundo estimativas da Organização 
Mundial do Turismo, o setor já emprega cerca de 260 
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milhões de pessoas, o que corresponde a aproxima-
damente 10% da força de trabalho global.

Consciente da importância econômica e social do 
setor, o Governo Federal tomou a acertada decisão de 
aperfeiçoar iniciativas voltadas para a regionalização 
do turismo no Brasil. O Programa de Regionalização 
do Turismo – Roteiros do Brasil, implementado pelo 
Governo do Presidente Lula, por exemplo, dá conti-
nuidade ao Programa Nacional de Municipalização do 
Turismo, que, em 8 anos, capacitou profissionais em 
1.500 municípios. Assim, o novo programa, partindo 
da mobilização municipal já implantada, propõe o de-
senvolvimento regionalizado da atividade turística no 
Brasil. Segue-se, dessa forma, a orientação da Organi-
zação Mundial do Turismo, que tem obtido excelentes 
resultados em outros países.

Com a iniciativa, Sr. Presidente, procura-se es-
truturar e diversificar a oferta turística brasileira, orde-
nando os produtos em roteiros, de forma a valorizar a 
diversidade regional do País. Destaca-se, na execução 
do programa, o papel dos fóruns estaduais de turismo, 
que têm fundamental importância no processo de des-
centralização das atividades turísticas, uma vez que 
são responsáveis pela formulação das estratégias de 
planejamento e gestão. O Governo Federal já desti-
nou R$20 milhões, para serem utilizados no primeiro 
semestre de 2004, na realização de oficinas de pla-
nejamento. Por meio dessas atividades, pretende-se 
capacitar profissionais nos municípios que integrarão 
o Programa.

É preciso reconhecer a importância dessa inicia-
tiva do Governo Federal, que, segundo o ministro Wal-
frido Mares Guia, representa uma verdadeira revolução 
do turismo brasileiro. O programa tem três vertentes 
principais: identificar o potencial das regiões, qualificar 
mão-de-obra e fazer obras físicas. O programa prevê, 
também, a destinação de recursos para promoção 
dos produtos turísticos. As prioridades serão defini-
das pelos estados e os recursos serão repassados 
pelo Ministério. 

Esperamos, Sr. Presidente, que essa nova ini-
ciativa possa contribuir para gerar o desenvolvimento 
econômico e social de que nosso País tanto precisa. 
Além disso, com o Programa de Regionalização do 
Turismo, o Governo passa a dispor de mais uma im-
portante ferramenta para o combate às profundas desi-
gualdades regionais que marcam o Brasil. O Nordeste 
– que, embora privilegiado pela natureza, precisa de 
maiores aportes de recursos do Governo Federal para 
o fomento ao turismo – espera ansiosamente que o 
Programa marque o início de uma fase de desenvol-
vimento e prosperidade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Mesa agradece a V. Exª e chama, com a maior bre-
vidade, a Senadora Ana Júlia Carepa, a quem faz apelo 
para que se pronuncie em no máximo 10 minutos, se 
possível, entendendo que o Senador Osmar Dias se 
encontra presente e está meio impaciente para fazer 
uso da palavra. 

V. Exª tem a palavra, Senadora.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, eu quero 
fazer um registro para a população que nos assiste e 
nos ouve. O Governo Lula tem, neste curto período de 
um ano e quatro meses, impulsionado uma mudança 
de prioridade nos investimentos públicos, marcada 
pelo direcionamento, por exemplo, dos fundos públi-
cos para ações estruturais em setores durante muito 
tempo negligenciados, mas que são de fundamental 
importância para a grande maioria da população. Um 
exemplo disso é o setor de saneamento básico e abas-
tecimento de água. 

Gostaria de trazer à baila o caso do meu Estado, 
o Pará, que entre 1998 e 2002, ou seja, no segundo 
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
recebeu recursos oriundos de empréstimos do FGTS, 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nesses 
quatro anos, de 1998 a 2002, foi repassado o valor de 
R$74.940.625,68 (setenta e quatro milhões, novecen-
tos e quarenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
sessenta e oito centavos), pela Caixa Econômica Fe-
deral. O Governador do Pará, na época, era do PSDB, 
partido do então Presidente da República, e o atual 
Governador também é do PSDB.

Para se ter uma idéia do que significa a diferença 
entre as prioridades desses Governos, somente nos 
dias 29 e 30 de dezembro de 2003, o Governo Lula 
assinou contratos com vários Estados, inclusive com 
o Governo do Estado do Pará, por meio da Compa-
nhia de Saneamento do Pará, a Cosanpa, que é do 
Estado, permitindo a obtenção de empréstimo no valor 
de R$81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais). 
Ou seja, em um ano e quatro meses já abrimos pos-
sibilidade – a Cosanpa precisa fazer os projetos, ela 
tem um período para isso –, para o Pará, Estado cujo 
Governador não é do Partido dos Trabalhadores, é do 
PSDB, ter mais recursos do que nos quatro anos em 
que o Presidente da República era do PSDB. Portanto, 
o Estado poderá receber mais recursos para sanea-
mento do que todo o recebido no segundo mandato 
do Governo anterior.

Srªs e Srs. Senadores, esses recursos destinam-
se às seguintes obras:
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1. Complementação da rede coletora 
convencional de esgoto dos bairros Bengui, 
em Belém, Sideral, Coqueiro e Jaderlândia, 
com capacidade de beneficiar uma população 
estimada em 150 mil habitantes no Municípios 
de Belém e Ananindeua, e o valor do financia-
mento é da ordem de R$ 5,4 milhões;

2. ampliação e melhoria do Sistema de 
Abastecimento de Água, com capacidade 
de beneficiar uma população estimada em 
250.895 habitantes, no Município de Belém, 
orçada em R$5,4 milhões;

3. ampliação do sistema de captação de 
água no Rio Guamá, que banha a capital do 
Pará, a nossa querida Belém, com empréstimo 
no valor de R$9 milhões;

4. conclusão da Estação de Tratamento 
de Água do Lago Bolonha, principal manancial 
de captação de água para Belém, para o que 
é destinado R$35,1 milhões;

5. ampliação e melhoria do Sistema de 
Abastecimento de Água, com capacidade de 
beneficiar 40 mil habitantes, no Município de 
Marabá, com um financiamento de R$4,5 mi-
lhões, convênio esse já assinado no Município 
de Marabá, no mês passado, com o Gover-
nador do Estado, com a Prefeitura e com Su-
perintendentes da Caixa Econômica Federal 
no Pará;

6. ampliação e melhoria do Sistema de 
Abastecimento de Água no Município de Cas-
tanhal, que fica a 70 quilômetros de Belém, 
com dotação de R$5,4 milhões;

7. ampliação e melhoria do Sistema de 
Abastecimento de Água, com capacidade de 
beneficiar 171.431 habitantes, no Município 
de Santarém, com um valor de financiamento 
da ordem de R$13,5 milhões, convênio esse 
que provavelmente será assinado amanhã, 
no Município de Santarém – não sei se po-
derei participar, mas gostaria muito de estar 
presente;

8. finalmente, ações para elevar a efici-
ência do Sistema de Abastecimento de Água 
das cidades de Ananindeua, Belém, Castanhal, 
Marabá e Santarém, destinando-se para tanto 
R$13,5 milhões.

Assinados os contratos, o Governo do Estado 
terá seis meses – portanto, até junho de 2004 – para a 
apresentação dos projetos na Caixa Econômica Fede-
ral, permitindo o início da liberação do dinheiro. O prazo 
de carência para o início dos pagamentos estende-se 
de abril a outubro de 2005, conforme o contrato, com 

juros anuais de 8%, sendo que, no caso do emprés-
timo destinado especificamente à rede de esgoto em 
Belém, essa taxa cai para 6,5% ao ano.

Todos os Municípios e Estados brasileiros brigam 
para ter recursos do FGTS, porque estes são abso-
lutamente subsidiados. Mas todos sabem que esses 
recursos são administrados pela Caixa Econômica 
Federal e que a sua liberação depende de vontade 
política. Aqui todos sabemos disso.

Com iniciativas como essa, o Governo Federal 
busca exatamente resgatar a enorme dívida social 
com uma grande parte da população excluída do sa-
neamento básico e do abastecimento de água potá-
vel, tendo como conseqüência a abertura de postos 
de trabalho nas obras públicas, melhora nos índices 
de qualidade de vida da população e diminuição dos 
gastos com atendimento médico na rede pública de 
saúde em razão de doenças causadas pela falta e/ou 
deficiência no saneamento e abastecimento de água. 
A cada R$1,00 investido em saneamento, economiza-
mos R$4,00, pelo menos, na área da saúde. Além dis-
so, estamos gerando emprego, porque R$81 milhões 
em obras, graças a Deus, vão gerar muitos postos de 
emprego, com certeza.

Faço esse registro, que penso ser muito importan-
te, porque, de modo geral, tem-se falado que o nosso 
Estado tem sido discriminado em termos de recursos. 
O que vemos é exatamente o contrário. Está aqui a 
prova mais cabal disso.

O Sr. Duciomar Costa (Bloco/PTB – PA) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, estou falando pela Liderança ou es-
tou inscrita como oradora?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª está inscrita como oradora. Mas fizemos um 
apelo para que todos falassem dez minutos, para, de-
pois do discurso do Senador Osmar Dias, iniciarmos 
a Ordem do Dia. O apelo fica registrado. O Senador 
Osmar Dias é o próximo inscrito, e, em seguida, pas-
saremos à Ordem do Dia.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Vou fazer o seguinte: por ser do meu Estado o Se-
nador Duciomar Costa, concederei o aparte a S. Exª, 
mas peço que seja breve, para atender ao pedido do 
Presidente Paulo Paim.

O Sr. Duciomar Costa (Bloco/PTB – PA) – Sena-
dora Ana Júlia, quero apenas me somar ao pronuncia-
mento de V. Exª, para que, realmente, esses recursos 
sejam destinados ao Estado do Pará. A população pa-
raense está esperando que todos nós – principalmen-
te V. Exª, Senadora pelo PT, e também eu, que estou 
dando apoio ao Governo Federal – mobilizemo-nos no 
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sentido de que o Pará seja contemplado com recursos. 
Realmente, o Pará vem sendo bastante penalizado, 
principalmente com a interrupção de obras importan-
tes, como, por exemplo, o Projeto Luz no Campo, o 
Projeto Alvorada e muitos outros que estavam sendo 
desenvolvidos no nosso Estado. Lamentavelmente, 
esses projetos foram paralisados, não se dando con-
tinuidade a essas obras e trazendo, dessa forma, à 
população do Pará um prejuízo muito grande. Espero 
que o Governo dê ao povo do Pará os investimentos 
que o nosso Estado merece.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Obrigada, Senador Duciomar Costa, pelo seu apar-
te. Quero apenas corrigi-lo, porque o convênio já está 
assinado. Nós os estamos assinando em cada Muni-
cípio e aguardando que a Cosanpa mande os projetos 
para que os recursos sejam liberados. A Cosanpa está 
agindo dentro dos prazos legais.

Estou fazendo o registro de que já liberamos R$81 
milhões para saneamento e abastecimento de água 
para o Estado do Pará, mais recursos do que os rece-
bidos nos quatro anos do segundo mandato do Gover-
no do PSDB. Um Governo que é do PT, do Presidente 
Lula, mostra que não discrimina Estado nenhum.

Aliás, quero registrar que o Luz para Todos – e 
o Senador Rodolpho Tourinho é testemunha, até por-
que é um dos padrinhos desse projeto – será muito 
mais amplo e muito melhor do que o Luz no Campo e 
beneficiará, com certeza, milhões de paraenses, com 
uma diferença: eles pagarão apenas a conta. No Luz 
no Campo, eles pagavam a infra-estrutura.

Como eu me comprometi com o Senador Paulo 
Paim, gostaria apenas de fazer um registro e deixar 
como lido o meu pronunciamento, para não usar todo 
o tempo.

Hoje, ouvi falar muito do MST, mas penso que 
muitas coisas poderiam ser diferentes se não houvesse 
a impunidade. No sábado, completam-se oito anos de 
impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás, em 
que 19 trabalhadores foram assassinados. Muitos deles, 
como foi comprovado pelo Instituto Médico Legal do 
Estado do Pará, foram executados durante o mandato 
do ex-Governador Almir Gabriel. Infelizmente, ninguém 
está preso. Dezenove pessoas foram assassinadas, 
e os culpados estão em liberdade. A impunidade é a 
mãe da violência, é a maior incentivadora da violência. 
Talvez não existisse a situação atual se crimes como 
esse não estivessem impunes. No ano passado, oito 
pessoas foram mortas em São Félix do Araguaia, no 
Pará. Quanto mais impunidade, mais violência. Colo-
caremos fim à violência quando também colocarmos 
fim à impunidade.

Sr. Presidente, peço que seja dado como lido o 
restante do meu discurso e agradeço a oportunidade 
de esclarecer ao Pará onde está cada centavo dos 
R$81 milhões para saneamento e abastecimento de 
água que o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, do PT, repassou para o Governo do Pará, 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª será atendida.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela Lide-
rança do PSB, antes ou após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A palavra será concedia a V. Exª logo após a fala do 
Senador Osmar Dias.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra, o Senador Osmar Dias, como último 
orador inscrito.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, pena que não seja possível 
ampliar esta foto para que o Brasil possa vê-la. Trata-
se de foto publicada no jornal O Estado de S.Paulo, 
e não foi tirada nem na Rocinha nem no Iraque, mas 
na sede de uma fazenda, onde o proprietário construiu 
um verdadeiro bunker, uma trincheira, a fim de poder 
continuar morando em sua residência, que, segundo 
o jornal, teve suas janelas estilhaçadas por balas. O 
proprietário vive amedrontado dentro da sua proprie-
dade, considerada produtiva pelo Incra.

O pior, Sr. Presidente, é que esta foto é o retrato 
do desrespeito – não do MST, porque ele está fazendo 
aquilo que compete ao movimento, e estimulado pelo 
Governo –, desrespeito para com o setor produtivo, 
para com os produtores. O desrespeito à Constituição 
não parte em primeiro lugar do MST, mas do Gover-
no, quando praticamente revoga a medida provisória, 
editada no Governo Fernando Henrique Cardoso, que 
determinava que áreas invadidas não seriam objeto de 
processo desapropriatório. 

O Presidente do Incra, de forma irresponsável 
– porque é uma autoridade pública –, afirma que a 
medida provisória não vale, apesar de ter sido consi-
derada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
Tem ele mais poder de julgar constitucional ou não 
a medida provisória do que aquele Tribunal? Ele se 
julga acima da lei para dizer que a medida provisória 
não vale? É um desrespeito à Constituição, ao Esta-
do de Direito.

As pessoas não podem mais viver tranqüilas nas 
suas propriedades, nas suas casas, pois estão ame-
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drontadas pelo MST, que está, sim, sendo estimulado 
pelo Governo. Não adianta negar. O Governo faz cara 
de paisagem, enquanto o campo está em polvorosa. 
Um caos de insegurança toma conta hoje dos produ-
tores rurais. 

E não adianta fazer discurso de homenagem aos 
produtores rurais, dizendo que eles foram responsáveis 
pelo superávit da balança comercial, que o agronegó-
cio brasileiro segurou os índices de desemprego. Não 
adianta fazer discurso de homenagem e ter atitudes 
irresponsáveis como a do Presidente do Incra, endos-
sada pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel 
Rosseto. Aliás, uma atitude irresponsável e criminosa, 
que estimula o MST a fazer invasões a todo vapor – fo-
ram 102 invasões nesse período de governo. É um des-
respeito aos produtores e à sociedade, porque quem 
não respeita o Estado de Direito está desrespeitando 
a Constituição e a sociedade.

Sr. Presidente, esta foto é o retrato da destruição 
da autoridade do Governo. O Governo está permitin-
do que a sua autoridade seja destruída todos os dias. 
Quando V. Exª vai à tribuna e cobra o cumprimento 
do acordo para que se vote a PEC nº 77, em outras 
palavras, V. Exª está avisando o Governo: ou cumpre 
a palavra, ou perde a autoridade. O Governo está per-
dendo sua autoridade com cada atitude irresponsável 
que pratica. Quando não cumpre o acordo para votar 
a PEC nº 77, está destruindo a autoridade. Quando 
permite as invasões e não garante a reintegração de 
posse, está destruindo sua autoridade. 

Chegamos ao cúmulo de ver fazendas produti-
vas serem invadidas no Rio Grande do Sul, Estado do 
Senador Sérgio Zambiasi, do Senador Pedro Simon e 
de V. Exª, Senador Paulo Paim. Agradeço-lhe, aliás, a 
oportunidade de estar falando neste momento, já que 
V. Exª concedeu-me a sua vez. 

Diz o jornal que foi invadida uma fazenda pro-
dutiva de 360 hectares, com 345 cabeças de gado e 
uma plantação de soja, a Fazenda Bom Sossego. “O 
Coordenador do MST Nilton Lima, responsável pela 
invasão, informou que pouco importa o fato de a área 
ser produtiva”. 

Vejam a que ponto está chegando o País! É uma 
verdadeira bagunça, que o Governo do Presidente Lula 
está patrocinando. 

Disse o Coordenador do MST: “Se a terra é pro-
dutiva, que o governo a compre para assentamento”. 

Aonde vamos chegar, Senador Ramez Tebet? 
Para onde estamos caminhando? Era essa a mudança 

que prometeram para o País? Queriam mudar o País 
para subverter a ordem, para desrespeitar a Consti-
tuição, desrespeitar acordos, desrespeitar o cidadão, 
desonrar palavras e compromissos? 

Senador Ramez Tebet, concedo um aparte a V. 
Exª, até para que eu possa tomar um copo d’água.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª pode 
saber que meu aparte vale muito mais do que isso, 
dado o apreço que dispenso a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Não quis 
dizer isso; quis dizer da minha indignação, Senador 
Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Tudo é brin-
cadeira, Senador. Somos muito amigos, mas a minha 
interferência não é pela amizade, é pelo respeito que 
tenho não só pelo pronunciamento de V. Exª, como 
também pelos posicionamentos sempre firmes que 
tem no Senado. Essa é uma matéria que V. Exª co-
nhece muito bem, pois vem de um Estado que está 
sendo agredido violentamente por essas invasões, as-
sim como eu tenho minha origens no Estado de Mato 
Grosso do Sul, que sofre tremendamente com o mes-
mo problema. E, agora, o que estamos observando, 
e V. Exª salienta, é que o princípio da autoridade está 
arrasado. Quer dizer, há um desafio, um desplante, 
por parte do Movimento, desafiando as autoridades 
constituídas, desafiando o setor produtivo do País, 
desrespeitando a legislação. Como V. Exª disse, não 
interessa mais saber se é terra produtiva ou improdu-
tiva. Senador Osmar Dias, V. Exª está refletindo não 
só o seu pensamento como representante do Estado 
do Paraná. V. Exª falou olhando para o Rio Grande do 
Sul, um grande Estado produtor, a exemplo do seu. E 
Mato Grosso do Sul tem sofrido também, e a nossa luta 
tem sido intensa. Porém, o que está chocante é que 
esse problema chegou a um determinado ponto que 
colocou em risco a ordem constituída no País. Temos 
que ser francos. Está na hora de colocarmos um bas-
ta nessa situação, e que esse basta seja feito dentro 
da ordem, que se faça cumprir a lei. O que não pode 
é que duas ou três pessoas façam pronunciamentos 
desafiando as autoridades constituídas do País, desa-
fiando os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. 
Senador Osmar Dias, cada vez cresce mais a minha 
admiração por V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, Se-
nador Ramez Tebet. V. Exª talvez não avalie o quanto foi 
importante o seu aparte, porque se encaixou na minha 
indignação. Quando eu disse que precisava tomar um 
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pouco de água, era de tanta indignação, que me secou 
a garganta, em função do que vem ocorrendo no meu 
Estado. Lá parece que não há lei, e as coisas que eu 
e as pessoas que conversam comigo enxergam são 
diferentes daquelas que constam em matérias pagas 
nos jornais.

O nosso porto é o mais eficiente do Brasil e, no 
entanto, há uma fila de 120 caminhões. Os caminho-
neiros reclamam que estão abandonados à própria 
sorte. 

V. Exª, Senador Ramez Tebet, tem sido aqui sem-
pre uma voz de prudência, alertando o Governo. O Par-
tido de V. Exª apóia o Governo, mas V. Exª faz aquilo 
que deve fazer quem quer apoiar e ajudar de verdade: 
alertar. Quando V. Exª fala o faz com muita prudência e 
alertando o Governo. Por isso, agradeço a V. Exª pela 
interferência no meu pronunciamento.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Os-
mar Dias, V. Exª já tomou água, e eu gostaria de to-
mar um pouco do seu tempo, fazendo um aparte de 
um minuto.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Por favor, 
Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª não repre-
senta apenas os melhores Senadores da 52ª Legisla-
tura. Nos 180 anos de Senado, poucos tiveram a sua 
competência. Ninguém o excede em conhecimentos de 
agronomia e pela maneira como preside a mais impor-
tante Comissão do Senado, a Comissão de Educação. 
Resumindo tudo o que penso, eu, como brasileiro, tinha 
medo do PT, tinha medo de que ele transformasse a 
nossa bandeira brasileira, com suas bonitas cores – o 
verde, o amarelo, o azul e o branco –, em vermelha. 
Mas não fez isso, Senador Osmar Dias. Ele só mexeu 
na faixa branca, no lema positivista “ordem e progres-
so”, que agora parece “desordem e regresso”.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador Mão 
Santa, agradeço a V. Exª pelas palavras e pelo aparte, 
sempre de muita inteligência. 

Vou colaborar com o Sr. Presidente, que me pediu 
para ser breve em meu pronunciamento. Gostaria de 
continuar este discurso por muito tempo, porque tenho 
muitas coisas para falar, mostrar o que está errado e 
fazer uma proposta para o Governo – e vou fazê-lo. 
Antes, porém, quero apenas dizer ao Presidente Lula 
que, em vez de estar preocupado em aumentar a Cofins 
para arrecadar mais; em aumentar tributos, cada vez 
mais pesados para o setor produtivo; em ficar pensando 
na próxima medida provisória que vai editar; Sua Exce-

lência deveria atentar para as manchetes dos jornais 
que estão alertando para o estado de caos em que o 
País vive no que se refere à insegurança, não apenas 
no Rio de Janeiro, mas a que começa a tomar conta da 
pacata zona rural deste País, onde as pessoas, que lá 
podiam viver em paz, com serenidade e tranqüilidade, 
hoje estão ameaçadas, vivendo dentro de trincheiras, 
como a casa do Sr. Luiz Antonio Coelho Júnior.

Não é possível que uma fotografia como esta não 
chame a atenção de um Governo que foi eleito fazen-
do muitas promessas, entre elas a da mudança. Deus 
me livre, mas não quero nem pensar que esta seria a 
mudança prometida.

Espero que o Governo Lula corrija o rumo da sua 
atuação, os seus caminhos, porque senão a insegu-
rança vai tomar conta de todos os cantos deste País. 
Os conflitos serão inevitáveis e, como disse a Sena-
dora Ana Júlia Carepa, a impunidade é que leva aos 
conflitos. E o que vemos é impunidade aos invasores. 
Em vez de punir o invasor, o Governo o premia, au-
mentando as benesses que são distribuídas a quem 
invade, e, assim, é claro que ele está estimulando as 
invasões, sim.

É preciso que o Sr. Ministro do Desenvolvimento 
Agrário e o Presidente do Incra tomem mais cuidado 
com o que falam e com as suas atitudes, porque a 
posição deles, hoje, não é de sindicalistas, mas de 
autoridades públicas que refletem o pensamento do 
Governo. E se o pensamento do Governo é esse re-
fletido pelo Ministro Miguel Rossetto, eu estou muito 
preocupado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra, pela Liderança do PSB, ao nobre 
Senador Geraldo Mesquita. Em seguida, passaremos 
à Ordem do Dia.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Bloco/
PSB – AC. Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senado-
res, há poucos instantes, tive a satisfação de fazer uma 
visita de trabalho a um velho amigo nosso de Senado, 
o ex-Senador e atual Presidente do Tribunal de Contas 
da União, Valmir Campelo. 

Fui recebido com distinção e simpatia por aquela 
autoridade e atendido no pleito que formulei e ainda fui 
contemplado com informações a respeito da condu-
ção que S. Exª imprime naquele Tribunal. Tive a grata 
satisfação, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, de 
receber a pasta do evento intitulado “Diálogo Público: 
o TCU em Diálogo com o Cidadão.” 
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Soube naquela ocasião que o Presidente Valmir 
Campelo havia feito a abertura, pela manhã, no audi-
tório do TCU, desse ato de fundamental importância, 
em que o TCU fala com o gestor, fala com a sociedade. 
Mais de 300 pessoas participaram do evento, que, para 
minha maior satisfação, será levado aos Estados. No 
meu Estado do Acre, por exemplo, o evento será rea-
lizado nos dias 20 e 21 de maio e acredito que no seu 
Estado também ocorrerá, Presidente Paulo Paim. Ou 
seja, é o TCU concluindo pela necessidade de pres-
tar ao gestor público, àqueles que lidam com recursos 
públicos na sociedade, o devido conhecimento técni-
co, o conhecimento que, muitas vezes, evita um ato 
cometido não por má-fé, mas por desconhecimento, 
por falta de maior informação. 

