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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 76 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Aelton 
Freitas.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 323, DE 2005

Requer informações ao Ministro dos 
Esportes acerca da criação da loteria de-
nominada Timemania.

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 so-
licitadas ao Ministro dos Esportes, informações acer-
ca do lançamento da loteria denominada Timemania, 
esclarecendo as razões para a criação de mais uma 
jogatina no País.

Justificação

O Ministério dos Esportes, segundo publica a 
Revista Veja, anunciou a criação de mais uma loteria 
no País, denominada Timemania. Adianta a Revista 
que a idéia foi concebida para trazer alívio aos en-
dividados clubes esportivos brasileiros. Ao Senado, 
como órgão fiscalizador, é importante conhecer por-
menores a respeito, daí a razão deste Requerimento 
de Informações.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 324, DE 2005

Requer informações ao Ministro-Chefe 
da Secretada de Comunicação do Governo 
e Gestão Estratégica, acerca da campanha 
de propaganda anunciada em reunião com 
o Grupo de Líderes Empresariais, em São 
Paulo, envolvendo parceria inominada entre 
a iniciativa privada e o Governo Federal.

Requeiro, nos termos do art. 216, I, do regimento 
interno, combinado com o disposto no art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, que sejam solicitadas informações 
ao Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação do 
Governo e Gestão Estratégica, tendo