Assim, parabenizo o Presidente do Tribunal de 
Contas da União, ex-Senador Valmir Campelo, por essa 
iniciativa que considero excepcional e louvável. 

O outro assunto que me traz a esta tribuna, hoje, 
é a necessidade de desejar boa sorte ao companhei-
ro Senador João Capiberibe e sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. É possível que o julgamento, que 
iniciou no Egrégio Superior Eleitoral, envolvendo essas 
duas figuras públicas, tenha continuidade hoje. Então, 
quero aqui expressar mais uma vez a minha solidarie-
dade e desejar-lhes do fundo do coração toda a sorte 
que merecem. 

Encontrei na Internet, em uma página aberta 
por simpatizantes da causa, manifestações que me 
deixaram, de certa forma, emocionado, porque nós, 
que conhecemos há tanto tempo o Senador João Ca-
piberibe, cada dia nos surpreendemos mais um pou-
co com S. Exª. Houve manifestações de Deputados 
do Parlamento Europeu de todas as nacionalidades: 
França, Reino Unido, Irlanda, Suécia, Bélgica, além 
de artistas famosos como Chico Buarque e os Gover-
nadores Roberto Requião, Jorge Viana, Wilma Faria, 
Ronaldo Lessa, Paulo Hartung; jornalistas da estatura 
de Zuenir Ventura, de Márcio Moreira Alves; pesqui-
sadores, juristas, manifestações de cidadãos de mais 
de quinze países, de solidariedade, de compromisso 
e de apoio à luta e à vida do Senador Capiberibe e 
da Deputada Janete Capiberibe. Histórias essas que 
cuidamos de resgatar na sessão histórica que realiza-
mos aqui anteontem.

Por último, lembro a V. Exªs um fato: nas últimas 
eleições, o meu querido amigo e companheiro Gover-
nador Jorge Viana viveu uma situação muito parecida 
com a vivida hoje pelo Senador Capiberibe. Por razões 

outras, o Governador foi alvo de uma tentativa de cas-
sação da sua candidatura, na época, à reeleição ao 
Governo do Estado. O povo acreano se mobilizou, o 
mundo político se mobilizou. O resultado produzido 
no nosso Estado, no Tribunal Regional Eleitoral, era 
contrário ao Governador Jorge Viana, e aqui o egré-
gio Tribunal Superior Eleitoral reverteu completamente 
aquela decisão, reconhecendo a honradez e a lisura 
do comportamento do Governador Jorge Viana.

Hoje, por coincidência, há um artigo do Gover-
nador, publicado no Jornal do Brasil, de apoio ao 
casal Capiberibe. S. Exª, que, mais do que ninguém, 
passou por momentos de dificuldade iguais a esse, 
vem a público dizer que vê com muita preocupação 
a ameaça de cassação do Senador Capiberibe e de 
sua esposa, a Deputada Federal Janete, ambos eleitos 
pelo PSB do Amapá. 

Uma ação movida pelo ex-Senador Gil-
vam Borges, do PMDB, que começou a ser 
julgada no dia 1º de abril no Tribunal Superior 
Eleitoral, somando três votos a favor da cas-
sação, deverá ser concluída hoje com a vota-
ção de outros quatros ministros do TSE. Falta 
apenas um voto, portanto, para afastar do Con-
gresso esses dois democratas e ex-exilados 
que honram nossa região e nosso País.

Por aí vai o artigo do Governador Jorge Viana. 
Não vou lê-lo na íntegra, mas peço, Presidente Paulo 
Paim, que o artigo publicado no Jornal do Brasil, cuja 
cópia tenho em mão, seja transcrito, na íntegra, nos 
Anais desta Casa, para registro histórico da luta de al-
guém que também passou pelo mesmo momento de 
dificuldade, mas que recebeu, assim como tenho cer-
teza absoluta de que o Senador Capiberibe receberá 
do Tribunal Superior Eleitoral, o reconhecimento da sua 
lisura e da sua honradez como homem público e como 
político da região Norte, do Acre e deste País.

Peço, então, a transcrição, na íntegra, do artigo 
do Governador por ser emblemático e por tratar de uma 
questão que preocupa a todos nesta Casa e, particu-
larmente, o casal de parlamentares Capiberibe. Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR GERALDO MESQUITA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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 O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Este Presidente registra, mais uma vez, sua so-
lidariedade à Deputada Federal Janete Capiberibe e 
ao Senador João Capiberibe.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 444, DE 2004

Senhor Presidente,
O Estado de Rondônia, a exemplo do que ocorre 

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

Nessas condições, requeremos, nos termos re-
gimentais, que a competência da “Comissão Especial 
Externa – Questões Fundiárias RR/MS” se estenda 
também ao Estado de Rondônia.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. – Sena-
dor Paulo Elifas – Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência, de acordo com decisões anteriores 
sobre o mesmo assunto, defere o requerimento que 
acaba de ser lido nos termos do art. 70 do Regimen-
to Interno.

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 87, DE 2004

Modifica a Lei nº 9.609, de 19 de feve-
reiro de 1998, para oferecer garantias de 
privacidade aos usuários de programas de 
computador.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O capítulo III da Lei nº 9.609, de 19 de 

fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes arts. 8º-A a 8º-C:

CAPÍTULO III 
Das Garantias aos Usuários 

De Programa de Computador

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

“Art. 8º-A Ao usuário de programas de 
computador é garantido o direito de conhecer 
a finalidade, e não autorizar a instalação, de 
rotinas ou programas acessórios, tais como 
mecanismos de coleta e transmissão de dados 
ou aqueles que abrem janelas publicitárias, a 
serem instalados juntamente com o progra-
ma principal.

§ 1º As rotinas e programas acessórios 
ao programa principal deverão ter sua finali-
dade e função descritos com clareza tal que 
ofereça ao usuário plenas condições de deci-
dir quanto à conveniência de sua instalação 
ou posterior desinstalação.

§ 2º A decisão pela não instalação de ro-
tinas ou programas acessórios a que se refere 
este artigo ou sua desinstalação, a qualquer 
tempo, não prejudicará a perfeita funcionalida-
de do programa principal instalado.

§ 3º Constitui crime de falsidade ideo-
lógica a instalação dissimulada de rotinas ou 
programas acessórios a que se refere o caput 
deste artigo sem o consentimento consciente 
do usuário.

Art. 8º-B No caso de redes locais ou cor-
porativas de computadores é responsável pela 
autorização de instalação dos programas a que 
se refere o art. 8º-A o administrador da rede 
ou o usuário da estação de trabalho na qual 
se instalará o programa.

Parágrafo único. O usuário da estação de 
trabalho a que se refere este artigo será aquele 
que o administrador da rede designar.

Art. 8º-C. Toda rotina ou programa aces-
sório a que se refere o art. 8º-A oferecerá fácil 
mecanismo de desinstalação, pelo qual, sem 
prejuízo ao programa principal, tais funções 
poderão ser desativadas, a qualquer momen-
to, pelo usuário.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor em noventa dias 
após a data de sua publicação.

Justificação

Difunde-se, em todo o mundo, a prática da espio-
nagem eletrônica. Tratam-se, em geral, de programas 
ou rotinas acessórias a programas principais, desti-
nados a informar seus criadores, entre outras coisas, 
sobre os hábitos de navegação, sítios mais visitados, 
tempo de permanência em páginas da rede mundial 
de computadores (Internet) etc. O objetivo é conhecer 
os hábitos de consumo dos usuários, de forma a lhes 
oferecer, posteriormente, produtos e serviços.
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Esses pequenos programas, ao se esconderem 
em um computador, também são capazes de enviar a 
centros de recepção os endereços eletrônicos utilizados 
pelo usuário. Podem chegar à sofisticação de gravar 
cada tecla pressionada pelo operador do microcompu-
tador sob vigilância, oferecendo relatório completo, por 
meio de um arquivo a ser enviado de volta, por meio 
da Internet. Tal recurso é chamado de call home, a 
indicar que os programas espiões “ligam para casa”.

Tais programas acompanham, em geral, aplica-
tivos distribuídos gratuitamente pela internet, ou vêm 
juntamente com programas comprados, e espionam 
as máquinas onde são instalados sem o conhecimen-
to do usuário.

A característica nefasta de tais programas, cha-
mados, em inglês de spyware (programas espiões) 
ou hardware (programas de propaganda) é a de se 
instalarem na máquina do usuário sem seu inteiro co-
nhecimento ou permissão, e sem mecanismos de de-
sinstalação. Ao dar consentimento para a instalação 
do programa principal, o usuário não percebe estar 
permitindo a instalação de programas acessórios.

O presente projeto de lei pretende incluir, no ca-
pítulo destinado à proteção do usuário de programas 
de computadores da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador sua comercia-
lização no País, dispositivos que protejam o usuário 
de tais programas e punam seus criadores da prática 
de inseri-los sorrateiramente. Isso é feito por meio da 
criminalização de mecanismos dissimulados de insta-
lação de rotinas e programas acessórios ao principal, 
ou seja, programas que não estão diretamente ligados 
à solução pretendida pelo seu usuário, claramente, 
portanto, classificáveis como invasores.

A opção por uma lei extravagante se descartou 
diante dos mandamentos da Lei Complementar nº 95, 
de 1998, ao constatar-se que o terceiro capítulo da ape-
lidada “Lei de Software” fornecia ambiente adequado 
para receber os dispositivos intentados.

Tais dispositivos se resumem a oferecer, ao com-
prador de uma licença de uso de um programa princi-
pal, a informação de que está preste a instalar rotinas 
ou programas acessórios. Neste caso, haverá de des-
crever-lhes as funções e objetivos e permitir ao usu-
ário, de forma simples, decidir se deseja ou não que 
tais sub-programas sejam instalados. Caso ele opte 
pela não instalação, não haverá de ser punido com a 
inoperância do programa adquirido ou baixado da in-
ternet, na condição de gratuito (freeware) ou de uso 
limitado (shareware).

Em muitos casos, as rotinas ou programas aces-
sórios a um programa principal são de interesse do 

usuário. São-lhe úteis e complementam as funções da 
solução que comprou. Mas há o perigo de passar a 
ser espionado, mesmo sob a alegação de que deter-
minado programa acessório, ao fazer a “ligação para 
casa” denuncia a pirataria, é inaceitável, assim como 
a invasão de domicílio, a qualquer título, o seria. So-
licito, portanto, o apoio de meus nobres colegas para 
esta importante contribuição.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. –  Tião 
Viana.

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a proteção da proprieda-
de intelectual de programa de computador, 
sua comercialização no País, e dá outras 
providências.

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

CAPÍTULO III 
Das Garantias aos Usuários de 

Programa de Computador

Art 7º O contrato de licença de uso de programa 
de computador, o documento fiscal correspondente, 
os suportes físicos do programa ou as respectivas 
embalagens deverão consignar, de forma facilmente 
legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da 
versão comercializada.

Art. 8º Aquele que comercializar programa de 
computador, quer seja titular dos direitos do progra-
ma, quer seja titular dos direitos de comercialização, 
fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de 
validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos 
respectivos usuários a prestação de serviços técnicos 
complementares relativos ao adequado funcionamento 
do programa, consideradas as suas especificações.

Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de 
retirada de circulação comercial do programa de compu-
tador durante o prazo de validade, salvo justa indeniza-
ção de eventuais prejuízos causados a terceiros.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, 
alteração e a consolidação das leis, confor-
me determina o parágrafo único do art. 59 
Constituição Federal, e estabelece normas 
para a consolidação dos atos normativos 
que menciona.

....................................................................................
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CAPÍTULO II 
Das Técnicas de Elaboração, Redação 

e Alteração das Leis

SEÇÃO I 
Da Estruturação das Leis

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto 
da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados 
os seguintes princípios: I – excetuadas as codificações, 
cada lei tratará de um único objeto;

II – a lei não conterá matéria estranha a seu ob-
jeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão;

III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido 
de forma tão específica quanto o possibilite o conheci-
mento técnico ou científico da área respectiva;

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado 
por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se 
destine a complementar lei considerada básica, vincu-
lando-se a esta por remissão expressa.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, cabendo à última 
a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 88, DE 2004

Altera a redação do inciso I do art. 202 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro instituiu 
o Código Civil, providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º inciso I do art. 202 da Lei nº 10.406, de 

janeiro de 2002, do Código Civil passa a ter com a 
seguinte redação:

“Art. 202.  ..............................................
I – na data da propositura da ação judicial, 

ainda que perante juiz incompetente, desde que 
a citação seja promovida pelo interessado no 
prazo e na forma da lei processual. (NR)”

Art. 2º Fica restaurada a vigência do § 1º do art. 
219 nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), redação dada pela Lei nº 8.952, de 
13 de dezembro de 1994.

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

Justificação

Um dos efeitos da citação, previstos no Código 
de Processo Civil (art. 219), é a interrupção da citação, 
ainda que Processo ordenada por juiz incompetente. 
O Código Civil revogado, em seu art. 172, inciso I, dis-
punha que “a prescrição interrompe-se: pela citação 

pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz 
incompetente”.

O Código de Processo Civil, nesse particular, o 
havia derrogado, posto que, além de atribuir à citação 
o efeito de interromper a prescrição, antecipa esse 
efeito à data em que foi proposta a ação, ao dispor, 
em seu art. 219, § 1º, que “a interrupção da prescrição 
retroagirá à data da propositura da ação”.

Esse efeito da interrupção da prescrição só seria 
produzido se a parte interessada diligenciasse no sen-
tido de promover a citação no prazo de l0 (dez) dias, a 
contar do despacho que a ordenou, prorrogáveis por 
até o máximo de 90 (noventa) dias, caso não se realize 
no primeiro prazo (art. 219, §§ 1ºe 2º).

Daí que, tal como estava redigido o Código de 
Processo Civil, a prescrição seria considerada inter-
rompida na data da propositura da ação (art. 263, 1ª 
parte), sob a condição de ser efetuada a citação dentro 
de dez dias do despacho que a ordenasse.

Tal como está redigido o inciso I do art. 202 do 
Código Civil em vigor, pode-se sustentar, com solidez 
de argumentos, que o art. 219, § 1º, do Código de Pro-
cesso Civil, o qual prevê a retroação dos efeitos da in-
terrupção da prescrição à data da propositura da ação, 
restou revogado. Isto porque o Código Civil em vigor 
ressuscitou, de certa forma, a norma que, inscrita no 
Código Civil anterior (art. 172, I), já havia sido revogada 
pelo citado art. 219, § 1º do diploma processual.

Se é lei posterior ao Código de Processo Civil, e 
com o disposto no seu § lº, do art. 219, incompatível, 
inevitável admitir a sua revogação deste pelo art. 202, 
inciso I do Código Civil.

Isso tem conseqüências nefastas de ordem prá-
tica, pois uma ação judicial, após ser proposta, pode 
levar um mês, dois meses ou mesmo mais de um ano 
para que o juiz aponha o seu despacho ordenador da 
citação, possibilitando até mesmo uma manobra astu-
ciosa para se ver concretizada a prescrição pela inércia 
jurisdicional. Não é preciso discorrer muito sobre esse 
aspecto para se inferir quão drásticas podem ser as 
conseqüências que podem advir do dispositivo que se 
pretende alterar a redação.

Como causa subjetiva que é a interrupção da 
prescrição pela citação, e por isso mesmo depende 
da iniciativa da parte interessada, por ato do titular 
da pretensão contra quem corre a prescrição, é, 
sem dúvida, mais coerente com o sistema atribuir 
a essa mesma parte interessada o poder de inter-
romper a prescrição com o ajuizamento da ação, 
estabelecendo que, para alcançar efetivamente o 
seu intento, toma-se imprescindível a citação vá-
lida do réu.
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Por derradeiro, para melhor clareza do sistema, 
entendo que se faz necessário restaurar o dispositivo 
do Código de Processo Civil que dispunha sobre a 
interrupção da prescrição em decorrência da citação, 
com efeitos antecipados ao momento da propositura 
da ação judicial (§ 1º do art. 219), em consonância com 
a redação ora proposta para o inciso I do art. 202 do 
novo Código Civil, a fim de que não pairem quaisquer 
dúvidas sobre a matéria.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. – De-
móstenes Torres.

LEGISLAÇÃO CORRELATA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil

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

SEÇÃO III 
Das Causas que Interrompem a Prescrição

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somen-
te poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, 
que ordenar a citação, se o interessado a promover 
no prazo e na forma da lei processual;

II – por protesto, nas condições do inciso ante-
cedente;

III – por protesto cambial;
IV – pela apresentação do título de crédito em 

juízo de inventário ou em concurso de credores;
V – por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor;
VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que ex-

trajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo 
devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida reco-
meça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 
último ato do processo para a interromper.
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................

Art. 219. A citação válida toma prevento o juízo, 
induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em 
mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação 
dada pela Lei nº 5.925,  de 1º-10-1973)

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data 
da propositura da ação.

(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13-12-
1994)

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu 
nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a 
ordenar, não ficando prejudicada pela demora impu-
tável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação 
dada pela Lei nº 8.952, de 13-12-1994)

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o 
prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação 
dada pela Lei nº 8.952, de 13-12-1994)

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos men-
cionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por 
não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei 
nº 5.925, de 1º-10-1973)

§ 5º Não se tratando de direitos patrimoniais, o 
juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decre-
tá-la de imediato. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
10-10-1973)

§ 6º Passada em julgado a sentença, a que se 
refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao 
réu o resultado do julgamento. (Redação dada pela Lei 
nº 5.925, de 1º-10-1973)
....................................................................................

LEI Nº 8.952, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994

Altera dispositivos do Código de Pro-
cesso Civil sobre o processo de conheci-
mento e o processo cautelar.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no exer-
cício do cargo de Presidente da República

Faço saber que o congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei 
nº 5.889, de 11 de janeiro de 1973 – código de Processo 
Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. O cônjuge somente necessitará do con-
sentimento do outro para propor ações que versem 
sobre direitos mais imobiliários.

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente 
citados para as ações:

I – que versem sobre direitos reais imobiliários;
....................................................................................
....................................................................................

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do 
cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos 
casos de composse ou de ato por ambos praticados.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 18. O juiz, de ofício ou a requerimento, con-
denará o litigante de má-fé a indenizar à parte contrá-
ria os prejuízos que esta sofreu, mais os honorários 
advocatícios e as despesas que efetuou.
....................................................................................
....................................................................................
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§ 2º O valor da Indenização será desde logo fixado 
pelo juiz, em quantia não superior a vinte por cento so-
bre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.

Art. 20. ................................................................
....................................................................................

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor 
inestimável, naquelas em que não houver condenação 
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, 
embargadas ou não, os honorários serão fixados con-
soante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as nor-
mas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 33.. ...............................................................
....................................................................................

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que 
a parte responsável pelo pagamento dos honorários 
do perito deposite em juízo o valor correspondente a 
essa remuneração. O numerário, recolhido em depósito 
bancário à ordem do juízo e com correção monetária, 
será entregue ao perito após a apresentação do laudo, 
facultada a sua liberação parcial, quando necessária.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida 
por instrumento público, ou particular assinado pela 
parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do 
processo, salvo para receber citação inicial, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, rece-
ber, dar quitação e firmar compromisso.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tem-
po, renunciar ao mandato, provando que cientificou 
o mandante a fim de que este nomeie substituto. Du-
rante os dez dias seguintes, o advogado continuará a 
representar o mandante, desde que necessário para 
lhe evitar prejuízo.

Art. 46. ................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Parágrafo único. O juiz poderá limitar o litiscon-
sórcio facultativo quanto ao número de litigantes, 
quando este comprometer a rápida solução do litígio 
ou dificultar a defesa. O pedido de limitação interrom-
pe o prazo para resposta, que recomeça da intima-
ção da decisão.

Art. 125. ..............................................................
....................................................................................
....................................................................................

IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as par-
tes.

Art. 62. ................................................................
....................................................................................

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a 
juntada e a vista obrigatória, independem de despa-
cho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 
revistos pelo juiz quando necessários.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 170. É lícito o uso da taquigrafia, da esteno-
tipia, ou de outro método idôneo, em qualquer juízo 
ou tribunal.

Art. 172. Os atos processuais realizar-se-ão em 
dias úteis, das seis às vinte horas.
....................................................................................

§ 1º Serão, todavia, concluídos depois das horas 
os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar 
a diligência ou causar grave dano.

§ 2º A citação e a penhora poderão, em casos 
excepcionais, e mediante autorização expressa do 
juiz, realizar-se em domingos e feriados, ou nos dias 
úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, obser-
vado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição 
Federal.

§ 3º Quando o ato tiver que ser praticado em 
determinado prazo, por meio de petição, esta deverá 
ser apresentada no protocolo, dentro do horário de 
expediente, nos termos da lei de organização judici-
ária local.
....................................................................................

Art. 219. ..............................................................
....................................................................................

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data 
da propositura da ação.

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu 
nos dez dias subseqüentes ao despacho que a orde-
nar, não ficando prejudicada pela demora imputável 
exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o 
prazo até o máximo de noventa dias.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 239. ..............................................................
....................................................................................

Parágrafo único.  ................................................
....................................................................................

III – a nota de ciente ou certidão de que o inte-
ressado não a apôs no mandado.

Art. 272. O procedimento comum é ordinário ou 
sumário.

Parágrafo único. O procedimento especial e o 
procedimento sumário regem-se pelas disposições que 
lhes são próprias, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, 
as disposições gerais do procedimento ordinário.
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Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da par-
te, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tu-
tela pretendida no pedido inicial desde que, existindo 
prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação e:

I – haja fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação; ou

II – fique caracterizado o abuso de direito de de-
fesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz 
indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu 
convencimento.

§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela 
quando houver perigo de irreversibilidade do provi-
mento antecipado.

§ 3º A execução da tutela antecipada observa-
rá, no que couber, o disposto nos incisos II e III do 
art. 588.

§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada 
ou modificada a qualquer tempo, em decisão funda-
mentada.

§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, 
prosseguirá o processo até final julgamento.
....................................................................................

Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor po-
derá apelar, facultado ao juiz, no prazo de quarenta e 
oito horas, reformar sua decisão.

Parágrafo único. Não sendo reformada a deci-
são, os autos serão imediatamente encaminhados ao 
tribunal competente.
....................................................................................

Art. 331. Se não se verificar qualquer das hipóte-
ses previstas nas seções precedentes e a causa versar 
sobre direitos disponíveis, o juiz designará audiência 
de conciliação, a realizar-se no prazo máximo de trin-
ta dias, à qual deverão comparecer as partes ou seus 
procuradores, habilitados a transigir.

§ 1º Obtida a conciliação, será reduzida a termo 
e homologada por sentença.

§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a con-
ciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá 
as questões processuais pendentes e determinará as 
provas a serem produzidas, designando audiência de 
instrução e julgamento, se necessário.
....................................................................................

Art. 417. O depoimento, datilografado ou registra-
do por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo 
de documentação, será assinado pelo juiz, pelo depo-
ente e pelos procuradores, facultando-se às partes a 
sua gravação.

Parágrafo único. O depoimento será passado 
para a versão datilográfica quando houver recurso da 

sentença, ou noutros casos, quando o juiz o determi-
nar, de ofício ou a requerimento da parte.

 ..............................................................
Art. 434. Quando o exame tiver por objeto a au-

tenticidade ou a falsidade de documento, ou for de 
natureza médico-legal, o perito será escolhido, de 
preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos 
oficiais especializados. O juiz autorizará a remessa 
dos autos, bem como do material sujeito a exame, ao 
diretor do estabelecimento.
....................................................................................

Art. 460.  .............................................................
....................................................................................

Parágrafo único. A sentença deve ser ceda, ainda 
quando decida relação jurídica condicional.

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumpri-
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz conce-
derá a tutela específica da obrigação ou, se procedente 
o pedido, determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A obrigação somente se converterá em per-
das e danos se o autor o requerer ou se impossível a 
tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos dar-se-á 
sem prejuízo da multa (art. 287).

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo justificado receio de ineficácia do provimento 
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida li-
minar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer 
tempo, em decisão fundamentada.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo an-
terior ou na sentença, impor multa diária ao réu, inde-
pendentemente de pedido do autor, se for suficiente 
ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo ra-
zoável para o cumprimento do preceito.

§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou 
para a obtenção do resultado prático equivalente, po-
derá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as 
medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, 
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, 
impedimento de atividade nociva, além de requisição 
de força policial.
....................................................................................

Art. 800. ..............................................................
....................................................................................

Parágrafo único. Interposto o recurso, a medida 
cautelar será requerida diretamente ao tribunal.
....................................................................................

Art. 805. A medida cautelar poderá ser substituída, 
de oficio ou a requerimento de qualquer das partes, pela 
prestação de caução ou outra garantia menos gravosa 
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para o requerido, sempre que adequada e suficiente 
para evitar a lesão ou repará-la integralmente.”

Art. 2º Ficam revogados o inciso I do art. 217 e o § 
2º do art. 242, renumerando-se os incisos II a V daquele 
artigo e o § 3º deste, do Código de Processo Civil.

Art. 3º Esta lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em Decisão Terminativa.)

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS) – Os projetos serão publicados e remetidos às 
Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 445, DE 2004

Retirada de requerimento.

Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimen-
to Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do 
Requerimento nº 160 de 2004, de minha autoria, em 
que solicito a retirada em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado nº 501, de 2003.

Sala de Sessões, 15 de abril de 2004. – Leonel 
Pavan.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência, com base no art. 256, § 2º, item 
I, do Regimento Interno, defere a retirada do reque-
rimento.

O Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2003, 
volta ao exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania em decisão terminativa.

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 89, DE 2004

Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, para 
adaptá-lo à Lei 10.741, de 1º de outubro de 
2003 – Estatuto do Idoso, e dar prioridade 
de tramitação aos procedimentos judiciais 
em que figure como parte ou interveniente 
pessoa portadora de deficiência física

O Congresso Nacional decreta:

Art 1º   Fica acrescentado um art. 172-A à Lei nº 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, com o seguinte teor:

“Art. 172-A: Os procedimentos judiciais 
em que figure como parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos ou portador de deficiência física 
têm prioridade na tramitação de todos os atos 
e diligências em qualquer instância.

Parágrafo Único: O interessado na ob-
tenção desse benefício deverá requerê-lo â 
autoridade judicial competente para decidir o 
feito, juntando prova da sua idade ou da sua 
condição de portador de deficiência física.”

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

Justificação

Este Projeto objetiva adaptar o Código de Pro-
cesso Civil ao comando do art. 71 da Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, que prevê 
prioridade de tramitação para os processos judiciais 
que tenham como parte pessoas maiores de 60 (ses-
senta) anos.

O segundo objetivo é o de estender essa priori-
dade aos portadores de deficiência física, dando efe-
tividade ao disposto no inciso II, do § 1º, do art. 227 
da Constituição Federal.

A Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 se 
refere somente ao atendimento ministrado aos porta-
dores de deficiência física nas repartições públicas, 
sendo pertinente que a aludida prioridade seja expres-
samente prevista no Código de Processo Civil, para 
estender essa prioridade ao processo judicial.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. – Sér-
gio Cabral. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

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

SEÇÃO I 
Do Tempo

Art. 172. Os atos processuais realizar-se-ão em 
dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas Redação 
dada pela Lei nº 8.952, de 13-12-94)

§ 1º Serão, todavia, concluídos depois das 20 (vin-
te) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento 

    431ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2004 



10330 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2004

prejudicar a diligência ou causar grave dano. (Redação 
dada pela Lei nº 8.952, de 13-12-94)

§ 2º A citação e a penhora poderão, em casos 
excepcionais, e mediante autorização expressa do juiz, 
realizar-se em domingos e feriados, ou nos dias úteis, 
fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 
disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 
(Redação dada pela Lei nº 8.952 de 13-12-94)

§ 3º Quando o ato tiver que ser praticado em 
determinado prazo, por meio de petição, esta deverá 
ser apresentada no protocolo, dentro do horário de 
expediente. nos termos da lei de organização judiciá-
ria local. ( Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.952, 
de 13-12-94)
....................................................................................

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Dá prioridade de atendimento ás pes-
soas que especifica, e dá outras providên-
cias.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2004

Introduz modificações na Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, que institui o Có-
digo Brasileiro de Telecomunicações, para 
obrigar as emissoras oficiais de televisão 
a veicular imagens de pessoas desapare-
cidas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto 

de 1962, passa a vigorar acrescido da alínea j com a 
seguinte redação:

“Art. 38. .................................................  
j – as emissoras de televisão mantidas 

pelo Poder Público transmitirão, diariamente, 
por no mínimo um minuto, imagens de pesso-
as desaparecidas, devidamente identificadas 
e acompanhadas de mecanismo de contato, 
para o caso de serem encontradas. (NR)”

Art. 2º As alíneas a dos arts. 59 e 63 passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art 59.  .................................................
a – multa variável de R$1.000,00 (mil re-

ais) a R$20.000,00 (vinte mil reais) atualizados 
na forma da legislação vigente.

 .................. ...................................(NR)”
“Art. 63.  ................................................
a – infração do art. 38, alíneas a, b, c, e, 

g, h, i e j, e dos arts. 53, 57 e 71;
 ..................................... ................(NR)”

Art 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Em passado recente, uma telenovela de alcance 
nacional inovou seu conteúdo, agregando-lhe alcance 
social inusitado: introduziu em sua trama o tema de 
crianças desaparecidas, apresentando imagens reais. 
O resultado foi igualmente surpreendente: inúmeras 
dessas crianças foram encontradas, ainda durante a 
seqüência das apresentações da novela.

Por sua vez, a legislação caminhou no sentido de 
favorecer a colocação de imagens de desaparecidos 
em embalagens de produtos e em contas e faturas de 
agências de serviços, tais como contas de gás e luz.

O próximo passo, por previsível que possa pa-
recer, é consolidar a experiência bem-sucedida, agre-
gando-lhe caráter formal e compulsório, por meio do 
presente projeto. O que busca ele é, simplesmente, 
obrigar as emissoras de televisão ligadas ao gover-
no, tais como algumas TV educativas, a TV Câmara, 
TV Senado e qualquer outra que se classifique como 
oficial, a agregar ao seu elenco de serviços à comuni-
dade mais essa contribuição. Não se requer mais que 
um minuto diário, que poderá ser distribuído de acordo 
com a grade de programação da emissora.

Com sutil mudança na redação, ampliou-se o 
alcance da medida. Substituindo o termo “crianças” 
por “pessoas”, intentamos alcançar todos os desa-
parecidos.

O projeto prevê cominações penais, inseridas na 
mesma lei que se modifica (por força da Lei Comple-
mentar nº 95 de 1998, que restringe a elaboração de 
leis extravagantes), sem as quais macula-se o projeto 
de inocuidade. Dessa forma, aproveitaram-se os arts. 
59 e 63, modificando-se, em cada um, a alínea a, que 
remete para o conteúdo de interesse, no art. 38.

Eis uma singela medida, de alcance e valor so-
cial inestimáveis. Das emissoras oficiais de televisão 
requerer-se-á sacrifício aceitável, considerando que po-
derão dividir o minuto requerido entre seus intervalos, 
no prazo de duas horas. A tarefa inclui, naturalmente, 
a coleta, processamento e disseminação das informa-
ções necessárias à execução do que ora se dispõe. 
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A propósito, os três poderes da República dispõem 
de produtoras de material televisivo, sendo, portanto, 
capazes de absorver a incumbência sem custos sig-
nificativos. Diante do exposto, solicitamos aos nossos 
nobres pares o apoio indispensável ao sucesso da 
medida que se propõe.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. – Rodol-
pho Tourinho. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

....................................................................................
“Art. 38. Nas concessões, permissões ou autori-

zações para explorar serviços de radiodifusão, serão 
observados, além de outros requisitos, os seguintes 
preceitos e cláusulas:

a) os administradores ou gerentes que detenham 
poder de gestão e de representação civil e judicial serão 
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. 
Os técnicos encarregados da operação dos equipa-
mentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros 
com residência exclusiva no País, permitida, porém, 
em caráter excepcional e com autorização expressa do 
órgão competente do Poder Executivo, a admissão de 
especialistas estrangeiros, mediante contrato;

b) as alterações contratuais ou estatutárias que 
não impliquem alteração dos objetivos sociais ou mo-
dificação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou 
ações ou aumento de capital social que não resultem 
em alteração de controle societário deverão ser infor-
madas ao órgão do Poder Executivo expressamente 
definido pelo Presidente da República, no prazo de 
sessenta dias a contar da realização do ato;

c) a alteração dos objetivos sociais, a modifica-
ção do quadro diretivo, a alteração do controle socie-
tário das empresas e a transferência da concessão, 
da permissão ou da autorização dependem, para sua 
validade, de prévia anuência do órgão competente do 
Poder Executivo;

d) os serviços de informação, divertimento, pro-
paganda e publicidade das empresas de radiodifusão 
estão subordinadas às finalidades educativas e cultu-
rais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores 
interesses do País;

e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as de 
televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente, das 
19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, 
domingos e feriados, o programa oficial de informa-
ções dos Poderes da República, ficando reservados 30 

(trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado 
pelas duas Casas do Congresso Nacional;

f) as empresas, não só por meio da seleção de 
seu pessoal, mas também das normas de trabalho 
observadas nas estações emissoras devem criar as 
condições mais eficazes para que se evite a prática de 
qualquer das infrações previstas na presente lei;

g) a mesma pessoa não poderá participar da ad-
ministração ou da gerência de mais de uma concessio-
nária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, na mesma localidade;

h) as concessionárias e permissionárias de ser-
viços de radiodifusão deverão apresentar, até o último 
dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo ex-
pressamente definido pelo Presidente da República e 
aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de 
pessoas jurídicas, declaração com a composição de 
seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros 
natos ou naturalizados há mais de dez anos titulares, 
direta ou indiretamente, de pelo menos setenta por 
cento do capital total e do capital votante.

Parágrafo único. Não poderá exercer a função de 
diretor ou gerente de concessionária, permissionária ou 
autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja no 
gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial.”
....................................................................................

Art 53. Constitui abuso, no exercício de liberdade 
da radiodifusão, o emprego desse meio de comunica-
ção para a prática de crime ou contravenção previstos 
na legislação em vigor no País, inclusive:

a) incitar a desobediência ás leis ou decisões 
judiciárias;

b) divulgar segredos de Estado ou assuntos que 
prejudiquem a defesa nacional;

c) ultrajara honra nacional;
d) fazer propaganda de guerra ou de processos 

de subversão da ordem política e social;
e) promover campanha discriminatória de classe, 

cor, raça ou religião:
f) insuflar a rebeldia ou a indisciplina nas forças 

armadas ou nas organizações de segurança pública;
g) comprometer as relações internacionais do 

País
h) ofender a moral familiar, pública, ou os bons 

costumes;
i) caluniar, injuriar ou difamar os Poderes Le-

gislativos, Executivo ou Judiciário ou os respectivos 
membros;

j) veicular noticias falsas, com perigo para a or-
dem pública, econômica e social;

l) colaborar na prática de rebeldia desordens ou 
manifestações proibidas.
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Parágrafo único. Se a divulgação das notícias fal-
sas houver resultado de erro de informação e for objeto 
de desmentido imediato, a nenhuma penalidade ficará 
sujeita a concessionária ou permissionária.
....................................................................................

Art 57. Não constitui violação de telecomunica-
ção:

I – A recepção de telecomunicação dirigida por 
quem diretamente ou como cooperação esteja legal-
mente autorizado;

II – O conhecimento dado:
a) ao destinatário da telecomunicação ou a seu 

representante legal;
b) aos intervenientes necessários ao curso da 

telecomunicação;
c) ao comandante ou chefe, sob cujas ordens 

imediatas estiver servindo;
d) aos fiscais do governo junto aos concessioná-

rios ou permissionários;
e) ao juiz competente, mediante requisição ou 

intimação deste.
Parágrafo único. Não estão compreendidas nas 

proibições contidas nesta lei as radiocomunicações 
destinadas a ser livremente recebidas, as de amado-
res, as relativas a navios e aeronaves em perigo, ou as 
transmitidas nos casos de calamidade pública.
....................................................................................

“Art. 59. As penas por infração desta lei são:
a) multa, até o valor .... NCR$10.000,00”

....................................................................................
“Art. 63. A pena de suspensão poderá ser apli-

cada nos seguintes casos:
a) infração dos arts. 38, alíneas a, b, c, e, g e h; 

53, 57, 71 e seus parágrafos;”
....................................................................................

“Art. 71. Toda irradiação será gravada e mantida 
em arquivo durante as 24 horas subseqüentes ao en-
cerramento dos trabalhos diários de emissora.

§ 1º As Emissoras de televisão poderão gravar 
apenas o som dos programas transmitidos.

§ 2º As emissoras deverão conservar em seus 
arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos 
devidamente autenticados pelos responsáveis, durante 
60 (sessenta) dias.

§ 3º As gravações dos programas políticos, de 
debates, entrevistas pronunciamentos da mesma na-
tureza e qualquer irradiação não registrada em texto, 
deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 
(vinte) dias depois de transmitidas, para as concessio-
nárias ou permissionárias até 1 kw e 30 (trinta) dias 
para as demais.

§ 4º As transmissões compulsoriamente esta-
tuídas por lei serão gravadas em material fornecido 
pelos interessados.”
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 96,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

(À Comissão de Educação em decisão 
terminativa)

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS.) – Os projetos serão publicados e remetidos às 
Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 446, DE 2004

Requeremos, nos termos do art. 336, I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, regime de urgência 
para a votação do Projeto de Lei do Senado nº 221, 
de 2003 – Complementar, que “altera a Lei Comple-
mentar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe so-
bre as normas gerais para a organização, o preparo 
e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer 
novas atribuições subsidiárias”.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. – Marce-
lo Crivella – Antonio Carlos Magalhães – Roberto 
Saturnino – Renan Calheiros.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS) – O requerimento lido será apreciado oportu-
namente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 447, DE 2004

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Secretaria de Coordenação Política 
e Assuntos Institucionais sobre o relatório 
da Comissão de Sindicância que investigou 
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denúncias contra o ex-assessor Waldomiro 
Diniz no Palácio do Planalto.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti-

tuição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, 
seja solicitada ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria 
de Coordenação Política e Assuntos Institucionais 
cópia do relatório, com todos os seus anexos, da 
Comissão de Sindicância que investigou as de-
núncias contra o ex-assessor da Casa Civil, Wal-
domiro Diniz.

Justificação

O relatório elaborado pela Comissão de Sindi-
cância interna do Palácio do Planalto que investigou 
a atuação do ex-subchefe de Assuntos Parlamentares 
da Casa Civil, Waldomiro Diniz, concluiu que foram co-
metidas diversas irregularidades, entre elas, crime de 
improbidade (desvio de conduta do servidor ou agente 
público no cargo).

No entanto, diversas falhas foram apontadas no 
trabalho da Comissão de Sindicância: entre os fun-
cionários e autoridades que trabalham no Palácio do 
Planalto, não teriam sido interrogados pela Comissão 
de Sindicância os que exercem cargos de hierarquia 
igual ou superior a que Waldomiro Diniz exercia. Além 
disso, não foram ouvidos ex-funcionários que atuaram 
na estrutura da Casa Civil em 2003, não foram checa-
das as ligações de Waldomiro no sistema CTEL, em 
que as secretárias da Subchefia de Assuntos Parla-
mentares registram os telefonemas, e nem foram ve-
rificadas as ligações feitas diretamente de sua sala no 
Palácio do Planalto nem de seu celular, pertencente à 
própria Casa Civil.

As informações que ora requeiro são de funda-
mental importância para que se tenha o devido escla-
recimento sobre as condições em que se deram as 
investigações promovidas pela referida Comissão de 
Sindicância.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. –  Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS) – O requerimento lido será despachado à Mesa 
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimen-
to Interno.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior.

É lido o seguinte:

Ofício nº 153/04 – GLDBAG

Brasília, 14 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providenciar a exclu-

são do Senador Sibá Machado como membro titular da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo 
Requerimento nº 12, de 2003-CN, destinada a apurar 
irregularidades cometidas por empresas de seguros, 
revendedores de automóveis, recuperadoras de veí-
culos e oficinas de desmanche de automóveis, em re-
lação aos veículos “salvados”, conforme denúncia do 
programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão.

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 (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica o desligamento do Senador 
Sibá Machado da referida Comissão, nos termos do 
expediente que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior.

É lido o seguinte:

Of.310/2004

Brasília, 14 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado PHILEMON RODRIGUES 
(PTB-PB), como Titular, em substituição ao Senhor 
Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE), para 
integrar a Comissão Mista que analisa a Medida Pro-
visória nº 181, de 12 de abril de 2004, que “autoriza a 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETROBRÁS, a 
efetuar capitalização junto à Companhia Energética do 
Maranhão – CEMAR e altera a alínea a do inciso I do 
art. 3º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência,, protestos 
de estima e elevada consideração. – Deputado José 
Múcio Monteiro, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
teria sido encaminhado à Mesa, pelo Senador Delcí-
dio Amaral, mais uma vez, proposta de postergação 
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dessa relevante matéria, que é a Medida Provisória 
nº 163...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Arthur Virgílio, iniciaremos a Ordem do Dia, 
e V. Exª poderá manifestar-se em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

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.)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 20, de 2004, provenien-
te 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 Presidên-
cia da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências.

Relator revisor: Senador Delcídio Amaral 
(Bloco/PT – MS)

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior.

É lido o seguinte:

Ofício SDA – nº 23/2004

Brasília, 15 de abril de 2004

Senhor Presidente,
Tendo em vista que, até o momento, as lideranças 

partidárias não chegaram a um acordo satisfatório 
para a apreciação da Emenda nº 8, destacada ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 20, proveniente da 
Medida Provisória nº 163, de 23 de janeiro de 2004, 
solicito a transferência da sua apreciação para a Sessão 
Deliberativa Ordinária da próxima segunda-feira, 19 de 
abril do corrente.

Certo da atenção que Vossa Excelência dispensará 
à presente solicitação, externo protestos de elevada 
estima e distinta consideração.

Atenciosamente, Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a esse 
respeito, existe uma dúvida que assalta a cabeça da 
Nação. Para uns, seria aparelhamento do Estado, seria 

exercício explícito de fisiologia; para o Governo, para 
setores expressivos do Governo, seria essa matéria, 
nascida da elaboração da Casa Civil, e espraiados os 
seus efeitos para o resto do Governo, algo essencial 
para o funcionamento da máquina. 

A Bancada do PSDB, consciente das suas res-
ponsabilidades, não querendo votar “não” por votar 
“não” e sem querer votar “sim” por não estar conven-
cida, aproveita esta oportunidade, que nasce da pos-
tergação ditada pela falta de condições na Casa para 
se avançar em votações de temas mais profundos.

Neste momento, a Bancada do PSDB, por meu 
intermédio, faz um pedido de convocação do Sr. Minis-
tro-Chefe da Casa Civil, Dr. José Dirceu de Oliveira e 
Silva, perante a Comissão de Fiscalização e Controle, 
para que lá, falando sobre atos da Casa Civil, S. Exª 
explique as razões e necessidades efetivas disso. Se 
convencida, a Bancada do PSDB votará a favor da ma-
téria que o Governo diz essencial para o funcionamen-
to da sua máquina. Se não convencida, a Bancada do 
PSDB manterá o seu discurso contra a matéria.

Portanto, registro, primeiro, o envio do ofício pe-
dindo a convocação do Sr. Ministro à Comissão de 
Fiscalização e Controle; segundo, peço a S. Exª que 
se decida por vir com brevidade. Poderíamos marcar, 
digamos, para terça-feira e discutiríamos o assunto 
exaustivamente. O PSDB, então, engrossaria a corrente 
daqueles que querem votar essa matéria. E, não con-
vencido pelo Ministro José Dirceu, o PSDB, que julga 
imprescindível a vinda de S. Exª, pois foi quem elaborou 
a proposta, manteria, então, a sua posição.

Portanto, encaminhei o pedido de convocação. 
Entendo que essa seja uma forma de darmos ao Mi-
nistro uma enorme oportunidade de explicar a sua 
gestão, suas intenções e a sua visão estratégica da 
questão do Estado brasileiro. Não tenho dúvida de que 
S. Exª aceitará e, se convencida, a Bancada do PSDB 
estará aqui, ao lado do Governo, aprovando a matéria 
e encerrando um impasse que já se vai prolongando, 
talvez mais do que seria o desejado por esta Nação 
tão angustiada por tantas agitações que a afligem 
nesta quadra histórica de enorme delicadeza política, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A posição de V. Exª será devidamente discutida na 
Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência defere a solicitação do Relator 
revisor.

A apreciação da matéria fica transferida para a 
sessão deliberativa ordinária da próxima segunda-fei-
ra, dia 19 de abril.
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Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens sobrestados:

– 2 – 
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).

– 3 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 23, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 165, 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 23, de 2004, que dispõe 
sobre os contratos de gestão entre a Agência 
Nacional de Águas e as entidades delegatárias 
das funções de Agência de Águas relativas à 
gestão de recursos hídricos de domínio da 
União e dá outras providências, proveniente 
da Medida Provisória nº 165, de 2004.

Relator revisor: Senador Cristovam Bu-
arque (Bloco/PT – DF).

– 4 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 22, DE 2004 
(Proveniente da Medida Provisória nº 168, 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 22, de 2004, que proíbe a 
exploração de todas as modalidades de jogos 
de bingo, bem como os jogos em máquinas 
eletrônicas, eletromecânicas ou mecânicas, 
conhecidas como “caça-níqueis”, independen-
temente dos nomes de fantasia e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisória 
nº 168, de 2004.

Relator revisor: Senador Maguito Vilela 
(PMDB – GO).

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, relativamente à proposição do 
Senador Arthur Virgílio, que está relacionada ao ofício 
do Senador Delcídio Amaral, avalio que poderia haver 
entendimento. Por que razão?

O Senador Arthur Virgílio, como Líder do PSDB, 
propôs votarmos o projeto de conversão em lei que se 
refere à reestruturação seja da Casa Civil, seja dos or-
ganismos como o novo Ministério de Desenvolvimento 
Econômico e Social, que abrangeu as atividades tanto 
do antigo Ministério da Assistência Social como da Se-
cretaria Especial de Segurança Alimentar e Combate 
à Fome. Este, inclusive, extinguiu o Programa Comu-
nidade Solidária e trouxe uma série de medidas que 
foram profundamente estudadas, sobretudo pelo Mi-
nistro-Chefe da Casa Civil, que dividiu a sua própria 
área, passando a Coordenação Política e Assuntos 
Institucionais para o Ministro Aldo Rebelo.

Na terça-feira última, todos pudemos ouvir um 
logo debate neste plenário, que se prolongou até às 
21 horas e 50 minutos, em que havia dúvidas da Opo-
sição quanto à necessidade da criação de 2.800 car-
gos e se parte deles não poderia ser preenchida por 
concurso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Suplicy, esse será um bom debate para a 
Comissão. Estou entendendo a intenção de V. Exª, que 
é das melhores, como a do Senador Arthur Virgílio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– A questão é que pode, porventura, haver um enten-
dimento de aprovação dessa proposição.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Só na Comissão. Aqui, não vamos aprovar nada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Não, mas o que imagino é o seguinte, Sr. Presidente: 
estamos vendo um acordo de procedimentos sobre a 
votação desse projeto de conversão em lei.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esse debate poderemos fazer na Comissão e neste 
plenário, quando a matéria estiver na Ordem do Dia. 
No momento, encerramos a Ordem do Dia e há um 
orador na tribuna. Apelo a V. Exª que faça esse bom 
debate na Comissão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Mas vou transmitir por que isso pode ser relevante.
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O plenário do Senado é maior que o da Comis-
são de Fiscalização e Controle, e o requerimento que 
se refere a uma convocação pode, por entendimento, 
ser transformado em convite, aqui e agora. Muitas ve-
zes isso já foi feito. Poderia haver um entendimento 
no sentido de que ficaria o Ministro convidado a ex-
por perante a Comissão de Fiscalização e Controle. A 
proposição do Senador Arthur Virgílio é que isso seja 
realizado na terça-feira de manhã.

Supondo-se que as Lideranças da Oposição e 
dos partidos, inclusive do PMDB, que integra a base 
do Governo e levantou tantos questionamentos na ter-
ça-feira, fiquem satisfeitas com a explicação dada pelo 
Ministro sobre a reorganização administrativa do Go-
verno; supondo-se que o Ministro José Dirceu explique: 
“Imaginávamos que 2.800 cargos seriam necessários, 
mas se, para o entendimento, é necessário...”

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador, faço um apelo para que V. Exª estabeleça 
um diálogo. Se construir um entendimento, encami-
nhe-o à Comissão, porque esta Presidência não pode 
deliberar e há um orador na tribuna.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Mas tenho a impressão de que o Senador Demós-
tenes Torres é um dos principais interessados, por-
que S. Exª era o mais empenhado em chegar a um 
entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Na segunda-feira, esse assunto voltará ao ple-
nário e poderemos, então, estabelecer um debate, o 
contraditório e até, quem sabe, a construção de um 
entendimento, porque a Ordem do Dia de hoje já está 
encerrada.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Está bem. Então, vou sugerir que o Presidente da 
Comissão de Fiscalização e Controle, Senador Ney 
Suassuna, proponha esse possível entendimento para 
acelerar o processo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Imagine V. Exª: se na terça-feira de manhã houver 
um entendimento a respeito disso, à tarde, desobstrui-
remos, finalmente, a pauta, porque, Sr. Presidente, o 
Ministro Celso Amorim pede para que votemos logo 
a indicação dos embaixadores cujos nomes estão 
pendentes; o Governador Geraldo Alckmin pede para 
votarmos logo a operação de empréstimo do Governo 
de São Paulo; e a Prefeita Marta Suplicy aguarda, há 
semanas, que consigamos desobstruir a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esta Presidência faz um apelo aos Líderes para que 

estabeleçam um diálogo e busquem esse grande en-
tendimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agora, o Senador Arthur Virgílio mencionou um pos-
sível caminho de entendimento. Só isso.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, quero apenas colaborar. Na condi-
ção de Líder da Minoria, sugiro e autorizo o Senador 
Eduardo Suplicy a intermediar, junto ao Ministro José 
Dirceu, a negociação de uma data para discussão em 
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Demós-
tenes Torres, que pacientemente aguardou para dela 
fazer uso. S. Exª dispõe de 20 minutos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores:

Neste País não se encontra nenhum 
porco abandonado, mas milhares de 

crianças comendo lixo nas ruas.

(Darcy Ribeiro)

Acaciano sem reparo, o Ministro da Justiça, Már-
cio Thomaz Bastos, vive visitando os personagens de 
Eça de Queiroz, especialmente quando se encontra 
com a dissimulação. Vago em gesto e pensamento, 
diante do banho de sangue que se iniciou na Semana 
Santa no Rio de Janeiro, decidiu tatear o extremo da 
própria passividade. Durante o mais importante feria-
do religioso do País, quando os ânimos se desarmam, 
o fogo “guerrilheiro” dos narcotraficantes representou 
uma quebra de rotina suficiente para motivar, se não 
uma atitude, uma menção qualquer do Governo Fede-
ral. Mas o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
manteve-se ausente até o final da tarde da última se-
gunda-feira, talvez imaginando que pudesse encerrar 
em obsequioso silêncio a sua inestimável prudência, 
que custou dez vidas, inclusive de dois policiais. Três 
foram vítimas de bala perdida.

Como já pude comentar, há algo de Pacheco 
em Bastos. Nestes 15 meses, raras vezes expandiu o 
talento inato. Em episódios até menos graves do que 
o da “guerrilha da Rocinha”, houve alguma manifes-
tação de um idealista sábio, judicialiforme, incapaz de 
qualquer vulgaridade, mas de uma impostura parna-
siana. Desta vez, no entanto, o Ministro da Justiça se 
guardou na omissão total, até que o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
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Silva, determinou a Bastos alguma reação ante a crise 
de extrema gravidade. Foi quando o Ministro revelou 
traços da Síndrome de Condoleza, a Assessora de Se-
gurança Nacional do Presidente George W. Bush, que, 
antes de 11 de setembro, sabia, mas olvidou os avisos 
de que haveria um ataque em território americano com 
o seqüestro de aeronaves. Bastos confessou ter sido 
informado dos preparativos do combate interno do 
Comando Vermelho no Morro da Rocinha, afirmou ter 
comunicado o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
e como o que é bom para os Estados Unidos é bom 
para o Brasil, apostou na prevaricação.

Não que Bastos não tivera sido cientificado da 
barbárie em um momento sagrado para os cristãos de 
todo o mundo. O Ministro da Justiça, com toda certeza, 
foi informado de que, na madrugada da última sexta-fei-
ra, 60 traficantes do Morro do Vidigal se passaram por 
policiais, simularam uma blitz e atacaram os motoristas 
de automóveis. O Ministro deve ter sido comunicado 
que a mineira Telma Veloso Pinto, uma mulher toma-
da pelo desespero, não atendeu ao comando bandido, 
tentou escapar ao cerco e foi metralhada.

Atendo aos acontecimentos, o circunspecto Bas-
tos, imune a qualquer dramatização dos acontecimen-
tos, certamente encontrou razões de profunda ruptura 
do tecido social, provocada pelo aumento das desigual-
dades no País, quando foi cientificado de que o bando, 
comandado pelo traficante Eudásio Eduíno Araújo, o 
Dudu, foragido da Justiça, subiu a Rocinha e matou 
mais duas pessoas. Ciente do seu papel institucional, 
deve ter formalmente efetuado o acompanhamento 
remoto das ações da Polícia Militar, que ocupou o 
morro. Depois deve ter sabido que dois integrantes 
do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) 
tombaram em combate.

No domingo à noite, depois que o corpo do “ska-
tista” Wellington Silva fora enterrado, também é para 
ter recebido o comunicado de que outro morador da 
favela havia sido morto, atingido por uma bala perdi-
da. Cerimonioso, Bastos, com toda platitude que lhe é 
peculiar, deve ter enviado ondas telepáticas de esta-
bilidade e tranqüilização às instituições democráticas 
quando foi informado, na madrugada de segunda-fei-
ra, que a Srª Cláudia Caetano da Silva, impedida de 
deixar a Rocinha pelos traficantes, entrou em trabalho 
de parto e teve um bebê no morro.

O Ministro da Justiça, com o desvelo necessário, 
contabilizou as dez mortes no conflito, entre vítimas de 
bala perdida, traficantes e policiais. Mas ainda sono-
lento, só no começo da tarde de segunda-feira deter-
minou ao Secretário Nacional dos Direitos Humanos, 
Nilmário Miranda, que se pronunciasse. Prosopopéti-
co, Miranda conseguiu fazer uma mistura engenhosa 

de exclusão de responsabilidade, demagogia e aquele 
velhaco humanismo. Primeiro afirmou que não adian-
tava bater às portas do Ministério da Justiça e disse 
que o problema da guerra entre narcotraficantes é do 
Estado do Rio de Janeiro.

O Secretário foi textual ao excluir a possibilidade 
da participação das Forças Armadas no combate ao 
crime organizado. Ao mesmo tempo em que ofereceu 
a colaboração da Polícia Federal, deu asas ao balão 
de ensaio da federalização dos crimes considerados 
graves, para, em seguida, resumir, com compostura e 
rigor moral, a embromação do Governo Lula: a União 
vai fazer alguma coisa quando “houver um alto grau 
de violação dos direitos humanos e ficar caracteriza-
da a impunidade”.

Srªs e Srs. Senadores, ao final da tarde da última 
segunda-feira, finalmente o Ministro da Justiça deu as 
caras com ares de sexta-feira da paixão. Tardio, des-
mentiu Miranda e, como é de hábito, fez uma declaração 
esterilizada: condicionou o combate do crime organi-
zado ao cerco, à lavagem de dinheiro; mostrou que, no 
momento, era politicamente correto falar em decreta-
ção do Estado de Defesa e aventou a possibilidade da 
cooperação das Forças Armadas para pôr ordem no 
morro. E anunciou a liberação de R$ 9 milhões como 
se estivesse oferecendo ao Governo do Estado do Rio 
de Janeiro verdadeiro esforço de guerra.

Vamos por parte. O tal objetivo primário de atacar 
a ponta do ciclo criminoso, com o combate à lavagem 
de dinheiro, é mero recurso de garganta. O que preci-
sa ser feito em relação à Lei de Combate à Lavagem 
de Dinheiro é a dificultação com medidas concretas, 
desde as privativas de liberdade até infiltração de 
agentes públicos em organização criminosas, escutas 
ambientais, etc. e isto o Ministério da Justiça é contra, 
porque acredita que a cadeia não recupera o delin-
qüente. Projeto de lei de minha autoria nesse sentido 
foi apresentado no mês de outubro do ano passado 
e sequer foi distribuído até a presente data. Sobre a 
possibilidade de decretação de um Estado de Defesa, 
é dispensável comentar tamanha estultice. A respeito 
da cooperação das Forças Armadas no combate ao 
crime organizado, o Governo Lula é rigorosamente 
contra – e olhem que patuscada: primeiro, o Governo 
anuncia que vai ceder quatro mil homens das Forças 
Armadas para não gerar outra crise aguda de credibili-
dade. Depois de um ofício do Secretário de Segurança 
Pública do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, o Minis-
tro da Justiça conduziu à fulanização um assunto de 
Estado de alta relevância. Mais uma vez o Governo do 
“Partido das Trapalhadas” se enrola na improvisação, 
porque não tem interesse de aprovar o Projeto de Lei 
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Complementar do eminente Senador César Borges 
que disciplina a matéria.

Sr. Presidente, ao anunciar a liberação dos tais 
raquíticos R$ 9 milhões do Fundo Nacional de Se-
gurança Pública, o Ministro Márcio Thomaz Bastos 
advogou o embuste com competência tal que acabei 
por me convencer de que o Governo Lula aprecia se 
alimentar das perplexidades. De acordo com dados 
do Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (Siafi), na última segunda-feira, 
portanto, na data da liberação da vultosa soma, dos 
poucos mais de R$366 milhões previstos no Fundo 
Nacional de Segurança Pública...

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me per-
mite um aparte, Senador Demóstenes Torres?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Com muito prazer, Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador 
Demóstenes Torres, clama V. Exª por segurança em 
nosso País. Vergasta a violência e pede a presença do 
Governo no cumprimento do seu papel de gestor da 
segurança nacional. A nenhum agente do Governo é 
dado o direito de se ausentar dessa responsabilidade. 
Cabe ao Ministro da Justiça, sim, cuidar da seguran-
ça de todos os brasileiros. Mas, se continuarmos da 
maneira que estamos, inclusive com a agitação per-
mitida no campo, não haverá segurança possível para 
o povo brasileiro. E nós poderíamos, então, ter essa 
frase dolorosa: não há destino para a segurança do 
nosso País. Cumprimentos a V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – G0) – 
Muito obrigado, Senador Edson Lobão. Com a pro-
priedade que lhe é peculiar, vou mostrar a V. Exª um 
dado estarrecedor. Eu dizia que desses pouco mais de 
R$366 milhões previstos no Fundo Nacional Segurança 
Pública, o Ministério da Justiça havia empenhado R$ 
1,460 milhão para o Sistema Integrado de Valoriza-
ção Profissional e pago, acreditem V. Exªs, a quantia 
R$856,30 até segunda-feira. O Governo Federal gas-
tou, até segunda-feira, 12 de abril, R$856,30 nesse ano 
com segurança pública! Atualizando os dados, hoje, 15 
de abril, o Governo Federal gastou R$1.986,71, com 
segurança pública.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Isto não é su-
ficiente sequer para retirar a ferrugem dos revólveres 
dos agentes de segurança no País.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Pelo menos para limpar uns três revólveres é capaz 
de dar, Senador Edson Lobão.

Este Governo propôs um novo plano de segurança 
pública – foi isso que o Presidente Lula prometeu. Se, 
no ano passado, dos R$390 milhões previstos para a 
segurança pública, gastou R$111 milhões – quase 30% 

–, como é que este Governo pode falar em promover 
a segurança pública se, neste ano, até a data de hoje, 
Senador Mão Santa, gastou menos de R$2 mil com 
segurança pública no Brasil? Isso é vexaminoso!

Lá se vai o segundo abril do Governo Lula e a 
apoplexia administrativa provocada pelo “reunismo” 
fez com que o Governo Federal executasse até agora 
0,0001% do orçamento do Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública no exercício de 2004. O Ministério da Justi-
ça pensa que não vale a pena investir nas instituições 
policiais, sob o argumento de que elas são fontes de 
corrupção e aposta que o brasileiro, por ser pobre, é 
o grande culpado pela criminalidade violenta. Trata-se 
de duplo equívoco, enquanto é uma irresponsabilidade 
imaginar que a união do espetáculo de crescimento 
econômico com o maior programa de distribuição de 
renda do mundo, como já aludiu o Presidente Lula, 
vai gerar segurança pública espontânea. Isso é um 
verdadeiro absurdo.

Observem que a falta de uma política para o setor 
já começa a produzir idéias teratológicas, como o tal 
muro para cercar o Morro da Rocinha. Querem cercar 
os pobres no Brasil. Não querem resolver o problema 
da segurança pública. Querem segregar aqueles que 
estão morando com dificuldade e sofrendo as maiores 
agruras com relação à segurança pública. Querem fa-
zer com que a sociedade brasileira, além do imobilismo 
em que já se encontra, seja efetivamente segregada, 
a parte mais pobre da parte mais rica – algo que não 
podemos tolerar.

Ao contrário de erguer barreiras, o Brasil preci-
sa derrubar os obstáculos que se interpõem dentro 
do próprio Estado, para que ele possa desempenhar 
com denodo, competência e atualidade a tarefa de 
proteção da sociedade. É preciso, sim, ter coragem 
para derrubar o muro que separa as Polícias Militar e 
Civil e erguer uma polícia única. É imprescindível eli-
minar os obstáculos legais e regulamentar a atuação 
das Forças Armadas na missão de combate ao crime 
organizado. É curial demarcar linhas de punição seve-
ra para os crimes violentos e que envolvam o tráfico 
de drogas, a lavagem de dinheiro, a corrupção, entre 
outros. É preciso reavaliar os critérios do Regime Dis-
ciplinar de Segurança Máxima, para que os bandidos 
ligados ao crime organizado possam pagar pelo que 
fazem e ter um tratamento absolutamente diferenciado 
dos bandidos comuns. É urgente o comparecimento 
da União nas políticas de segurança pública e com o 
devido preparo, pois, sem a participação financeira, 
toda atuação será retórica.

Concedo a V. Exª o aparte, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Demós-

tenes, estou atentamente ouvindo V. Exª falar sobre o 
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País. Agora, acerca do PT, é possível fazer uma refle-
xão. Não sei se é um partido de tonto ou de tabaréu. 
Mas, darei um quadro que vale por dez mil palavras, e 
busco a inteligência do Lobão para nos acompanhar. 
A ignorância é audaciosa no que se refere aos empre-
gos que estão dando: digamos que o valor médio de 
remuneração seja de R$4 mil. Deste valor, 20% é re-
tirado para o partido; 27%, para o Imposto de Renda; 
8%, para o INSS, totalizando 55%. Restam 45%, o que 
dá R$1,8 mil. Agora, deste total, ele ainda vai pagar 
ICMS etc. Antigamente, trabalhávamos um mês para 
o Governo. Agora, são cinco meses. Está aí o PT, que 
tirou a burocracia, ao longo dos anos capaz e eficiente, 
de brasileiros técnicos e aprimorados, concursados, e 
colocou companheiros e companheiras que levaram a 
esse Estado que chamamos de “paradão”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – É 
verdade. V. Exª fez uma comparação belíssima, por-
que chegou à conclusão de que R$1,8 mil será mais 
ou menos o que perceberá o servidor nomeado, que é 
mais ou menos o que o Governo gastou, este ano, em 
segurança pública, ou seja, o salário de uma dessas 
pessoas que efetivamente será nomeada.

Srªs e Srs. Senadores, esta Casa poderia es-
tar realizando a vontade dos brasileiros, elaborando 
a reforma da Segurança Pública, mas prefere, por 
conta do rolo compressor, ser paciente da omissão 
do Governo Federal. Nesta semana, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um 
documento chamado “Síntese de Indicadores Sociais”, 
que traz números que dimensionam bem a carnificina 
à brasileira.

De acordo com o IBGE, entre 1980 e 2000, 
2.070.000 milhões de pessoas morreram no País por 
causas violentas. O número corresponde a quase o to-
tal da população do Estado do Amazonas. O resultado 
é ainda mais estarrecedor quando são demonstrados 
os indicadores de homicídio. Em 20 anos, 598.367 
brasileiros foram assassinados. No intervalo, a taxa de 
mortalidade teve um incremento de 130% e saltou, na 
média, de 11,7 mortos por grupo de 100 mil habitan-
tes para 27 por 100 mil habitantes. Para se ter noção 
de quanto o quadro de violência se agrava e os mar-
ginais superam o poder do Estado, na tal “guerrilha” 
que o Ministro da Justiça mencionou, 62% dos quase 
600 mil assassinatos ocorreram na década de 90. No 
ano de 1991, 52% dos homicídios, entre homens na 
faixa etária de 15 a 24 anos, ocorreram com emprego 
de arma de fogo. Já em 2000, os assassinatos com o 
emprego de armamento representaram 75%. A cada 
quatro homicídios, três são provocados por arma de 
fogo. São números que estarrecem, mas certamente 

não comovem o Ministério da Justiça, que imagina fazer 
política de segurança pública fritando bolinhos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra, pela 
Liderança do PSDB. S. Exª dispõe de vinte minutos.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, há cerca de uma semana, falei neste 
plenário sobre o agravamento das tensões em relação 
ao problema da terra em meu Estado de Pernambuco. 
Naquela oportunidade, disse que a ação governamen-
tal federal no meu Estado era, no mínimo, nula, não 
se confirmava.

Adverti, de maneira geral, as lideranças de vá-
rios partidos, em especial, daqueles que são da base 
do Governo, sobre o agravamento desse contexto de 
invasões no Estado de Pernambuco.

É do conhecimento geral que o Estado de Per-
nambuco tem uma estrutura fundiária complexa, uma 
tradição de lutas sociais muito intensa, historicamente 
comprovada, e um quadro fundiário bastante próprio 
e estratificado.

Pernambuco se divide em três grandes regiões. A 
região sertaneja, que ocupa a maior parte do Estado, 
onde a questão fundiária é irrelevante e onde há uma 
incompatibilidade completa entre os recursos naturais 
disponíveis, os problemas de clima e a possibilidade 
de uso econômico da terra. Numa segunda área, cha-
mada de transição, que recebe ali o nome de agres-
te, a estrutura fundiária é caracterizada por pequena 
propriedade. O problema do agreste não é a posse da 
terra, mas a pequena produção, a economia familiar, 
a agricultura de pequeno porte.

A ausência de apoio e de crédito ou de adequação 
do crédito disponível; os problemas climáticos; a falta de 
escala, de treinamento; a falta de sementes no tempo 
adequado, de preços na hora devida e de organização 
da cadeia produtiva transformam a agricultura, quase 
de subsistência, do agreste de Pernambuco, como de 
outros Estados do Nordeste, em uma atividade con-
denada a produzir situações de pobreza.

Além do mais, há um problema crescente nes-
sas áreas: a multiplicação das famílias transforma a 
pequena propriedade inteiramente inviável para a pro-
dução econômica. 

Os filhos e netos de proprietários de terra são pes-
soas que não podem continuar no agreste e não vivem 
mais nele; migraram para as áreas metropolitanas, para 
conturbar o cenário de Recife, de parcela do Nordeste 
e de outras áreas do Brasil, como São Paulo.
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A terceira área pernambucana é a Zona da Mata, 
que é um pedaço da história econômica do Brasil, onde, 
pela primeira vez, instalou-se a luta de classes de for-
ma clara: de um lado, produtores rurais dos grandes 
canaviais e, de outro lado, trabalhadores. A caracte-
rística desse tipo de agricultura é que não há classe 
média, não há intermediação – ou o patrão ou o peão 
–, não há fator de modernização e de estabilização. 
É um sistema que garante empregos muito pobres e 
que, de fato, condena toda a região à pobreza muito 
intensa. 

No Recife, a área metropolitana é conseqüência 
do que se deu e ainda se dá em Pernambuco e do que 
acontece em outras áreas do Nordeste. Parcelas dos 
que migraram dessas áreas foram para Pernambuco e 
para a área metropolitana do Recife. Esse é o cenário 
pernambucano, que tem a infra-estrutura como base 
econômica para sustentar soluções aparentemente 
irresponsáveis.

O MST tem, em Pernambuco e em vários Estados 
– pelo menos em alguns de que tenho conhecimento 
–, uma atitude completamente irresponsável; não há 
o menor equilíbrio em sua ação. A idéia de pessoas e 
famílias que não têm emprego em área urbana ocupa-
rem terras rurais de Pernambuco não faz sentido e é, 
no mínimo, uma irresponsabilidade. A nossa base rural 
não tem condições de suportar aqueles que já estão 
nela; há poucos recursos naturais para a população. 
Como resolver essas questões, que já são complexas 
pela razão que expus, transferindo-se pessoas que 
estão desempregadas no meio urbano para a área 
rural para conturbá-la ainda mais? Não há a menor 
racionalidade, a menor reflexão sobre o que se faz: a 
multiplicação de invasões em um Estado que tem uma 
tradição de luta social intensa.

Essa situação calamitosa de mais de 50 invasões 
tem sido levada com equilíbrio pelo Governador do Esta-
do de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, personalidade 
política notoriamente formada no ambiente da demo-
cracia, das lutas sociais. S. Exª não é, seguramente, 
alguém que pode ser confundido com o representante 
de forças conservadoras, que se opõe às mudanças 
e, muito menos, à reforma agrária. Mas a situação do 
Estado evolui de forma perigosa. 

Ontem à noite, fui informado pelo Governador 
de uma carta que endereçou ao Presidente Lula, nos 
seguintes termos:

Cumprimentando-o cordialmente, gosta-
ria de reafirmar a preocupação do Governo de 
Pernambuco com o quadro de tensão social 
gerado pelas constantes ocupações de terras 
neste Estado.

É importante ressaltar que, apenas entre 
março e abril deste ano, ocorreram 55 inva-
sões de terras em Pernambuco, onde se es-
tima existir centenas de famílias acampadas 
atualmente.

O empenho do atual Governo de Pernam-
buco no sentido de apoiar os assentamentos 
existentes no Estado e já legalizados, fornecen-
do infra-estrutura como poços artesianos, pe-
quenas barragens e energia elétrica é conheci-
do. Da mesma forma, mantemos na Secretaria 
da Produção Rural e Reforma Agrária equipes 
permanentemente disponíveis para o diálogo 
com os movimentos sociais do campo.

Infelizmente, no entanto, o que se vê no 
momento presente é uma coincidência profun-
damente preocupante e desafiadora. De um 
lado, a insubordinação à lei por parte do MST 
e, do outro, a morosidade do órgão federal 
encarregado de tratar da Reforma Agrária – o 
Incra – no encaminhamento das questões de 
sua responsabilidade.

Para culminar, a imprensa pernambuca-
na registra, na data de hoje, a declaração de 
um dos coordenadores do MST no Estado, 
Alexandre Conceição, o qual diz, textualmen-
te, referindo-se à marcha dos sem-terra na 
próxima sexta-feira, dia 16: “Nossa intenção é 
ocupar o Incra e, se conseguirmos, faremos o 
mesmo com o Palácio do Governo”.

O Governo de Pernambuco, Sr. Presi-
dente, mantém-se disposto a ajudar, no que 
for possível, o Governo de Vossa Excelência a 
dar um melhor encaminhamento ao problema 
do campo e faz um apelo no sentido de que 
medidas urgentes sejam tomadas para reduzir 
a tensão estabelecida na área rural mas não 
vai se furtar a enfrentar, de forma decidida, 
como sempre fez, movimentos que, ao arrepio 
da lei, desejem desafiar o estado de direito e 
desmoralizar a autoridade pública.

Na oportunidade, renovo votos de estima 
e distinta consideração [sic].

Ouço o Senador Ramez Tebet.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em 

seguida, também gostaria da oportunidade do aparte, 
Senador Sérgio Guerra.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador 
Sérgio Guerra, esta Casa, pelas vozes mais represen-
tativas – e V. Exª se inclui entre elas –, representa os 
Estados da Federação. Quase todos os Estados, por 
meio de palavras como as de V. Exª, estão repudiando 
essa insubordinação, isso que V. Exª está qualificando 
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de irresponsabilidade e que está ocorrendo em seu Es-
tado. Pelo seu grau de conhecimento, por sua cultura e 
experiência, é certo que V. Exª está referindo-se tam-
bém a outros Estados da Federação. Penso que hoje 
V. Exª é o segundo ou o terceiro Senador que levanta 
essa questão. Mas V. Exª a aborda com propriedade. 
Pernambuco é um exemplo de Estado preocupado 
na solução dos problemas sociais do País, altamente 
politizado, que não está suportando essa agressão ao 
princípio da autoridade. Por isso, cumprimento V. Exª. 
O Governador do seu Estado, cuja carta V. Exª acaba 
de ler, tem um índice de aprovação dos maiores do 
País. O Governador Jarbas Vasconcelos, que tenho o 
prazer e a honra de conhecer e admirar, escreve ao 
Presidente da República, manifestando seu descon-
forto, sua apreensão, como quem diz: vamos manter a 
autoridade em nosso País. Está-me parecendo, Sena-
dor Sérgio Guerra, que o pessoal não está querendo 
terra. Não é isso! Os desempregados da área urbana, 
que precisam de emprego, estão sendo usados como 
massa de manobra, para levar desassossego àqueles 
que estão produzindo no campo, o que é muito grave. 
E, quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra fala em abril vermelho e logo depois se anunciam 
verbas para a infra-estrutura nos assentamentos, para 
a solução de problemas ligados à questão agrária e 
fundiária do País, positivamente se abre um prece-
dente muito sério. Então, cumprimento V. Exª; como 
é do seu conhecimento, sempre o admirei. V. Exª vai 
à tribuna, porque tem algo a dizer, realmente. Queria 
que transmitisse a seu Governador meu apreço e o do 
meu Estado. Em Mato Grosso do Sul, V. Exª sabe, a 
situação não está tão grave quanto no seu, mas temos 
sérios problemas. Parabéns a V. Exª.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agrade-
ço as palavras do Senador Ramez Tebet, homem que 
conhece a questão agrícola e fundiária no Brasil, que 
conhece os pernambucanos e a nossa situação.

O depoimento de S. Exª reforça a preocupação 
daqueles que, acima de Partidos, constatam que é 
preciso uma intervenção responsável nessa área. Não 
basta a publicação de recursos que são, efetivamen-
te, virtuais para programas que não serão resolvidos 
com o déficit operacional que vem caracterizando por 
muito tempo – agravado agora – o sistema de reforma 
agrária do País.

Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Sérgio Guerra, a preocupação demons-
trada por V. Exª na CPI da Terra, ao fazer menção à 
carta do Governador Jarbas Vasconcelos, e agora 
reiterada, é mais do que procedente. Gostaria de dar 
uma informação mais completa. Logo que V. Exª leu a 

carta na CPI da Terra, procurei um dos coordenado-
res do MST, João Pedro Stédile. Como ele estava em 
uma reunião sobre a Alca, hoje pela manhã, em São 
Paulo, conversei com outro coordenador nacional do 
MST, Gilmar Mauro, a quem transmiti a preocupação 
expressa pelo Governador e por V. Exª. Ele me disse o 
que Alexandre Conceição, um dos coordenadores do 
MST em Pernambuco, havia esclarecido em declaração 
hoje ao jornal Estado de S.Paulo. Se V. Exª me permite, 
registro: “Alexandre Conceição disse ontem que a sua 
fala foi invertida pelo Governo, para justificar a repres-
são aos sem-terra. Ele afirmou que a marcha iniciada 
ontem vai terminar na frente do Palácio do Governo 
com os trabalhadores tentando uma audiência com o 
Governador. Só queremos conversar”. Então resolvi 
telefonar para Jaime Amorim, um dos coordenadores 
do MST em Pernambuco, que disse que o desejo do 
MST, para o dia de amanhã, é ter a oportunidade de 
solicitar um diálogo diretamente com o Governador; e 
que eles não têm a intenção de ocupar o Palácio ou 
o Incra. Informou-me ainda – e transmito aqui as pa-
lavras ditas por ele – que os trabalhadores sem terra 
farão uma caminhada, passarão em frente ao Incra e 
em frente ao Palácio, e que desejam dialogar. Vejo com 
bons olhos a iniciativa de V. Exª – inclusive, foi solicita-
da pelo Presidente Alvaro Dias, da CPI da Terra – de 
se formar uma comissão de parlamentares, com a in-
dicação, por parte de V. Exª, de alguns nomes que se 
disporiam a colaborar e tratar do assunto. Sugiro uma 
data adequada a todos, por exemplo, o próximo do-
mingo – sábado tenho a reunião do Diretório Nacional 
do Partido, que talvez se prolongue até o domingo –, a 
fim de nos deslocarmos na busca de um entendimento, 
se V. Exª avaliar que esse procedimento ajudará, em 
nome da CPI da Terra. Ou seja, tudo o que a CPI, o 
Senado Federal e V. Exª fizerem poderão contar com 
a minha colaboração na busca de um entendimento, 
a fim de que a reforma agrária seja realizada de forma 
não violenta, com diálogo, mesmo que as diferenças 
de opiniões sejam muito fortes. Portanto, é muito válida 
a preocupação manifestada por V. Exª.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agra-
deço o aparte do Senador Eduardo Suplicy e sobre 
ele teço alguns comentários.

Ressalto a atitude pró-ativa e construtiva do Se-
nador, que, nos diversos momentos de luta social no 
Brasil, sempre desempenha um papel de construção, 
solução e respeito às partes envolvidas.

No caso de Pernambuco, o desmentido do Sr. 
Manoel Alexandre Conceição, dado ao jornal O Es-
tado de S.Paulo, não serve. Ele diz que não preten-
de invadir nem o Palácio do Governo nem o Incra, e 
diz que quem inventou isso foi o Governo do Estado. 
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Ora, o Governo do Estado e nenhum Governador res-
ponsável no Brasil inventaria uma coisa dessas, que 
atinge a sua autoridade. Efetivamente, foi declaração 
dada por ele aos três jornais pernambucanos e am-
plamente divulgada.

Elogiamos o compromisso do MST de não inva-
dir palácios do Governo ou sede do Incra, reiterado a 
V. Exª – que assim seja.

O Governador de Pernambuco tinha perfeita cons-
ciência dessa ameaça e de que ela não se confirmaria, 
porque em Pernambuco há autoridade.

Por último, estimar que nós, no Congresso, tenha-
mos uma atuação mais permanente nesse cenário.

A questão da terra é, por natureza, apaixonan-
te. Mas o fato concreto é de que há indícios bastante 
claros de que ela está fora de controle. É uma situa-
ção que preocupa governantes em geral, Partidos e, 
de maneira muito especial, afeta as possibilidades de 
o Brasil crescer, mesmo que modestamente. Cresci-
mento se deve à produção agrícola.

Ouço o Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 

Sérgio Guerra, como é costume, os pronunciamentos 
de V. Exª nesta Casa vêm carregados de profundida-
de e, acima de tudo, tratam de assuntos de elevada 
importância. Mas este pronunciamento que V. Exª faz 
hoje nesta Casa, além da sua importância, pode trans-
formar-se em uma peça histórica, porque traz em seu 
bojo essa carta do Governador Jarbas Vasconcellos. 
É o primeiro documento que o Brasil recebe de um 
governante que alerta pessoalmente o Presidente da 
República e, por conseqüência da sua divulgação, a 
toda Nação para o que estamos começando a viver. 
Este é um fato anunciado dias atrás, quando se ame-
açava o abril vermelho. Não é um fato isolado. Isolada 
temos aqui nesta tarde – por isso quero louvar e pa-
rabenizar S. Exª – a atitude do Senador Eduardo Su-
plicy, que se alia ao Governador Jarbas Vasconcelos, 
a V. Exª e à Nação como um todo nas preocupações. 
Seria importante que essa fosse uma preocupação 
coletiva dos que compõem a base do Governo, que 
estivessem aqui não somente para se solidarizarem 
com o Governador Jarbas Vasconcelos e com os ou-
tros Governadores que estão vivendo o mesmo pro-
blema, mas também para apresentar soluções. Falo 
aqui um pouco do meu lado pernambucano e efetivo, 
por conhecer o Governador Jarbas Vasconcelos, que 
vem sendo freqüentemente reconhecido nas pesqui-
sas que se realizam em todo o Brasil como o melhor 
Governador e o mais popular. Mas essa popularidade 
do Governador Jarbas Vasconcelos é conseqüência 
da sua atuação, da sua personalidade, da seriedade 
com que governa e, acima de tudo, da autoridade que 

exerce; isso faz com que Pernambuco todo o admire. 
O que V. Exª acabou de dizer que jamais aconteceria, 
a invasão do Palácio Campo das Princesas, Pernam-
buco e o Brasil todo sabem. Agora, a quem interes-
sa esse tipo de provocação? A quem interessa levar 
essa chama de incerteza? Portanto, acredito que V. 
Exª, neste momento, ao fazer este pronunciamento e 
trazer esse documento histórico a esta tribuna, pres-
ta um extraordinário dever ao País. Lamento que os 
Ministros encarregados da área, responsáveis pelo 
setor, não tenham se manifestado ainda a contento, 
para que pelo menos a Nação durma em paz. Muito 
obrigado, nobre Senador.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agra-
deço as palavras lúcidas do Senador Heráclito Fortes, 
que tem raízes em Pernambuco, conhece o Estado, 
sua conjuntura, dificuldades e virtudes.

Não me atribuo a menor importância neste epi-
sódio, que é, contudo, extremamente importante. Não 
é habitual nem aceitável que lideranças sindicais ou 
de entidades não sindicais ilegais, como o MST, ame-
acem publicamente instituições brasileiras sem que se 
tomem providências quanto a isso.

Ouço o Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Agradeço-lhe 

a oportunidade de manifestar-me, Senador Sérgio Guer-
ra. Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento. Esta questão 
preocupa hoje a Nação brasileira. Dentro do Governo, 
há uma situação problemática: o Ministro Miguel Ros-
setto deveria estar no âmago da questão. Deveria tentar 
resolvê-la, tomar providências, negociar, chamar todo 
o movimento para acertos, procurando atender às rei-
vindicações, justas muitas vezes  injustas são as ações 
promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. No entanto, o Ministro não assume essa 
postura. Ao contrário, faz a defesa de ações totalmente 
ilegais, patrocinadas pelo MST. Veja o caso da Veracel, 
terra produtiva, grande investimento gerador de seis mil 
empregos diretos na construção de uma grande unida-
de. Nesse caso – observe bem, Senador –, o Ministro 
disse que o Governo Federal não poderia fazer abso-
lutamente nada. Ninguém queria que se usasse a for-
ça, não, mas a negociação. Pois bem! O Governo do 
Estado é que teve de negociar e resolver a questão. 
Então, veja V. Exª que o Governo Federal se furta de 
sua responsabilidade. E, pela sua leniência, muitas 
vezes fomenta a multiplicação dessas ações tão da-
nosas para o nosso País e para os nossos Estados, 
como é o caso de Pernambuco e da Bahia. Portanto, 
parabenizo V. Exª, mas temos de exigir que o Governo 
Federal assuma o papel de negociador dessa grave 
questão, haja vista que a falta de ação do Governo 
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Federal tem estimulado as ações violentas do MST. 
Muito obrigado, Senador Sérgio Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agra-
deço a palavra do ex-Governador, administrador dos 
mais lúcidos e excelente Senador César Borges, que 
dá o foco adequado ao problema.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Vou 
encerrar, Sr. Presidente.

Estamos diante de um cenário extremamente 
complicado. Não é apenas o caso de alguém que, no 
Governo, promoveu irregularidades e corrupção. Esse é 
um caso grave. Estou falando agora da rua, do campo, 
do processo social de maneira geral e dos sintomas, 
que são gravíssimos.

Há poucos dias, estavam aqui famílias de mili-
tares reclamando do cenário de desprezo que se tem 
no Brasil, hoje, em relação às Forças Armadas. Não 
seremos nós da Oposição que vamos incendiar, nem 
provocar reações militares. Mas é evidente que o tra-
tamento dado pelo Governo Federal brasileiro às suas 
Forças Armadas é desequilibrador e desequilibrado.

Outra estrutura extremamente sensível é esta 
da terra, sensível do ponto de vista macroeconômico, 
bem como do ponto de vista da segurança econômica 
e social. Precisamos encarar isso com mais responsa-
bilidade – e seguramente esse Ministro não a tem, bem 
como não tem fundamento, origem e consistência para 
enfrentar o problema. O Presidente Lula deve entender 
que é extremamente urgente a nomeação de um mi-
nistro que saiba presidir esses fatos; que não se trata 
de recuar em relação aos seus compromissos para 
a reforma agrária, e que, ao contrário, essa política 
que está aí não produzirá reforma agrária alguma. Se 
o Presidente Lula não tiver essa capacidade de dis-
cernimento e de liderança – não posso acreditar seja 
essa a sua convicção, pois é um homem da terra, do 
sertão e brasileiro, trabalhador, que saiu do Nordes-
te brasileiro –, não teremos chance de resolver esse 
problema de forma estruturada e correta. Os sinais 
são de agravamento, de descontrole e de crescente 
irresponsabilidade.

Fiz esse pronunciamento hoje, convencido de que 
estou cumprindo o meu papel de representante do Es-
tado, como Senador da República eleito com a tarefa 
de representar todos os pernambucanos e até muitos 
daqueles que precisam de uma reforma agrária.

Agradeço a atenção do Sr. Presidente e das Srªs 
e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, solicito a palavra pela Liderança do Governo, 
no momento apropriado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª está inscrito aqui na seqüência.

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª dispõe da pa-
lavra por até vinte minutos, pela Liderança do Partido 
dos Trabalhadores. Aliás, a Presidência cometeu um 
pequeno equívoco. É a vez do Senador César Borges. 
Em seguida, V. Exª terá o direito à palavra.

Senador César Borges, V. Exª dispõe da palavra 
por até vinte minutos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o País vive hoje 
uma situação muito perigosa. Nesta tarde, diversos 
Senadores trouxeram suas preocupações em relação 
ao nosso País.

De um lado, há o discurso oficial do Governo, sem-
pre pronto a mascarar qualquer situação indesejada, 
sempre pronto a minimizar a grave situação do País. 
De outro, a difícil realidade social e econômica vivida 
pelo Brasil e que infelizmente se agrava a cada dia.

A verdade é que o Governo do Partido dos Tra-
balhadores criou um mundo virtual, um mundo só para 
eles, que abriga todas as ilusões e fugas do seu Parti-
do, tentando escapar de uma situação grave, dolorosa 
e desagradável para todos os brasileiros.

Nesse seu mundo imaginário, o Governo expres-
sa o que gostaria de ser, não o que é o dia-a-dia. Faz 
discursos, promessas e previsões virtuais, tudo para 
vencer uma realidade cada vez mais hostil.

Para o Governo, tudo é sempre uma questão de 
discurso e marketing.

Quantas vezes, nesses 16 meses de Governo, 
ouvimos promessas de crescimento econômico, de es-
petáculo de crescimento? Os números apresentados 
pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro Guido Man-
tega  como foi feito hoje na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização , de que o País 
crescerá e gerará emprego e renda, não demonstram 
a realidade. Isso é algo criado apenas no imaginário 
dos governantes do País.

Essa situação, entretanto, torna-se cada vez mais 
insustentável, na medida em que, a cada dia, cresce 
a distância entre o discurso virtual do Governo e a re-
alidade do País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, citarei al-
gumas informações que muitos já devem ter lido nos 
jornais da grande mídia nacional.

O jornal Folha de S.Paulo publicou a seguinte 
manchete: “Consumo da famílias tem queda recorde”. 
Em 2003, o total gasto pelas famílias no País foi R$25,8 
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bilhões menor que o registrado em 2002. Foi a maior 
queda desde 1990, quando foi feito esse levantamento 
pela primeira vez.

A manchete do jornal O Estado de S. Paulo re-
fere-se ao PIB – Produto Interno Bruto do Brasil, que, 
em 2003, somou R$1,5 trilhão, e o País caiu da posição 
de 12ª maior economia do mundo para a 15ª.

Outra manchete do jornal O Estado de S. Paulo: 
“Indústria paulista cresceu apenas 0,2% em fevereiro”. 
E o Governo diz que o País já retomou o crescimento 
econômico.

Manchete do jornal O Globo: “Carga tributária 
subiu para 36,11%”. Pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário mostra que, ao contrário do 
que foi dito e previsto pelo Governo, houve crescimento 
real da carga tributária brasileira e houve um recorde 
de arrecadação do Governo, agora, no mês de março, 
não porque a economia esteja crescendo, mas porque 
o Cofins, em virtude da medida provisória, se aplica a 
vários produtos, inclusive importados, encarecendo-os 
para o bolso do povo brasileiro.

Diz outra manchete da Folha de S.Paulo: 

“Investimento sobe em ritmo de conta-
gotas”. 

A taxa de investimento cresceu 0,8% em 
janeiro deste ano em relação a dezembro de 
2003. Esses números ainda não são suficientes 
para compensar as quedas sofridas em novem-
bro e dezembro de 2003. Quer dizer, falta inves-
timento do setor público e do setor privado.

Diz outra manchete do Estado de S.Paulo: 

“Comércio adia compras do 2º trimestre”. 
Diante do fraco crescimento das vendas nos 
três primeiros meses do ano, boa parte das 
lojas resolveu atrasar as encomendas para o 
Dia das Mães.

Diz uma manchete do Jornal do Brasil: 

“Confiança do consumidor cai em relação 
ao fim do ano”. O consumidor brasileiro ficou 
menos confiante em relação à economia do 
País no primeiro trimestre deste ano, na com-
paração com os últimos três meses de 2003, 
revelou pesquisa divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Sr. Presidente, essas informações mostram que, 
apesar das constantes e reiteradas declarações oficiais 
de que tudo está bem e que já começou o espetáculo 
do crescimento, a situação do País não é nada boa.

Há um diálogo que teima em não se estabelecer, 
porque os interlocutores do Governo parecem tratar 
de outro país. É visível o descolamento entre o dis-

curso do Governo e a realidade dura na qual vivem 
os brasileiros ou, pelo menos, a grande maioria do 
povo brasileiro.

O recente caso da propaganda enganosa prepa-
rada pelo publicitário Duda Mendonça para divulgar os 
investimentos do Governo na agricultura familiar é a 
prova incontestável de que o discurso de palanque e 
o marketing têm seus limites.

A peça de publicidade do Governo, que retirou 
R$8 milhões dos cofres públicos, não conseguiu mas-
carar a dura realidade de que o País está semiparali-
sado e, em alguns setores da economia, está parali-
sado, assim como os principais programas sociais e 
a própria máquina pública brasileira estão literalmente 
paralisados.

Ainda ontem, o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães trouxe aqui uma manchete de um jornal da 
Bahia dizendo que, com a recuperação das estradas 
da Bahia, as empresas se desmobilizaram porque não 
podem ficar mobilizadas se nada recebem. O Dnit está 
totalmente paralisado.

Mas, Sr. Presidente, será que é possível fazer al-
guma propaganda da atuação do Governo Federal na 
área social sem recorrer a uma encenação?

O Programa Fome Zero, menina dos olhos do Go-
verno Federal, gastou, no ano passado, mais dinheiro 
com a burocracia do que efetivamente combatendo a 
fome do povo brasileiro.

Também o Programa Primeiro Emprego, lançado 
com pompa e circunstância pelo Governo Federal para 
ajudar os jovens, não empregou sequer 500 pessoas, 
número muito distante da meta de 250 mil empregos 
prometidos pelo ex-Ministro Jaques Wagner.

Hoje, a televisão mostrava para todo o Brasil as 
filas na cidade do Rio de Janeiro, causando, inclusive, 
tumulto público para disputar uma vaga de trabalho, 
que, infelizmente, a economia sem crescimento não 
oferece ao povo trabalhador brasileiro.

Enquanto isso, recursos para combater o trabalho 
infantil estão atrasados. Os recursos não estão sendo 
liberados para o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil. Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor, FAT, que são recursos do trabalhador brasileiro, 
não estão sendo liberados para treinamento do traba-
lhador brasileiro.

Essa paralisia do Governo e, conseqüentemente, 
do próprio País, provocou uma crise dentro da própria 
base aliada, a qual se vive, hoje, aqui nesta Casa e 
também na Câmara dos Deputados.

Quase todos os partidos que compõem a Base 
vieram a público cobrar mudanças urgentes na política 
econômica e também social do Governo, supostamente 
a única responsável pela inação do Governo.
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Alguns chegaram até mesmo a cobrar a demis-
são do Ministro Antônio Palocci, como o Presidente 
do PL.

Tenho sido um dos críticos da atual política eco-
nômica conduzida pelo Ministro Palocci, mas a verda-
de é que a grande paralisia do Governo se deve mais 
a questões internas do próprio Governo, ou seja, mi-
croeconômicas.

A falta de uma agenda microeconômica repre-
senta, sim, o grande fracasso desse Governo.

Gostaria de dar um aparte ao nobre Senador Mão 
Santa, do nosso querido Piauí.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador César 
Borges, sem dúvida alguma, V. Exª, que foi Gover-
nador e, agora, é um Senador brilhante, representa 
a grande liderança do novo Nordeste, com perspec-
tivas invejáveis. Eu gostaria apenas de dizer que há 
um desânimo de todos os profissionais liberais, de to-
dos os empresários. Quando me formei em Medicina 
e comecei a trabalhar – e tenho 61 anos de idade – a 
cada ano trabalhado pagava-se um mês ao Governo. 
Atualmente, como disse V. Exª, esse percentual é de 
27%. Ou seja, cada brasileiro paga de impostos cinco 
meses de seu trabalho, por ano, ao Governo. O PT é 
o Partido do tributo. Agora o PT é isso. E gostaria de 
prestar uma homenagem. A música revela mais do 
que a sabedoria, mais do que a filosofia. O cantor do 
trio elétrico da Bahia, Ricardo Chaves, canta: “Aca-
bou, acabou...” Acabou o Governo do PT. Apenas o 
Senador Eduardo Suplicy está aqui presente, solitário, 
isolado e abandonado. Portanto, a música de Ricar-
do Chaves é o atual hino do PT: “Acabou, acabou...” 
Acabou o Governo.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
o aparte, nobre Senador Mão Santa, que sempre com 
fina ironia e criatividade coloca o temor dos brasileiros, 
pois em um ano e quatro meses de governo estamos 
vivenciando e verificando que o Governo realmente não 
possui um rumo para levar este País ao tão desejado 
crescimento econômico e à melhoria da qualidade de 
vida de todo o seu povo.

Mas eu dizia, Senador Mão Santa, que os ver-
dadeiros culpados pelas dificuldades do País para a 
retomada do crescimento econômico sustentado são 
os condutores das políticas microeconômicas, muito 
mais até do que o Ministro Palocci. Esses condutores 
da política microeconômica, que são os Ministros do 
Governo, estão, na verdade, mostrando-se desprepa-
rados, com uma visão muito míope e estão levando o 
País a um retrocesso sem precedentes.

Temos hoje Ministérios demais e resultados de 
menos. Talvez porque os Ministros tenham sido esco-
lhidos para atender acordos políticos ou reparar der-

rotas eleitorais. E essa situação é agravada também 
pela superposição de competência entre Ministérios 
que, por terem sido criados artificialmente, não têm 
uma ação conseqüente.

A reclamação da carência de recursos públicos 
é uma constante no Governo. Porém, se não há re-
cursos públicos, é importante que sejam criadas con-
dições de atração de investimento no setor privado. 
Porque efetivamente o Poder Público Federal perdeu 
sua capacidade de investimento: no ano passado, in-
vestiu menos de R$2 bilhões. Este ano está previsto, 
no Orçamento, investir R$15 bilhões e já fizeram con-
tingenciamento de R$6 bilhões. E quando terminar o 
ano – porque a execução até agora foi pífia, menos 
de 4% –, teremos um resultado praticamente igual ao 
do ano passado. Mas o que faz o Governo para atrair 
o investimento privado, a confiança dos empresários, 
responsáveis pela maioria dos empregos gerados nes-
te País? Porque os empregos não serão gerados, Srªs 
e Srs. Senadores, por esse trem da alegria que está 
para ser aprovado nesta Casa. Não vamos resolver 
a situação do povo brasileiro, criando 2.797 cargos 
comissionados, para os apaniguados do partido que 
está no Governo. Na verdade, vamos criar empregos, 
fomentando o setor privado a investir, a ter confiança 
no retorno do seu investimento, a ter tranqüilidade para 
sua atividade econômica.

Mas o que fez, até agora, o Governo Lula para 
atrair investimentos na direção do setor de infra-es-
trutura, por exemplo, no qual disse ser tão importante 
a participação do setor privado? Infelizmente, nada, 
porque o projeto da Parceria Público-Privado, na ver-
dade, visa burlar a Lei nº 8.666. Isso já está sendo de-
nunciado em todo o País. Mas não ter a colaboração 
do setor privado, porque vai dar pelo PPP o respaldo 
para que o endividamento público continue crescen-
do, sem o risco que o setor privado assume nos seus 
empreendimentos...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Cé-
sar Borges, V. Exª me permite um aparte?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com muito 
prazer, Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não sairia 
deste plenário tranqüilo e satisfeito, se não tivesse a 
ousadia de aparteá-lo no final de seu pronunciamento, 
repleto de lucidez muito peculiar à sua trajetória. V. Exª, 
didaticamente, mostra à Nação as preocupações de um 
homem público responsável, que teve a honra de

 governar o seu Estado, a Bahia, e sabe mais do 
que ninguém qual é a importância de um investimento 
para o Estado, no momento em que ganhou uma dis-
puta com o próprio PT, para a instalação ali de uma 
fábrica da Ford.
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O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito bem 
lembrado, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Naquela 
época, a instalação de uma fábrica da Ford não foi 
prioridade para o Rio Grande do Sul. V. Exª comprou 
a briga e, de maneira brava, fez com que a Bahia hoje 
produzisse o único carro brasileiro vendido com ágio, 
o famoso EcoSport, um dos carros da linha Ford pro-
duzidos na Bahia. Para isso, é preciso ter garra, que-
rer, gostar e saber administrar. Senador César Borges, 
estamos vivenciando uma paralisia. Estamos aqui em 
plena quinta-feira – o Senador Mão Santa lembrou 
muito bem –, e o Senado da República está acéfalo. 
No plenário, há uns poucos heróis, cumprindo o de-
ver. É bom que a Nação veja que o Senado está vazio, 
porque não há debates. E quem traz debates para o 
plenário é o Governo. Quem governa traz o que quer 
votar para o plenário, que fica cheio ou vazio de acor-
do com a ordem e o humor do governante. Hoje, pela 
manhã, tivemos uma sessão de simples homologação 
ou aprovação do PPA e que não pôde ser realizada 
por falta de número. Quem traz número é a Maioria, e 
quem é a Maioria é o Governo. Hoje, houve o anúncio 
de um banco americano – e estou isento disso, porque 
discordo desses anúncios – que falava no aumento do 
Risco Brasil. Não ouvi uma voz do Governo dar uma 
satisfação à Nação brasileira, protestando, justificando, 
tranqüilizando, seja lá o que for. Assim não dá, Sena-
dor César Borges! Nós, da Oposição, já estamos numa 
situação incômoda, porque queremos ajudar este Go-
verno de todas as maneiras e não encontramos mais 
meios. Senador César Borges, o Brasil hoje assiste à 
TV Senado, ao nosso sistema de comunicação. E se 
avaliarmos, um ano e quatro meses de Governo, vere-
mos que todas as crises existentes foram criadas pelo 
próprio Governo e não pela Oposição, que, às vezes 
acanhada, tenta ajudar, para mostrar que não está se 
entregando, que não faz fisiologismo – embora tenha 
quem faça –, porque quer que o Brasil dê certo. Mas 
para que isso aconteça é preciso que haja comando, 
liderança. Senador César Borges, louvo a presença na 
Presidência da Casa do Senador Alberto Silva, Gover-
nador do meu Estado por duas vezes, e pelas mãos de 
quem comecei a fazer política no Piauí, e que é teste-
munha da história. Quer ver em que consiste a falha 
do Governo? Por meio de um pedido de informação 
– e a imprensa está sempre atenta para isto –, vamos 
examinar quantos Congressistas o atual Presidente 
da República recebeu em um ano e quatro meses de 
Governo, e quantos Congressistas o ex-Presidente 
Fernando Henrique recebeu nesse mesmo período. 
Ninguém governa, no Brasil democrático, sem o apoio 
deste Congresso. Este Congresso é forte, embora 

incompreendido, muitas vezes, pela opinião pública. 
Todos os que resolveram desafiar o Congresso brasi-
leiro não se deram bem. Quando falo em audiências, 
não me refiro a churrascos, festas e viagens. É muito 
simples: vamos fazer um comparativo entre as agen-
das de trabalho dos dois Presidentes nos primeiros 16 
meses de Governo. E, por justiça, serei o defensor do 
Presidente Lula. Sua Excelência não é o culpado de 
nada disso. A culpa é de quem o cerca. A preparação 
dessa agenda é feita por uma equipe. O mais compe-
tente de todos – vamos ser justos – está imobilizado. 
Quem tinha noção de governo e de comando, porque 
comandou um Partido forte como o PT, é, infelizmen-
te, vítima de fogo amigo. Não foi a Oposição que criou 
essa situação. E o Governo está parado. Louvo V. Exª e 
parabenizo-o pela Ford, pois o Nordeste, não apenas a 
Bahia, eternamente lhe será grato. Dou uma sugestão 
ao PT: aprenda com a Oposição de hoje a governar, 
que o Brasil dará certo! Muito obrigado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador 
Heráclito Fortes, agradeço seu aparte e o incorporo 
inteiramente ao meu pronunciamento. V. Exª fez uma 
análise muito correta da situação de paralisia ou semi-
paralisia do Governo Federal. Agradeço a referência à 
conquista da Ford. Realmente, foi a determinação dos 
baianos, não apenas a minha como Governador, mas 
da Bancada da Bahia, liderada pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães e pelos nossos Deputados Federais. 
E tivemos a incompreensão do PT, que ficou contra. 
O PT baiano votou contra a ida da Ford para a Bahia. 
Todos sabem que a Ford ia para o Rio Grande do Sul, 
mas o PT não honrou os compromissos com a mon-
tadora. Essa foi a grande sorte da Bahia, e já havia 
compromissos assinados...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Aconteceu com 
o Governo do Rio Grande do Sul o mesmo que com o 
Ronaldinho, na final da Copa da França: amarelou.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Então, não 
houve a compreensão da importância de um empre-
endimento como esse. Nós trabalhamos, conseguimos 
levar a Ford para a Bahia, e hoje ela gera diretamen-
te, pelo seu site, 5,5 mil empregos diretos e produz 
o impacto na economia de mais de 50 mil empregos 
indiretos.

Sr. Presidente, a Bahia, no ano passado, teve um 
crescimento do seu Produto Interno Bruto da ordem de 
4%, enquanto o do Brasil diminuiu 0,2%, porque tivemos 
essa determinação. Recordo-me de que fiz publicar nos 
jornais, quando soube que a Ford tinha problemas no 
Rio Grande do Sul, anúncios que diziam: “GM e Ford, 
venham para a Bahia. Aqui se cumprem compromis-
sos”. Isso despertou a Ford a procurar a Bahia, e nós 
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cumprimos todos os compromissos com aquela em-
presa, que hoje é um sucesso no meu Estado.

Felizmente, isso aconteceu graças à determina-
ção dos baianos e – o Senador Heráclito Fortes vai 
me permitir – à ajuda do PT, porque se não houvesse 
o PT no Rio Grande do Sul, não teríamos conquistado 
a Ford para a Bahia. Infelizmente, essa é a verdade 
para os gaúchos.

Sr. Presidente, somente para concluir, o investi-
mento em infra-estrutura é fundamental para permitir 
um crescimento saudável e sem sobressaltos. 

Na área de transportes a situação é caótica. As 
rodovias e ferrovias federais precisam de recuperação 
urgente para baratear os custos e proporcionar segu-
rança aos usuários.

Hoje a televisão estampava a fila de vinte e cin-
co quilômetros de caminhões no Porto de Paranaguá. 
Vejam o sobrecusto em cima dos produtos brasileiros, 
por conta dessa demora.

Se nada for feito para recuperar as nossas rodo-
vias e ferrovias, teremos sérios problemas no escoa-
mento da produção e um encarecimento dos fretes de 
uma forma geral, impondo dificuldades inúmeras aos 
setores econômicos.

A questão regulatória é vital para atração de inves-
timento privado. Mas o que fez o Governo? Em vez de 
fortalecer as agências reguladoras, o Governo decidiu 
enfraquecê-las, afugentando o investimento privado e 
prejudicando o crescimento do País. Recentemente, 
sabe o Senador Romero Jucá, o Governo editou mais 
uma medida provisória sobre as agências reguladoras, 
para ganhar novamente, centralizando o poder dos Mi-
nistérios, quando as Agências eram exatamente para 
dar segurança aos investimentos externos.

Isso para não falar das invasões de terra tão co-
mentadas nesta tarde, da polêmica dos transgênicos, 
da ausência de marco regulatório para área de sane-
amento básico e tantas outras questões sem solução 
e que inibem o investimento privado.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Para en-
cerrar, Sr. Presidente, o Estado brasileiro está atrapa-
lhando em vez de ajudar. É isso o que diz hoje a maioria 
dos analistas econômicos e políticos do País.

Como gosta o Senador Mão Santa de citações, 
disse certa vez o ilustre baiano Rui Barbosa: “Se tenho 
combatido a Monarquia, a culpa não é minha e, sim, 
dela, de sua aversão a reformas necessárias, o que a 
coloca numa situação que periga”. 

Recorro às palavras de Rui Barbosa para ressal-
tar que, se tenho combatido essa realidade paralela 
imposta pelo discurso oficial, a culpa não é minha, mas 

do Governo Federal, que, mediante atitudes escapis-
tas, coloca a si próprio e o País em uma situação de 
fragilidade e perigo.

Longe da realidade, o Governo está-se perden-
do em discussões estéreis e inúteis. É preciso que o 
Governo abandone imediatamente seu mundo imagi-
nário e comece efetivamente a governar, cumprindo as 
promessas e realizando o sonho de felicidade social 
do povo que, com tão boa-fé, o elegeu. Quando isso 
acontecer, vamos aplaudir o Governo com satisfação 
e orgulho. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Alberto Silva, 2º Secretário.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Pois não.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador 
Eduardo Suplicy seria o próximo orador inscrito, e eu 
falaria em seguida pela Liderança do Governo. S. Exª, 
porém, concordou em trocar de lugar comigo, para 
que eu faça um breve registro de apenas um minuto, 
já que tenho uma reunião no Palácio do Planalto e 
preciso me retirar.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Já que o Senador Eduardo Suplicy está de acordo, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, gostaria de fazer um registro sobre o 
reajuste dos servidores federais. 

Na semana passada, os servidores de Roraima 
receberam uma informação verdadeira de que o Mi-
nistério do Planejamento estaria estudando o quadro 
de reajuste salarial dos servidores federais, que não 
abrangeria os militares e os servidores dos ex-territó-
rios, Roraima, Amapá e Rondônia. 

Entramos em contato com o Ministro Guido Mante-
ga e demonstramos a S. Exª que seria inaceitável esse 
tipo de posição, porque representaria uma discrimina-
ção contra os Estados mais pobres do Brasil e contra 
servidores federais que atuam de forma decisiva para 
atender à população em toda as áreas do Estado. 

O Ministro foi sensível a esse pleito e, desde a 
semana passada, garantiu-me que os servidores de 
Roraima também terão reajuste salarial à semelhança 
dos servidores federais. Como o Senador Mozarildo 
Cavalvanti já fez esse registrou aqui, levantando dúvida 
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se aconteceria ou não, quero dizer que o compromisso 
do Ministro é de resolver a questão e eu estarei acom-
panhando, junto com os Senadores Augusto Botelho 
e Mozarildo Cavalcanti, assim como as Bancados do 
Amapá e de Rondônia, para que nós não sejamos 
discriminados. 

Quero fazer justiça ao Ministro, que entendeu a 
posição e já determinou estudos. Portanto, os servido-
res de Roraima também terão reajuste salarial federal 
da forma como estava previsto. 

Era essa a comunicação que pretendia fazer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
pela Liderança do PT.

V. Exª dispõe de seis minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, agradeço a Senadora Ana Jú-
lia Carepa, que me designou a utilizar a palavra pela 
Liderança do PT.

Aproveito a oportunidade para transmitir os vo-
tos de melhoras à Senadora Ideli Salvatti, que esteve 
aqui ontem. Eu a visitei anteontem, no Hospital Sarah 
Kubitschek, onde S. Exª está se recuperando rapida-
mente de uma cirurgia de hérnia na região cervical 
e, já na próxima semana, felizmente, estará de volta, 
para continuar o embate diante dos desafios dos Se-
nadores Mão Santa, César Borges, Heráclito Fortes e 
Augusto Botelho e do Presidente desta sessão, enfim, 
de todos que estão sempre a nos instigar a respon-
der os desafios e na defesa do Presidente Lula e do 
seu Governo.

Sr. Presidente, prezados Colegas, neste instan-
te, no Tribunal Superior Eleitoral, está ocorrendo um 
julgamento de grande relevância para a vida de um de 
nossos colegas, o Senador João Capiberibe, conforme 
todos estão cientes.

Hoje, o eminente jurista Dalmo de Abreu Dallari 
publicou artigo no Correio Braziliense sobre esse epi-
sódio, intitulado “Em nome da Justiça”, que me parece 
importante ler, inclusive em nome da Liderança do PT. 

Uma das formas mais graves de afronta 
à Justiça, como valor fundamental da huma-
nidade, é a utilização desonesta dos meios 
institucionais implantados para a promoção 
da Justiça, utilizando-os para a satisfação de 
interesses essencialmente injustos. Quando 
isso ocorre, a própria idéia de Justiça se cor-
rompe, porque se confunde com simulação, e 
os órgãos que se pressupõe serem guardiões 
da Justiça se desmoralizam, porque já ninguém 
acredita em sua autenticidade.

Um fato muito grave está ocorrendo hoje 
no Brasil, que não pode ser ignorado por quem 
se preocupa com a preservação das conquis-
tas democráticas e com a observância dos pa-
drões éticos na convivência humana. Tramita 
no Tribunal Superior Eleitoral um processo que 
tem por objetivo a cassação dos mandatos do 
Senador João Capiberibe e da Deputada Fe-
deral Janete Capiberibe, eleitos pelo Amapá, 
duas figuras públicas do mais alto nível, por 
sua integridade, por seu espírito público, assim 
como por seu compromisso com os valores 
fundamentais da pessoa humana.

Derrotada nas urnas, inconformada pela 
perda dos privilégios, a oligarquia amapaense 
tenta cassar os mandatos conferidos pelo povo 
dentro da mais estrita legalidade. Alega-se que 
a eleição foi viciada por ter havido a compra 
de votos e, sem nenhuma comprovação do 
fato em si e, menos ainda, do envolvimento 
pessoal dos dois Parlamentares, pretende-
se a cassação de seus mandatos. Antes de 
tudo, existe um pressuposto legal de regulari-
dade das eleições, que só pode ser afastado 
se houver prova clara e indiscutível da práti-
ca de atos que afrontem princípios e normas 
constitucionais e legais, prejudicando direitos 
e comprometendo a legitimidade do resultado 
proclamado.

As eleições constituem um dos pontos 
fundamentais do sistema democrático repre-
sentativo e não se pode declarar levianamente 
sua nulidade, sob pena de abalar a estabilidade 
institucional. Se os candidatos foram declara-
dos eleitos, se foram diplomados e se estão no 
exercício do mandato, a cassação com base 
em vício das eleições, irá desencadear uma 
série de conseqüências jurídicas e políticas 
graves: haverá inevitável efeito desmoralizador, 
lançando descrédito sobre o sistema eleitoral 
e a Justiça Eleitoral.

No caso em questão, já houve rejeição da 
denúncia pelo Judiciário do estado do Amapá. 
A conclusão do voto do presidente do TRE da-
quele estado é uma demonstração eloqüente 
de que o Judiciário pode ser confiável e de há 
juízes que são ciosos de sua independência 
e conscientes de sua responsabilidade, deci-
dindo com imparcialidade em circunstâncias 
difíceis. O presidente do TRE do Amapá assim 
se expressou:

“Pronuncio-me pela fragilidade da prova 
produzida nestes autos com muita tranqüilida-
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de, com a consciência de um juiz. E faço este 
registro muito à vontade, porque integro o Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amapá, o órgão 
mais perseguido nos últimos quatro anos do 
governo do sr. João Alberto Rodrigues Capibe-
ribe. Poderia, neste momento, tirar proveito da 
minha posição para decidir de forma contrária. 
Mas, se assim o fizesse, não seria digno do 
cargo que exerço, não estaria sendo um au-
têntico juiz. Estou votando com minha cons-
ciência tranqüila, porque estou demonstrando 
ao sr. João Alberto Rodrigues Capiberibe que 
na Justiça do Amapá há juízes”.

Louvo a atitude desse juiz por ter assim se ex-
pressado e formulado o seu voto.

O reconhecimento da inexistência de provas da 
prática de ilegalidade pelos denunciados levou o TRE 
a recusar as acusações.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, estou concluindo.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª ainda dispõe de 
dois minutos.

Peço desculpas por interrompê-lo, mas devo pror-
rogar a sessão por dez minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Entre outros fundamentos foi ressaltado que mes-
mo a eventual prática de ilegalidades por algum eleitor 
ou adepto dos acusados não serviria de base para a 
cassação do mandatos, desde que tais ilegalidades 
não tenham tido influência nos resultados e sendo 
certo que os acusados não participaram das práticas 
ilegais, não sendo justo nem legal puni-los por atos 
de terceiros.

Dessa decisão do tribunal do Amapá houve re-
curso e o processo está agora no TSE. Evidentemente, 
os membros daquele tribunal são livres na apreciação 
das provas, mas é absolutamente necessário que se-
jam alertados para que não se deixem levar por even-
tual aparência de prova, o que poderá ocorrer pelo 
excesso de trabalho ou pela manipulação hábil dos 
fatos por parte dos acusadores. É indispensável que 
os julgadores da instância superior decidam com a 
independência e a imparcialidade demonstradas pelo 
presidente do TRE do Amapá.

Louvo aqui o sentido de imparcialidade e de ju-
ridicidade do Professor Dalmo de Abreu Dallari. Ele é 
Professor visitante da universidade de Paris, Vice-Presi-
dente da Comissão Internacional de Juristas, Professor 

Titular da Faculdade de Direito da USP e nos dá aqui 
importantes lições, que espero estejam sendo ouvidas, 
neste instante, no Tribunal Superior Eleitoral.

Em nome também da Justiça, Sr. Presidente, 
ressalto, relembrando a Senadora Ana Júlia Carepa, 
que, neste sábado, fará oito anos que ocorreu o triste 
episódio do massacre de Eldorado de Carajás, em que 
inúmeros trabalhadores rurais sem terra foram mortos. 
E, até hoje, não há uma pessoa sequer que tenha sido 
detida por aquele ato que, infelizmente, constitui uma 
das páginas tristes da história da luta pela reforma 
agrária em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, por oito 
minutos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, traz uma grande 
expectativa para o Centro-Oeste a Emenda Consti-
tucional nº 43, promulgada hoje, que prorroga a apli-
cação de um percentual mínimo de recursos federais 
em irrigação.

Pela relevância da matéria, quero cumprimentar 
seu autor, o ex-Senador goiano Mauro Miranda. Essa 
promulgação também é o reconhecimento do esforço 
da Bancada do Centro-Oeste, especialmente do seu 
coordenador, o Senador Jonas Pinheiro, que tem pro-
curado dar agilidade a todos os interesses da região.

Apesar da importância dessa medida, gostaria de 
fazer algumas colocações com base em estudo técnico 
elaborado pela Frente Parlamentar do Centro-Oeste.

Em primeiro lugar:

– Discutiu-se, por um ano, o melhor prazo 
para a prorrogação, sem levar em conta que 
esse tempo será abatido do período estabe-
lecido pela Emenda.

– Ou seja, de fato, a prorrogação será por 
apenas nove anos, e não dez, porque os efeitos 
da Emenda serão válidos até 05/10/2013.

Em segundo:

– Não será a prorrogação o mecanismo 
necessário e suficiente para garantir o cum-
primento do percentual mínimo definido para 
a região Centro-Oeste, que é de 20%.

– Porque, durante o prazo dado original-
mente pela Constituição de 1988, que era de 
15 anos, não alcançamos sequer a metade 
do percentual previsto no dispositivo consti-
tucional. Ou seja, esse dispositivo nunca foi 
cumprido na sua totalidade.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há que se 
criar condições para que realmente 20% dos recursos 
federais para a irrigação cheguem ao Centro-Oeste.

Estudo da Frente Parlamentar, e já encaminhado 
aos membros da Frente Parlamentar do Centro-Oeste, 
detectou que, apesar de esse percentual nunca ter sido 
cumprido integralmente nas propostas orçamentárias, 
os valores alocados foram até maiores em determinados 
anos – essa é uma luta que travamos todos os anos 
na Comissão de Orçamento. Atingimos um percentual 
próximo a 20%, mas a sua execução está bem aquém 
do que conseguimos no Orçamento.

Pasmem, Srªs e Srs. Senadores!
Enquanto as propostas orçamentárias, como 

eu disse, atingiram percentuais próximos aos 20%, a 
execução não chegou a 10%.

Esse diagnóstico prova que a questão não é 
temporal.

Com base nesse estudo, elaborei uma proposta 
que poderá ser somada à PEC do Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que está tramitando nesta Casa. 
Trata-se da criação de um Plano Diretor de Irrigação 
Regional, na forma de lei específica.

Tenho notícia de que, na gestão do Senador 
Ramez Tebet, quando era Superintendente da extinta 
Sudeco, órgão pertencente ao Ministério da Integra-
ção Regional, S. Exª havia iniciado a elaboração de 
um Plano Diretor Regional de Irrigação. No entanto, 
após a sua saída, esse plano ficou paralisado, e hoje 
ressentimos a sua importância para que o percentual 
fosse aplicado.

A proposta da criação do Plano Regional de Ir-
rigação mudará consideravelmente o panorama, pois 
induz um planejamento ordenado e contribuirá consi-
deravelmente para o cumprimento do dispositivo cons-
titucional ora prorrogado.

A canalização de esforços e recursos federais 
para o Centro-Oeste é, antes de mais nada, um bom 
negócio para o Brasil. É dever e interesse da União 
cuidar do desenvolvimento das regiões desfavorecidas 
em termos de infra-estrutura e de industrialização. No 
caso do Centro-Oeste, há uma motivação especial e 
adicional: o retorno será rápido e altamente compen-
sador para o conjunto do País.

Encerro minhas palavras elogiando a promulga-
ção da PEC nº 43, que nos possibilita a criação desse 
programa, que beneficiará a região Centro-Oeste.

Finalmente, chamo a atenção para a necessida-
de de a Bancada do Centro-Oeste, coordenada pelo 
eminente Senador Jonas Pinheiro, continuar sua luta 
no sentido de elaborar o Plano Diretor Regional de 
Irrigação, que, sem dúvida, fortalecerá a prorrogação 

e fortalecerá, de forma muito especial, projetos da re-
gião Centro-Oeste.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 

– Senadora Lúcia Vânia, a Mesa se associa às pro-
postas de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores João Alberto Souza, Flávio Arns, 
Valmir Amaral, Valdir Raupp, Romero Jucá, a Srª Se-
nadora Ana Júlia Carepa, e os Srs. Senadores Antero 
Paes de Barros, Eduardo Azeredo, Reginaldo Duarte, 
Sérgio Guerra, Alvaro Dias, Leonel Pavan, Rodolpho 
Tourinho e Efraim Morais 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. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em 24 de agosto de 2001, por meio 
da Medida Provisória nº 2.156-5, foi criada a Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste, a Adene. A mesma 
medida extinguiu a Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste – antiga Sudene. Posteriormente, 
em 2003, o projeto de lei complementar, por seu turno, 
propôs a recriação da Sudene, na forma do art. 43 da 
Constituição Federal, e a extinção da Adene.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esses su-
cessivos eventos, até este momento, não saíram das 
perspectivas e das boas intenções. A nova Sudene, 
blindada contra a corrupção, concebida para ser uma 
instituição capaz de incentivar e promover a competiti-
vidade regional, de privilegiar a questão social e aban-
donar a preocupação obsessivamente econômica, de 
alevantar e dinamizar valores econômicos e culturais 
locais, impulsionada por técnicos competentes e de 
visão estratégica, continua miragem. Nesse contexto, 
a solução da problemática do Nordeste brasileiro con-
tinuará miragem.

Não passou de miragem a comoção do Imperador 
que prometeu empenhar a coroa para resolver a tragé-
dia das secas nordestinas; continuaram miragem, ao 
longo da República, as grandes promessas, lançadas 
periodicamente com entusiasmo e exaltação, mortas 
à falta de vontade política, sufocadas pela pusilanimi-
dade, pela inconstância, pela falta de decisão sólida e 
pelo esquecimento advindo no “dia depois”.

As idéias, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
consagram-se quando deixam de ser emoção literária 
para tornarem-se realidade factual, instrumentos de 
trabalho e de solução, fortes e eficazes, identificados 
com as expectativas dos que têm esperanças e lutam 
por dias melhores.
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Temo, diante das circunstâncias, que a nova Su-
dene acabe sendo mais uma lamentosa iniciativa sem 
conseqüências, mais uma ocasião de esvaziamento 
da esperança e de vãs promessas.

Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, os grandes movimentos migratórios das 
últimas décadas alteraram a fisionomia das metrópo-
les brasileiras e criaram problemas de infra-estrutura 
urbana cada vez mais difíceis de solucionar. O abas-
tecimento de água nas grandes cidades é uma dessas 
gravíssimas questões decorrentes da explosão urbana 
e agora adquire aspecto duplamente dramático – pelo 
que significa de sobrecarga nos orçamentos públicos 
e pelo que representa de agravamento da questão da 
saúde pública. 

Os obstáculos estão ficando cada vez mais difíceis 
de superar. Culpa, em grande parte, das populações 
que habitam ocupações localizadas à margem dos 
mananciais, o que tem um efeito multiplicador sobre 
o número de agressões ao rio.

Especialistas ambientais asseguram que a so-
lução para este gravíssimo problema, que põe em 
risco a sustentabilidade do desenvolvimento urbano, 
passa pela educação de massa. É urgente educar e, 
mais do que isso, mobilizar a sociedade para uma 
cruzada contra a degradação ambiental nas regiões 
metropolitanas.

Por isso, é com a maior satisfação que comunico 
a esta Casa o sucesso do projeto Pé no Rio, da Rede 
Bandeirantes de Televisão.

Lançado pela TV Catarinense, em Joaçaba, em 
2001, o projeto está agora em sua quarta edição e hoje 
influencia o comportamento das populações de 30 ci-
dades catarinenses, onde os índices de coleta seletiva 
do lixo estão entre os mais altos do Brasil.

A segunda etapa do projeto desenvolve-se na 
Região Metropolitana de Curitiba, em Ponta Grossa 
e no Litoral paranaense, através da TV Bandeirantes 
do Paraná, com a participação de estudantes da Uni-
versidade Federal do Paraná, Pontifícia Universidade 
Católica, Unicenp, Universidade Tuiuti do Paraná e 
Universidade Estadual de Ponta Grossa.

A idéia vitoriosa em Santa Catarina foi adapta-
da com sucesso às características da região Sudeste 
do Paraná e desenvolve-se em dez etapas, de janeiro 
a junho deste ano. A emissora de televisão funciona 
como catalisadora de forças sociais que se mobilizam 
a favor do meio ambiente, através de uma maratona 
denominada “Educação e Aventura”.

Ao lado de competições de rafting, rapel e ciclis-
mo em alguns dos cenários mais belos do nosso país, 

como Vila Velha e a Serra do Mar, a emissora transmite 
informações sobre cuidados com a mata ciliar, proteção 
da fauna terrestre e aquática, e tudo que se refere ao 
que o ex-presidente americano John Kennedy chamou 
de desafio do século, quando sugeriu a entrega de um 
prêmio Nobel da Paz e da Política a quem conseguisse 
resolver a questão da água.

Hoje, trinta anos após aquele memorável discur-
so, a Organização das Nações Unidas dedicou o ano 
de 2003 às discussões sobre os recursos hídricos. E a 
Campanha da Fraternidade deste ano elegeu a água 
como tema de sua evangelização.

Em resumo, a questão é grave e urgente – e 
precisa ser abordada com patriotismo e espírito de 
solidariedade, de forma inteligente e inovadora, como 
está sendo agora pela Rede Bandeirantes de Televi-
são e, em particular pelo Canal 2 de Curitiba. Desejo 
registrar este fato como um momento de reencontro 
entre a televisão e sua bela missão de servir educan-
do e educar divertindo.

Sr. Presidente, desejo tratar de outro assunto na 
tarde de hoje.

Começamos o ano de 2004 vendo na TV as já 
costumeiras filas de caminhões em direção ao Porto de 
Paranaguá. O escoamento da produção de milho pro-
vocou uma fila de trinta quilômetros e a da supersafra 
de soja está chegando aos 130 quilômetros.

Segundo dados da Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina, nos últimos dez anos, de 
cada cinco toneladas – acrescida a movimentação de 
cargas –, uma migrou para a ferrovia, enquanto as 
quatro restantes sobraram para serem transportadas 
pelos caminhões.

Essa tendência é frontalmente contrária aos es-
tudos de necessidades de desenvolvimento do Estado 
do Paraná. Um trabalho divulgado em 2002 pela Se-
cretaria Estadual de Transporte, com base em modelo 
canadense, constatou que, em 1999, apenas 18% das 
principais cargas que circulavam no Paraná escoavam 
por vagões. Até 2020, a participação do modal ferro-
viário deve chegar a 45%. 

Na prática, a tendência a que estamos assis-
tindo é totalmente adversa. Enquanto as produções 
agrícola e industrial fizeram crescer as exportações/
importações, aumentando a movimentação de cargas 
em Paranaguá em 12,2 milhões de toneladas nos úl-
timos três anos, o modal ferroviário não acompanhou 
as necessidades econômicas do Paraná, absorvendo 
apenas 2,65 milhões de toneladas.

De 2001 a 2003, a movimentação do Porto cres-
ceu 20,5% e a ferrovia ficou no tímido desempenho de 
7,85%. A alternativa tem sido colocar cada vez mais 
caminhões nas rodovias ou desviar cargas para ou-
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tros portos, acarretando grandes prejuízos econômi-
cos para o Estado.

O Presidente Lula, no ano passado, lançou um 
grande desafio para a revitalização do sistema ferrovi-
ário nacional, uma vez que o processo de desestatiza-
ção implementado por Fernando Henrique não atingiu 
os objetivos tão propalados.

No início da desestatização, em 1993, a mo-
vimentação do Porto de Paranaguá por caminhões 
era de 51% e a ferrovia transportava 36%. No ano de 
2003, o transporte por caminhões já atingiu 69% e a 
participação de vagões caiu para 27%.

No Paraná, 340 quilômetros da malha ferroviá-
ria estão relegadas ao total abandono, caminhando 
para a perda total das obras de engenharia, um tris-
te e doloroso fim, pois, segundo dados da Secretaria 
de Transporte do Paraná, cada quilômetro de ferrovia 
custa US$800 mil para ser construído.

Com esse valor patrimonial que a União está per-
dendo, seria possível construir a nova linha Curitiba/
Paranaguá, que, desde a década de setenta, aguarda 
recursos para a tão sonhada implantação.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT, em abril de 2003, aplicou multas de R$2,7 
milhões na América Latina Logística – ALL, pelo aban-
dono de trechos concessionados. 

Precisamos saber se a multa foi recolhida aos 
cofres da União. Como a medida punitiva não fun-
cionou – pois os trechos hoje estão em situação pior 
que no ano passado –, caberia a aplicação de multas 
progressivas?

Esperamos que o Sr. Presidente da Agência Na-
cional de Transportes nos diga as medidas que vem 
tomando para a reversão desse estado de dilapidação 
do patrimônio público nacional.

Em 2003, a fila de caminhões no Paraná ultra-
passou a marca de 100 quilômetros, passando pelo 
Município de Campo Largo, o que vem novamente ocor-
rendo em 2004. Corremos o risco de ver a serpente 
do comboio de caminhões subir a Serra do Purunã e 
invadir os Campos Gerais. Já é passada a hora para 
a tomada de decisões, antes que o problema tome 
dimensões intransponíveis.

O nosso produtor agrícola fez a sua parte. Não 
é justo que encare uma frustração por dificuldades de 
escoar o seu produto. 

O Sr. Presidente desta Casa, apaixonado que é 
pela ferrovia, há de entender as minhas preocupações 
aqui apresentadas.

Obrigado.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs, 
Senadores, “a gente é o que a gente come”, dizia, no 

século dezenove, o filósofo alemão Ludwig Feuerbach. 
O contexto em que disse essa frase pode até ser equi-
vocado, assim como sua posição filosófica em geral, 
mas o fato é que a frase encerra, em certa medida, 
uma verdade inegável. Nossa saúde varia em função 
de muitos fatores, mas boa parte dela depende da 
qualidade de nossa alimentação. Pelo menos no que 
diz respeito à saúde, o filósofo alemão estava certo: 
somos o que comemos, saudáveis quando seguimos 
uma alimentação correta, doentes à medida que se 
degrada a qualidade de nossa alimentação.

De fato, a má nutrição está direta ou indiretamente 
associada à maioria das doenças. A deficiência nutricio-
nal, por um lado, é um fator que favorece ou agrava os 
quadros de doenças infecto-contagiosas. Pessoas mal 
nutridas ou desnutridas, geralmente com a imunidade 
enfraquecida, estão muito mais expostas a esse tipo 
de doenças. Além disso, por outro lado, a má nutrição 
está também relacionada a inúmeras doenças não-
transmissíveis, como a hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares, diabetes e até mesmo alguns tipos 
de câncer. E essas doenças, em conjunto, vale lembrar, 
já são a maior causa de mortes no mundo.

No Brasil, alguns graves problemas de saúde pú-
blica são causados por problemas nutricionais. Bem 
recentemente, o Unicef divulgou os resultados de 
uma ampla pesquisa sobre a deficiência de vitaminas 
e minerais nas crianças, na qual o Brasil, infelizmen-
te, não faz boa figura. Segundo a pesquisa, 45% das 
nossas crianças sofrem de anemia causada por defi-
ciência de ferro, ou anemia ferropriva, como dizem os 
especialistas. Nesse quesito, estamos em pior situa-
ção do que alguns outros países da América Latina, 
como a República Dominicana, El Salvador, Honduras 
e Guatemala.

Esse tipo de deficiência é especialmente grave 
porque, muitas vezes, não é tão evidente quanto a 
desnutrição energético-protéica, outro problema nutri-
cional que tem, no Brasil, a dimensão de um problema 
de saúde pública. Enquanto os efeitos da desnutrição 
são evidentes e facilmente constatáveis, como o baixo 
peso e a baixa estatura, as conseqüências da anemia 
ferropriva são menos perceptíveis, mas não menos gra-
ves. A deficiência de ferro pode prejudicar fortemente o 
desenvolvimento intelectual das crianças, diminuindo 
os quocientes de inteligência.

Outras deficiências, como a de vitamina A e a de 
iodo, também constituem problemas de saúde públi-
ca no Brasil. Mas, ao lado dessas deficiências, o so-
brepeso e a obesidade já começam, também aqui no 
nosso País, a representar um risco de saúde pública. 
Estudos internacionais mostram estatisticamente que 
a obesidade já é quase tão letal quanto o tabagismo. 

ABRIL 2004ANAIS DO SENADO FEDERAL454     



Abril de 2004 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 10353 

No Brasil, só no período entre 1975 e 1989, houve um 
aumento de 100% na ocorrência de obesidade entre 
os homens e 70% entre as mulheres.

Por tudo isso, uma política consistente de saúde 
não pode negligenciar a dimensão nutricional. Nossa 
Política Nacional de Saúde atende a isso, já que inclui, 
como sua parte integrante, uma Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição. Recentemente, aliás, foi rea-
lizada, em Olinda, a II Conferência Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de propor 
diretrizes para essa política e avaliar seu andamento.

Particularmente importante, Sr. Presidente, é o 
foco que essa política põe na assistência às gestan-
tes, às mães amamentando seus filhos e às crianças 
menores de 7 anos em risco nutricional. São esses os 
beneficiários do programa Bolsa-Alimentação, agora 
integrado no programa Bolsa-Família, sobre o qual já 
tive ocasião de me pronunciar antes. Uma das boas 
notícias da situação da saúde no Brasil é que as ta-
xas de mortalidade infantil vêm decrescendo consis-
tentemente ao longo dos anos. Creio que poderíamos 
dizer, sem medo de errar, que parte do sucesso na 
luta contra esse tipo de mortalidade deve-se ao êxito 
de programas na área de alimentação e nutrição. O 
Brasil, por exemplo, já tem a maior rede de bancos 
de leite do mundo, que atende a milhares de recém-
nascidos por ano.

Esse foco nas gestantes e no desenvolvimento 
e crescimento das crianças é confirmado e reforçado 
pelas prioridades do Sistema de Vigilância Alimen-
tar e Nutricional, o Sisvan, que, em suas atividades 
de monitoramento, deverá concentrar sua atenção 
exatamente nesses grupos. De resto, a sistemati-
zação do processo de monitoramento da situação 
alimentar e nutricional é um componente essencial 
da política nacional de alimentação e nutrição e é 
peça fundamental para o bom funcionamento de 
toda essa política. Esse sistema, ampliado de modo 
a estender sua cobertura a todo o País e aperfeiço-
ado, servirá de eixo para a condução dessa política, 
dando-lhe consistência e aumentando sua eficiên-
cia e eficácia.

Uma das marcas distintivas da política de alimen-
tação e nutrição é sua intersetorialidade. São muitos 
os setores do governo envolvidos, nos vários âmbitos 
federativos, além da sociedade civil e do setor produ-
tivo. Há aspectos econômicos, culturais, educacionais, 
além dos epidemiológicos, a serem levados em conta. 
Justamente por isso, parece-me que a integração de 
esforços e programas é a maneira mais sábia de con-
duzir, nessa área, as ações.

Nesse espírito, eu não poderia deixar de lembrar 
aqui de um programa que, embora ligado à área de 

educação, tem uma relevância toda especial para a 
questão da alimentação e da nutrição. Refiro-me, Sr. 
Presidente, ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, o PNAE, mais conhecido como programa da 
merenda escolar. Trata-se do programa social mais an-
tigo do Brasil nas áreas de educação e alimentação, 
e também um dos mais bem sucedidos. É ainda um 
dos maiores projetos do mundo na área de nutrição, 
atendendo a 35 milhões de crianças.

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, ainda nessa pers-
pectiva da integração dos programas, eu não poderia 
deixar de mencionar os esforços que compõem o pro-
grama Fome Zero. Esse programa, embora focado na 
questão da segurança alimentar, tem, por sua amplitu-
de, implicações que ultrapassam largamente a questão 
nutricional. Voltado para o combate à fome, sua mirada 
vai mais longe, em direção à erradicação da miséria e 
à eliminação de suas causas estruturais.

Menciono apenas de passagem esse programa 
porque, em sua amplitude, lembra-nos de como é fun-
damental a questão da alimentação. Partindo-se dela, 
um amplo leque de efeitos pode ser considerado. De 
fato, alimentar-se é a função vital básica. Assegurar uma 
alimentação correta é, no final das contas, garantir a 
base, o fundamento de uma vida plena e boa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no que diz 
respeito à saúde e à nutrição, há ainda muito a fazer 
no Brasil, como, de resto, em todas as áreas sociais, 
mas é preciso reconhecer que há avanços significati-
vos. O número de crianças desnutridas, por exemplo, 
vem diminuindo. Há ainda outras deficiências a serem 
combatidas e vencidas, como a deficiência de ferro, a 
que me referi antes. Há também o desafio crescente 
da obesidade, no extremo oposto das disfunções que 
têm origem nutricional. No entanto, a prioridade con-
ferida a um programa com a ambição e o alcance do 
Fome Zero, bem como sua visão integrada e interse-
torial, permite-nos acreditar que a situação continue 
melhorando nos próximos anos. Torçamos e traba-
lhemos para que essa crença e essa esperança não 
sejam frustradas.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em meio a uma conjuntura mundial tão 
preocupante, em que as mais sofisticadas armas, 
com extraordinário poder de destruição, deixam de 
ser monopólio de Estados e passam a ser utilizadas 
com desenvoltura por grupos terroristas radicais, ga-
nha atualidade o documento elaborado por 71 colegas 
congressistas peruanos, que acabo de receber e que, 
apoiando integralmente seus termos, faço questão de 
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registrar nesta Casa. Trata-se de Declaração encami-
nhada ao Congresso dos Estados Unidos da América, 
acompanhada de solicitação expressa no sentido de 
que seja reproduzida e endereçada aos demais Par-
lamentos do Continente.

Em síntese, pedem nossos colegas do Peru que 
a grande potência continental reoriente sua política de 
vendas de armas aos países latino-americanos, listan-
do algumas das conseqüências funestas que esse tipo 
de comércio acarreta para a região. Partindo do pres-
suposto – incontestável, aliás – de que a aquisição de 
armas com elevado grau de sofisticação somente se 
explicaria em situação de guerra extremada, o que, fe-
lizmente, não é o nosso caso, o documento solicita que 
o Governo de Washington retome a sensata iniciativa 
do Presidente Jimmy Carter, anunciada em 1977, de 
coibir esse caríssimo comércio.

Desgraçadamente, como resultado de provável 
pressão exercida pelos grupos empresariais que lucram 
com tal atividade, o Presidente Bill Clinton revogou a 
anterior decisão da Casa Branca. Portanto, o que se 
pede neste momento nem mesmo é inédito: trata-se 
tão-somente de se proceder ao retorno do quadro vi-
gente em fins da década de 70.

Argumentos é que não faltam para justificar a ini-
ciativa dos parlamentares do vizinho Peru. Em primeiro 
lugar, a manutenção do comércio dessas armas, sob 
o ponto de vista moral, político, econômico e social, 
é indecoroso e deplorável. Seu resultado imediato é 
drenar os já parcos recursos existentes em nossos 
países, desviando-os dos indispensáveis programas 
de desenvolvimento. Na prática, portanto, o que deve-
ria ser investimento social da mais alta relevância – a 
exemplo de projetos voltados para a universalização do 
sistema educacional público e para a criação e manu-
tenção de um adequado serviço de saúde – transfor-
ma-se em gasto perdulário e desprovido de qualquer 
sentido moral e material.

Levando-se na devida conta que essas compras 
normalmente se efetivam com recursos oriundos de 
empréstimos internacionais, temos, em conseqüên-
cia, o significativo aumento da dívida externa, sem 
que esse endividamento se justifique pela utilização 
do montante captado em projetos econômica e social-
mente necessários.

Há outro aspecto da questão, Sr. Presidente, ain-
da mais tenebroso: a compra desenfreada de armas 
de tal porte pela América Latina poderá desencadear, 
em nossa região, uma corrida armamentista em tudo 
e por tudo anacrônica e deletéria. Em certo sentido, 
isso poderia também levar à desastrosa derrota da 
decisão tomada, ainda na década de 60, reiterada 

posteriormente, de fazer do Atlântico Sul zona livre de 
armas nucleares.

Poderíamos lembrar, ainda nessa linha de argu-
mentação, que a constituição de arsenais dessa na-
tureza poderá reavivar antigas rivalidades, as quais, 
decididamente, nossas nações vêm superando. É 
como se, na contramão de iniciativas de integração 
tão positivas quanto difíceis, como a constituição do 
Mercado Comum do Sul – Mercosul, e da Comunidade 
Andina, assim como das tratativas em torno de uma 
futura Área de Livre Comércio das Américas – Alca, 
quiséssemos criar tensões artificiais e reaprofundar 
as grandes distâncias que, no passado recente, tanto 
nos apartavam.

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, de que o nefasto gigantismo desse comércio 
de armas especiais também viola os acordos voltados 
para a paz e o desarmamento em nossa região, cele-
brados pelos chefes de Estado dos países integran-
tes do Grupo do Rio. Ademais, quando se desviam 
recursos de nossos países para a compra desses ar-
mamentos, agride-se o espírito e a letra da Carta da 
Organização dos Estados Americanos, a OEA, haja 
vista sua determinação – formalmente acatada por 
todos os países que compõem o sistema interameri-
cano – relativa à obrigatoriedade coletiva de luta “para 
suprimir a pobreza extrema, que constitui um obstáculo 
para o pleno desenvolvimento democrático dos povos 
do Hemisfério”.

Cumpro um dever indeclinável de trazer ao Se-
nado da República tema dessa magnitude, que diz 
respeito diretamente ao Brasil e aos demais países la-
tino-americanos. Ao parabenizar os colegas peruanos 
pela nobre iniciativa, hipoteco-lhes minha incondicional 
solidariedade e registro minha integral concordância 
com os termos utilizados no documento dirigido aos 
Parlamentares norte-americanos.

Não posso admitir que um Continente histori-
camente marcado por absurdos desníveis sociais e 
que tanta dificuldade encontra para trilhar o caminho 
do desenvolvimento possa, acintosa e inescrupulo-
samente, desviar recursos vitais à luta para a supe-
ração da miséria, do atraso e das iniqüidades sociais 
para saciar a sede de ganho imoral por parte de uns 
poucos.

Que tenhamos a coragem de enfrentar esses 
inimigos da paz e do desenvolvimento com justiça 
social!

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho hoje à tribuna desta Casa para 
elogiar os resultados altamente compensadores da 
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cultura do arroz irrigado no Estado de Roraima e 
apresentar dados estatísticos sobre os benefícios 
econômicos e sociais que essa importante atividade 
agrícola vem proporcionando a milhares de pesso-
as em nível regional, sejam elas agentes públicos, 
entidades financiadoras, produtores, empregados, 
vendedores de insumos, comerciantes e comprado-
res, prestadores de serviços e consumidores. Enfim, 
toda a cadeia produtiva ligada à produção do arroz 
irrigado no Estado de Roraima está sendo direta-
mente favorecida pelos progressos alcançados pela 
agricultura estadual.

Inegavelmente, a cultura do arroz irrigado no 
Estado de Roraima, além de oferecer todos esses 
benefícios que acabamos de relacionar, tem incen-
tivado a expansão da área agrícola, como mostrare-
mos a seguir.

Segundo dados oficiais referentes à safra de 
2002/2003, considerando uma área cultivada de 15 
mil hectares, o resultado final da colheita registrou 
84 mil toneladas do grão. Em termos de produtivida-
de, a média atingida no espaço a que nos referimos 
foi de 5,6 toneladas por hectare. Segundo previsões 
dos técnicos agrícolas, para a safra de 2003/2004, 
em uma área plantada de 20 mil hectares, a colheita 
esperada deverá ser de cerca de 127 mil toneladas, 
e a produtividade por hectare poderá chegar a 6,3 
toneladas.

Por sua vez, em termos de faturamento, os pro-
dutores bateram palmas, porque lograram vendas 
equivalentes a 90 milhões de reais em 2003. Até o final 
deste ano, as comemorações poderão ser ainda maio-
res, porque a renda bruta esperada deverá alcançar os 
128 milhões de reais, ou seja, segundo as estimativas, 
10,25% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado que, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), é de 1,2 bilhão de reais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o grosso 
da produção de arroz irrigado no Estado de Roraima se 
concentra nos Municípios de Boa Vista, Cantá, Bonfim, 
Normandia, Pacaraíma e Uiramutã. A cultura do grão 
assegura a sobrevivência de milhares de trabalhado-
res. Mais de seis mil pessoas dependem de cerca de 
mil empregos que são gerados, diretamente, por essa 
atividade agrícola. Cerca de dois milhões de pessoas, 
habitantes dos Estados de Roraima, Amazonas, Pará 
e Amapá estão se alimentando com o arroz irrigado 
produzido em Roraima.

Segundo levantamento realizado pelo Centro de 
Pesquisas Agroflorestais (Cpaf) de Boa Vista, órgão 
vinculado à Empresa Brasileira de Planejamento Agrí-
cola (Embrapa), cada hectare de várzea em Roraima 
produz em média mais de 6 mil quilos de arroz. Con-

vém destacar que a média nacional não ultrapassa os 
5 mil quilos por hectare.

É importante ressaltar que todo o sucesso da cul-
tura do arroz irrigado no Estado de Roraima é fruto de 
inúmeras pesquisas e estudos que se realizam há mais 
de 20 anos. Assim, durante esse tempo, os técnicos 
agrícolas e os engenheiros agrônomos tiveram todo 
o cuidado com o controle das doenças como a bruso-
ne, com as técnicas de adubação, com o controle das 
ervas daninhas, com a prevenção das pragas, com o 
melhor conhecimento do manejo de irrigação e com 
a introdução de culturas alternativas ao arroz. Dessa 
maneira, o que vemos hoje é realmente o resultado de 
mais de duas décadas de estudos e de experiências, 
como dissemos há pouco.

É importante dizer que o arroz é um alimento rico 
em carboidratos, importante fonte de vitaminas e sais 
minerais, como fósforo, ferro e potássio, e totalmente 
livre do mau colesterol que causa sérios danos às ar-
térias coronárias.

Vale dizer ainda que a Organização das Nações 
Unidas (ONU) declarou o ano de 2004 como o Ano 
Internacional do Arroz. Evidentemente, com essa de-
cisão, a ONU reconheceu que a cultura do produto é 
essencial em todo o mundo, porque contribui de ma-
neira importante para a erradicação da fome no pla-
neta. Basta dizer que, hoje, o arroz é alimento básico 
para mais da metade da população mundial, que já 
passou dos 6 bilhões de habitantes. Só na Ásia, mais 
de 2 bilhões de pessoas obtêm de 60 a 70 por cento 
de energia com o consumo de arroz.

Eminentes Senadoras e Senadores, gostaria de 
terminar este pronunciamento dizendo que precisa-
mos prestar mais atenção ao que está acontecendo 
em Roraima em matéria de desenvolvimento agrícola. 
Não podemos ignorar que o Estado é a última fronteira 
agrícola do País e começa a figurar no mapa do agri-
business nacional e mundial. O agribusiness, aliás, é 
o único setor da cadeia produtiva nacional que está 
gerando emprego, renda, produtividade, progresso e 
divisas com as exportações, que são cada vez mais 
volumosas.

Face a essa realidade e contando com o cresci-
mento da produção, o Estado de Roraima se prepara 
tecnicamente e cientificamente para melhorar cada 
vez mais a qualidade e a produtividade da cultura do 
seu arroz irrigado. Só assim o Estado poderá conquis-
tar melhor competitividade internacional para poder 
satisfazer parte da alta demanda mundial que está 
sendo projetada para os próximos 20 anos. A título de 
exemplo, apenas no continente asiático, as pressões 
do consumo deverão elevar as importações regionais 
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em mais de 10 milhões de toneladas nas próximas 
duas décadas.

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, sábado, 17 de abril, será a data do 
oitavo aniversário do Massacre de Eldorado de Cara-
jás. O assassinato de dezenove trabalhadores rurais 
do movimento dos sem-terra, que se encontravam na 
chamada curva do “S” na PA-150 é seguramente um 
dos mais terríveis marcos sangrentos na luta pela re-
forma agrária no Brasil, e sua repercussão foi tão in-
tensa, que esta data se tornou o Dia Internacional da 
Luta pela Terra.

Não é possível desvincular a ação da PM no 
episódio, de uma circunstância pouco conhecida, 
qual seja, a reunião promovida pela Federação da 
Agricultura do Estado – FAEPA em Belém, semanas 
antes dos crimes, onde se bradava, como muitas 
vezes vemos ainda hoje se brada, pela ausência do 
uso da força de forma ostensiva contra os sem-terra. 
O resultado da pressão foi imediatamente absorvida 
pelo Governador da época, Almir Gabriel, que aten-
dendo aos reclamos de uma meia dúzia que se dizia 
representar os produtores rurais do Pará, autorizou 
aquele contingente de policiais à dirigir-se até Eldo-
rado de Carajás.

E por quê os sem-terra ocupavam a estrada? 
Seria mais uma demonstração de intransigência e ra-
dicalismo? Muito pelo contrário, a ocupação da Pa-150 
foi o derradeiro recurso que aquele grupo de agricul-
tores lançou mão para ser ouvido, pois havia meses 
se encontravam acampados à beira da estrada, sem 
interrompê-la, aguardando ações do INCRA que nun-
ca vieram.

Veja-se a diferença de tratamento para o mesmo 
tipo de conflito. No Pará, há oito anos atrás, o Governa-
dor Almir Gabriel viu na ação da polícia a solução para 
um conflito com os trabalhadores rurais – conseguiu 
produzir um massacre que manchou a imagem de seu 
governo e do Brasil internacionalmente. Na semana 
passada, assistimos a desocupação de uma área na 
Bahia, de forma negociada, sem mortes e com a pre-
servação da propriedade que cumpre função social. O 
Governo Lula agindo assim sinalizou aos produtores 
rurais com a perspectiva de que tem como realizar 
uma reforma agrária dentro dos marcos legais, e prin-
cipalmente tem como enfrentar os conflitos no campo 
com o uso dos instrumentos da democracia. Fez valer 
sim sua força, preservou sua autoridade, mas tratou 
o conflito sabendo que os sem terra não são caso de 

polícia, mas de política, de política agrária e de polí-
tica agrícola. 

Foi por isso que o governo federal assegurou 
uma verba suplementar de R$ 1,7 bilhão ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) para a execução 
da reforma agrária em 2004. O valor é suficiente para 
cumprir a meta de assentamento de 115 mil famílias 
até dezembro. Temos para isso acelerado a política 
de assentamentos, daí que foram assentadas 11.093 
famílias durante o primeiro trimestre deste ano, o do-
bro da média dos últimos nove anos, que foi de 5.567 
famílias, e até o dia 27 de março, o Incra investiu R$50 
milhões na obtenção de terras e realização de benfei-
torias nos assentamentos.

Foram em razão de posturas políticas como a 
do Governador Almir Gabriel que nos últimos cinco 
anos o Pará aparece como o recordista nos índices 
de mortes no campo, sendo que em 2003, de 73 
assassinatos, 33 ocorreram no Pará, praticamente 
todos impunes.

Faço assim o registro destes fatos, para que o 
massacre de Eldorado de Carajás fique na lembran-
ça como um exemplo de como não se pode aceitar a 
brutalidade, a repressão contra movimentos sociais 
que em última análise, com seus erros e seus acer-
tos, são produto de décadas da ausência de medidas 
efetivas de inclusão social e diminuição das desigual-
dades, que nunca serão supridas pela violência venha 
de onde vier.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, a última pesquisa do Ibope, feita no 
mês de março passado, confirmou a tendência que vi-
nha se apresentando nas pesquisas passadas: a apro-
vação ao atual governo e a popularidade do presidente 
Lula continuam caindo, deixando clara a insatisfação 
da sociedade com a condução do nosso país.

Os jornais O Globo, Folha de São Paulo, Cor-
reio Braziliense e O Estado de S.Paulo, em suas 
edições do dia 7 de abril passado, divulgam os dados 
da pesquisa que confirmam que a popularidade do 
governo Lula continua em queda.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias dos 
jornais acima citados sejam consideradas como par-
te integrante deste pronunciamento para que passem 
a constar dos Anais do Senado Federal. As matérias 
seguem em anexo.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “Vítima de preconcei-
to” publicada no jornal Correio Braziliense de 18 de 
março do corrente. 

A referida matéria mostra que o Presidente 
Lula, ao discursar no Ceará, teria dito que a oposi-
ção torce pelo fracasso de seu governo. A verdade, 
Senhor Presidente, é que a oposição de hoje jamais 
será contra o país. Mas cabe a ela, sim, fiscalizar 
as ações do governo e criticá-lo quando julgar ne-
cessário.

Se o desempenho do atual governo não tem al-
cançado os resultados esperados pela sociedade, é 
porque a sua gestão está com problemas. Não adian-
ta tentar transferir a responsabilidade pelo o que não 
está dando certo para a oposição. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja dada como lida e considerada como parte 
integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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 O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores,ocupo a Tribuna neste momento para 
comentar o artigo intitulado “A vacilação de Lula”, de 
autoria do jornalista Celso Ming, publicado no jornal O 
Estado de S. Paulo de 23 de março do corrente.

O texto, de extrema atualidade, pelo que entendo 
que a sua inserção nos Anais do Senado é oportuna, 
mostra como as atuais divergências dentro e fora do 
governo deixam transparente a omissão e indefinição 

do presidente Lula, que fica “vacilando” entre projetos 
incompatíveis. 

Senhor Presidente, para que conste dos Anais 
do Senado Federal, requeiro que o artigo publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo seja considerado como 
parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, o clima de insegurança no campo continua 
aumentando. A tensão social provocada pelas constan-
tes invasões de terra promovidas pelo MST é um fato 
que, ao que parece, não está preocupando o governo 
do presidente Lula, já que nenhuma providência está 
sendo tomada pelo governo federal para solucionar 
este problema.

“Jarbas cobra de Lula solução para tensão; pe-
tista critica MST”: Este é o título da matéria publicada 
hoje, 15 de abril, pelo jornal Folha de São Paulo. O 
texto mostra que o governo do Estado de Pernam-
buco encaminhou carta ao presidente Lula cobrando 
providências do Incra para as constantes ocupações 

de terra que estão ocorrendo no Estado. Pernambuco 
é o Estado mais atingido pelas invasões de terra pro-
movidas pelo MST e, baseado no que diz o coorde-
nador do movimento no Estado, a crise está longe de 
alcançar uma solução. 

Concluindo, senhor presidente, requeiro que a 
matéria da Folha de São Paulo seja considerada par-
te integrante deste pronunciamento para que passe a 
constar dos Anais do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Folha de S. Paulo – 15-4-04
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho neste momento a esta Tribuna para 
comentar o artigo de autoria da jornalista Dora Kramer, 
intitulado “A queda de abril”, publicado no Jornal do 
Brasil de 8 de abril do corrente. 

O texto tem como base a última pesquisa do insti-
tuo Sensus, que registrou nova queda na avaliação da 
administração do presidente Lula. Enquanto o governo 
insiste em dizer que a origem dos seus problemas está 
na oposição, a diretoria do referido instituto aponta que 
o desemprego e a percepção do imobilismo são, na 

verdade, os fatos determinantes para esta avaliação 
negativa do atual governo.

O resultado da pesquisa mostra, de forma ine-
quívoca, a insatisfação que se vê nas ruas.

Para que conste dos Anais do Senado Federal, 
requeiro, Senhor Presidente, que o artigo publicado 
no jornal acima citado seja considerado como parte 
deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Jornal do Brasil – 8-4-04
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar 
o artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo, do 
dia 21 de março, do corrente intitulados “O destruidor 
exotismo petista”. 

O fato é que, o governo desperdiça o apoio po-
pular e o melhor momento da economia mundial dos 
últimos 10 anos. Segundo a jornalista, Suely Caldas, 
“irracionalidade é a tradução mais sintética para ex-
plicar essa exótica mistura de balbúrdia com paralisia 
que vive hoje o País”.

A irracionalidade referida é de parcela do governo 
que ataca a política econômica de Lula, sem propor 
alternativas. Enquanto durar este cenário, não acon-
tece o espetáculo do crescimento. 

E o que fazer para mudar? 

Trabalhar, avançar e construir o desenvolvimen-
to seriam boas medidas. Ocorre que, o Presidente 
da República é tímido em cobrar dos ministros uma 
unidade. 

Enquanto isso não se resolve, quem tem como 
investir não o faz, porque está inseguro. Sem investi-
mento, o crescimento econômico fica atrasado. Assim, 
não se gera empregos. Sofrem o País, a população, 
os trabalhadores.

Para que conste dos Anais do Senado, requeiro, 
Senhor Presidente, que o artigo publicado no jornal O 
Estado de S. Paulo, no dia 21 de março, seja consi-
derado como parte 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.)

O Estado de S. Paulo – 21-3-04
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O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, com a sanção da Lei nº 10.848, de 15 de 
março de 2004, o Novo Modelo do Setor Elétrico foi 
implementado. 

A participação do Senado Federal foi decisiva 
no processo de aprovação do novo modelo. Das 766 
emendas apresentadas à Medida Provisória, conse-
guimos estabelecer 16 emendas mais importantes que 
constituíram a Agenda Mínima do setor privado. Os 
debates foram inúmeros e extensos com o Ministério 
de Minas e Energia e com o relator-revisor da matéria, 
Senador Delcídio Amaral.

No entanto, um dos temas da Agenda Mínima que 
o setor privado julgou não ter sido atendido, a chamada 
emenda 2, foi o da Universalização.

De forma bastante oportuna, foi realizada, re-
centemente, uma audiência pública, na Comissão de 
Infra-estrutura, cujo requerimento apresentado por mim 
foi aprovado ainda no ano passado, para tratar da re-
gulamentação do novo Programa e das diretrizes do 
Governo em relação à universalização. 

Durante a audiência, a ministra de Minas e Ener-
gia, Dilma Rousseff, avisou que serão aplicados R$ 5,3 
bilhões no programa Luz para Todos, rigorosamente 
fiscalizados, para garantir a universalização do forne-
cimento de energia elétrica e evitar desperdício do di-
nheiro. Na oportunidade tive a satisfação de reafirmar 
minha crença na universalização através de subven-
ções e que o novo Programa possa utilizar a exitosa 
experiência do Programa Luz no Campo. 

Cumpre registrar a importância da audiência, pois 
esclareceu, de forma inequívoca, a impossibilidade 
de atendimento da emenda não acatada da Agenda 
Mínima, a emenda 2, na ótica do setor privado. Ficou 
demonstrado a correção do Senado e do Governo em 
não aprová-la, visto que implicaria apenas na desobri-
gação legal das distribuidoras em promover a univer-
salização, prevista na Lei nº 10.438, de 2002.

A idéia da universalização é um objetivo que per-
seguimos desde o tempo em que estive a frente do 
Ministério de Minas e Energia.

Na minha gestão tive a satisfação de lançar o 
que até hoje foi o maior programa de eletrificação ru-
ral da América Latina: o Programa Luz no Campo. No 
Brasil até fevereiro do corrente, o Programa demonstra 
resultados muito significativos. Foram 682.879 consu-
midores rurais ligados ou com obras em andamento, 
ou seja, de cerca de 3,4 milhões de brasileiros que 
estavam no final do século XX vivendo no escuro e 
agora possuem energia elétrica.

No entanto, é preciso reconhecer que o modelo 
do Programa “Luz no Campo” foi se exaurindo ao lon-
go do tempo em função de:

Não obrigatoriedade legal dos distribuidores em 
relação à universalização.

O fato do programa ser baseado em financia-
mentos da Eletrobrás, através dos recursos da RGR, 
às distribuidoras.

Restrições creditícias e financeiras das distri-
buidoras.

As dificuldades dos Estados e dos Municípios.
A alteração na legislação, desde o lançamento do 

“Luz no Campo”, mais recentemente, na Lei nº 10.438, 
de 2002, estabeleceu as diretrizes para a fixação das 
metas a serem observadas pelas concessionárias de 
serviço público de distribuição visando à universaliza-
ção dos serviços de energia elétrica sem ônus para os 
solicitantes. A norma determinava a utilização prioritária 
dos recursos da CDE, oriundos das multas aplicadas 
pela ANEEL, e pagamentos de UBPs e, como men-
cionei anteriormente, possibilitava a utilização da RGR 
para financiar investimentos em universalização por 
parte das concessionárias e subvencionar a cobertura 
de insuficiências na concessão de subsídios tarifários 
à classe de consumidores de baixa renda.

De fato, a Lei fixou as obrigações para universali-
zação sem estabelecer os meios e recursos suficientes 
de forma a não onerar os consumidores. A Resolução 
223, de 2003, da ANEEL, publicada em obediência 
ao que rezava a Lei citada, listou as diretrizes para 
a fixação das metas para cada uma das 64 conces-
sionárias, levando em consideração a capacidade de 
implementação de cada uma, associada às peculiari-
dades regionais de cada caso, além de buscar o me-
nor impacto tarifário aos consumidores. Todavia, na 
sistemática proposta o processo de universalização 
estaria concluído apenas em 2015, nas localidades 
mais carentes do país.

No intuito de antecipar este prazo demasiadamen-
te longo, apresentei, no ano passado o Projeto de Lei 
nº 224, que alterava a referida norma, antecipando a 
universalização para o ano de 2008. O meu projeto tor-
nava exclusiva, ao invés de prioritária, a utilização dos 
recursos da CDE oriundos das multas aplicadas pela 
ANEEL e dos UBPs, para a universalização, além de 
possibilitar que os recursos da RGR fossem utilizados 
para subsidiar, e não mais financiar, os investimentos 
para este fim. Por fim, na proposição que apresentei, 
no intuito de evitar qualquer discricionariedade por par-
te do agente executor, inserimos critérios para definir 
como se daria a subvenção.

No segundo semestre do ano passado, após a 
edição de uma Medida Provisória que tratava especi-
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ficamente de questões relativas ao reajuste de tarifas 
das concessionárias, foi construído um acordo entre 
este Senador e o Ministério de Minas e Energia que 
resultou na aprovação de um Projeto de Lei de Con-
versão que, além da matéria tratada na MP original, 
incorporou praticamente na íntegra o meu projeto so-
bre universalização.

No Senado o PLV teve uma tramitação ágil e, 
aprovado, originou o Programa Luz para Todos do 
Governo Federal. Cumpre, inclusive registrar que 
o Governo pôde aprimorar a minha iniciativa, na 
medida em que além de todas as fontes de investi-
mentos que propunha, a Lei sancionada, incluiu a 
utilização de recursos da CDE para subvencionar a 
universalização. 

Convém registrar inclusive que, recentemente, 
estive na companhia da Ministra Dilma Rousseff, na 
minha cidade, Salvador, para o lançamento do Progra-
ma “Luz para Todos” no meu Estado.

Na ocasião pude saudar a iniciativa lembrando e 
sugerindo, novamente, atenção para as experiências 
do “Luz no Campo” que em meu Estado resultou em 
mudanças muito significativas na área rural. Foram 
153.715 consumidores ligados e com obras em anda-
mento, levando a energia elétrica a mais de 750.000 
baianos.

No caso do “Luz para Todos” na Bahia, segundo 
informações prestadas por ocasião do lançamento do 
programa, os investimentos somam pouco mais de 
R$ 1 bilhão e se darão na seguinte proporção: 50% 
subsidiado pelo Governo Federal, 30% investido pelo 
Governo Estadual e os demais 20% pelas concessio-
nárias (15% investimento direto da Coelba e 5% com 
recursos financiados também pelo governa através 
da RGR).

Quero, portanto, saudar o espírito mantido pelo 
MME em relação à importância da universalização dos 
serviços de energia elétrica no menor prazo possível 
e registrando que o Governo Federal deverá ter a co-
ragem de responsabilizar-se pela efetiva subvenção 
dos investimentos se, de fato, pretende levar energia 
a todos os brasileiros até 2008. 

Por fim, registro a importância da participação 
constante do Senado Federal em torno dos debates 
que ensejarão a regulamentação do Novo Modelo do 
Setor Elétrico, com intuito de acompanhar e, eventu-
almente, aprimorar sua implementação. 

Era o que tinha a dizer!
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, volto a esta tribuna para tratar de tema 
recorrente nesta Casa, nesta e em outras legislaturas. 
Refiro-me à questão sempre atual do financiamento 

da Previdência Social. Sabemos que modificações 
importantes já foram efetuadas e trouxeram alguma 
melhora às contas do sistema, mas não a ponto de 
garantir sua auto-sustentação. E este é um drama 
que se agrava, sem que o governo apresente solu-
ções objetivas.

As reformas recentes e anteriores efetuadas no 
texto da Carta de 1988 trataram mais dos trabalhadores, 
mostrando-se omissas, de forma inexplicável, quanto 
ao aperfeiçoamento possível e desejável da contribui-
ção patronal. E é sobre isso que quero falar.

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 
Previdência Social (Anfip) fez chegar às minhas mãos 
importante estudo nesse sentido, denominado Alter-
nativa de Financiamento, elaborado por fiscais previ-
denciários, que, por dever de ofício, conhecem essa 
problemática nos seus detalhes. 

Antes de mais nada, devo dizer que o estudo 
da Anfip não traz propriamente novidade em sua es-
sência, pois enfoca a proposta de contribuição sobre 
o faturamento das empresas. O interessante está em 
que a proposta prevê contribuição sobre o faturamen-
to líquido, entendido este como a diferença entre o 
faturamento bruto e o valor da folha de salários, que 
atualmente serve de base para definir a contribuição 
previdenciária.

Ora, as empresas que utilizam menor grau de 
sofisticação tecnológica são as que mais empregam. 
As que se valem dos mais avançados processos tec-
nológicos, além de obterem ganho muito grande de 
escala, empregam pouco e são as que têm faturamen-
tos mais elevados. Dessa forma, é justo que contribu-
am para outros benefícios dos trabalhadores, já que 
para o mais importante – o do emprego – contribuem 
muito pouco.

De outro lado, cada vez que se divulgam os re-
sultados negativos da Previdência, voltam à tona pro-
postas de redução de benefícios, de ampliação de 
carências e outras restrições, além da recusa a um 
aumento do salário mínimo acima da inflação, o que 
possibilitaria a prometida recuperação gradual do po-
der de compra do trabalhador. Essa, aliás, e discussão 
presente, tendo em vista a iminência de anúncio do 
novo salário mínimo. 

Contribuem ainda para a diminuição da receita 
previdenciária, gerando descompasso com as despesas 
do sistema, que só tendem a crescer, a desindexação 
dos salários superiores ao mínimo, o que resulta em 
mais achatamento, sobretudo em face dos altos níveis 
de desemprego e da informalidade que tomou conta 
do mercado de trabalho.

A Constituição Federal define, em seu artigo 195, 
as participações no financiamento da seguridade so-
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cial. É importante mencionar as contribuições sociais 
estabelecidas em seu inciso I: “do empregador, da 
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimen-
tos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro.” 

Ocorre que a seguridade social é um conceito 
mais amplo, que engloba as áreas de saúde, previdên-
cia e assistência social. Atualmente, recursos diversos 
concorrem para a manutenção desses serviços. Se-
gundo o estudo da Anfip, “contribuições sociais sobre 
faturamento, lucro, movimentação financeira etc. per-
mitem construir um sistema que se autocomplementa: 
empresas com grandes lucros e outras com pequenos 
faturamentos, e vice-versa; empresas com diferencia-
dos graus de utilização de mão-de-obra; e até mesmo 
a CPMF, que permite alcançar o mercado informal, a 
sonegação e rendimentos que nunca poderiam ser 
declarados”. 

O propósito da Anfip é apresentar alternativas 
para a Previdência, que é apenas um dos ramos da se-
guridade social. O que não podemos fazer é prolongar 
ad aeternum a situação atual, em que as contribuições 
sobre a folha de salários arcam com a integralidade 
dos benefícios previdenciários urbanos e rurais e as-
sistenciais. Além do mais, isso torna o emprego proi-
bitivo, devido aos encargos que oneram sobremaneira 
a contratação de mão-de-obra, elevando em muito o 
custo de produção.

A se manter o modelo existente, para que haja 
equilíbrio nas contas, uma solução seria a de fixar a 
contribuição patronal e do autônomo em 25% (hoje 
é de 20%), ou elevar de 11% para algo em torno de 
17% a contribuição do empregado. Tais alterações, 
segundo o mesmo estudo, “agravariam a situação 
do emprego, achatariam ainda mais os salários, am-
pliariam as injustiças do sistema tributário e reduzi-
riam a já escassa participação dos salários na renda 
nacional”.

Pior para as empresas que se utilizam de mão-
de-obra intensiva: a conseqüência seria a redução 
dos postos de trabalho e menor arrecadação para 
a Previdência. O fato é que essas são as empresas 
que deveriam receber o olhar amigo do governo, prin-
cipalmente deste governo que prometeu gerar dez 
milhões de empregos – e até aqui só fez diminuir os 
que encontrou. 

Para tanto, bastaria seguir o que estabelece o § 
9º do mesmo artigo 195 da Constituição: “As contribui-
ções sociais previstas no inciso I deste artigo poderão 
ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas, em ra-
zão da atividade econômica ou da utilização intensiva 
de mão-de-obra.”

Esse dispositivo que favorece a criação, ou pelo 
menos a manutenção, de empregos não recebe a de-
vida atenção. Enquanto isso, numerosas empresas, 
utilizando-se de recursos do FAT (Fundo de Amparo 
ao Trabalhador), recursos que deveriam beneficiar 
apenas e tão-somente o trabalhador (e nem seria ne-
cessário frisá-lo), investiram em automação e moder-
nização do parque produtivo, entre outras coisas. Ou 
seja, financiadas pelo trabalhador, essas empresas 
reduziram o número de empregos. Um cruel e intole-
rável paradoxo. 

Os remendos feitos na Carta Magna no que tange 
à questão previdenciária até o presente momento não 
resolvem o problema do seu financiamento.

Quanto à questão da seguridade (saúde, previ-
dência e assistência social), o estudo da Anfip afirma 
que a análise do Orçamento da União revela que “o 
produto das contribuições sociais supera em muito as 
despesas da Seguridade Social”. Mais adiante, diz: 
“Entretanto, o que se verifica é que se utiliza o saldo 
positivo da Seguridade Social para engordar o supe-
rávit primário.”

Como atingir o equilíbrio financeiro e atuarial pre-
conizado pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998? 
A desoneração da folha de salários é uma medida que 
de há muito vem sendo pleiteada, principalmente para 
se diminuir o tão falado “custo Brasil”, e poderia, sem 
sombra de dúvida, ter um efeito extremamente bené-
fico para a geração de empregos.

O estudo da Anfip apresenta duas propostas: 
uma baseada no faturamento líquido das empresas, e 
a outra na redução da cota patronal para as empresas 
com uso intensivo de mão-de-obra.

A primeira proposta estabelece a Contribuição 
Social sobre o Faturamento Líquido, sendo este con-
siderado a diferença entre o faturamento bruto e a 
folha de salários, a qual serve de base à contribuição 
previdenciária atualmente.

A proposta prevê a diminuição gradual da contri-
buição sobre a folha de salários, à medida que se am-
plia a contribuição sobre o faturamento. De importante, 
a certeza da formalização do emprego, em movimento 
oposto ao que ocorre hoje. Ressalta-se a importância 
de que a arrecadação das duas contribuições seja co-
locada sob a responsabilidade do mesmo órgão. Todos 
sabemos da fragilidade da folha de salários nos dias 
atuais, de sua limitada capacidade como base de con-
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tribuições e do peso que representa para a produção 
em muitas empresas.

Suponhamos uma empresa intensiva em capital 
e com ampla utilização de tecnologia, faturando R$100 
mil no mês e com uma folha de salários de R$5 mil. 
Essa empresa contribui com apenas R$1.100,00 (22%) 
para a Previdência Social.

Suponhamos agora uma segunda empresa, com 
uso intensivo de mão-de-obra, faturando os mesmos 
R$100 mil no mês e com uma folha de salários de R$40 
mil. Essa empresa deve recolher para a Previdência, 
como contribuição patronal, R$8.800,00.

É ou não é um disparate?
A empresa altamente lucrativa e que gera pou-

quíssimos empregos recolhe com o mesmo fatura-
mento um oitavo do valor recolhido pela que gera 
muitos empregos. Dessa forma, quem estaria interes-
sado em contratar? Melhor investir em máquinas que 
dispensem mão-de-obra. Mas, se pudermos taxar o 
faturamento líquido, a primeira empresa contribuirá 
sobre 95% do seu faturamento bruto, e a segunda, 
sobre 60%. Será maior a contribuição daquela que 
emprega menos, ao contrário do que ocorre nos 
dias atuais.

O estudo da Anfip propõe aumentar gradativa-
mente a contribuição sobre o faturamento líquido e 
diminuir progressivamente a atual contribuição patro-
nal. Dessa forma, poderá haver estímulo à formaliza-
ção do emprego, com a conseqüente melhora da ar-
recadação, rumo ao equilíbrio das contas do sistema 
previdenciário.

A segunda proposta que o estudo da Anfip apre-
senta baseia-se na redução da cota previdenciária pa-
tronal pela relação entre folha de salários e faturamen-
to bruto, o que implicará a necessidade de aumento 
da alíquota da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins).

A idéia é favorecer empresas e segmentos eco-
nômicos com uso intensivo de mão-de-obra. A contri-
buição sobre a folha poderia baixar até os 12%, pois, 
segundo entendimento dos autores, a contribuição da 
empresa não deve ser inferior à do empregado (que 
hoje chega aos 11%).

A proposta estabelece que: se a relação entre 
folha de salários e faturamento for menor que 0,3, 
a empresa continuará com a alíquota patronal para 
a previdência de 22%; se menor que 0,4, a alíquota 
cairá para 17%; se menor que 0,5, a alíquota será de 
15%; e uma relação maior corresponderá a uma alí-
quota de 12%. 

Para compensar a diminuição do recolhimen-
to da parte patronal, a Cofins seria elevada de 3% 
para 3,3%.

Para o financiamento da seguridade social como 
um todo, valeria a pena repensar a Cofins, de forma a 
valorizar e incentivar aqueles que investem em produ-
ção. De acordo com o estudo que ora analiso, “deve-
se privilegiar as atividades econômicas intensivas em 
mão-de-obra, de tal maneira que o mercado formal seja 
preservado e, para esse fim, evitar perdas de receita 
para a Previdência Social”.

Os problemas que envolvem o sistema previ-
denciário não são exclusividade brasileira. Nações 
ricas se vêem às voltas com a perspectiva de dias 
sombrios e tentam aumentar o tempo de contribuição 
e de permanência dos trabalhadores na ativa, o que 
tem gerado protestos e manifestações que repercutem 
na mídia mundial. 

Daí nossa preocupação com o financiamento da 
Previdência Social brasileira. De outra forma, a tere-
mos sustentada em grande parte pelos contribuintes 
em geral, em razão de déficits crescentes, ou punire-
mos ainda mais os trabalhadores, fazendo com que 
trabalhem até o fim dos seus dias.

Cabe aos dirigentes públicos e a nós, represen-
tantes do povo, encontrar a melhor solução para o 
sistema previdenciário brasileiro, de forma a garantir 
aos trabalhadores a merecida tranqüilidade no outono 
da vida. Por essa razão, trouxe à reflexão desta Casa  
e peço que se insira em seus Anais  este estudo cri-
terioso da Anfip.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 
minutos.)
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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 
PSDB  Marcos Guerra 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

COMPOSIÇÃO 
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
(Vago) 10 MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata 11 ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL 5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Maria do Carmo Alves12 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena14 AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(vago) 8 DF 2285 3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB 5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 
PDT 
Juvêncio da Fonseca 7 MS 1128 1. Augusto Botelho  RR 2041 
PTB 1 
(Vago) 6   1. Fernando Bezerra  RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4161 1. (Vago) 9   
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em  29.01.2004) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do Conselho, 
formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para essa vaga na Sessão do SF 
de 01.10.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão 
do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF)  foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de 03.12.2003 e deixou o exercício 
do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular. 
9 Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação lida na 
Sessão do SF dessa data. 
10 Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do PDT, 
partido ao qual se filiou em 11.09.2003. 
11 Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
12 Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves (PFL-SE) foi 
eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003. 
13 Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador Juvêncio da 
Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003. 
14  Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, comunicando o 
desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) - Telefones: 311-4561 e 311-5256 

sscop@senado.gov.br 
www.senado.gov.br/etica 



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) 
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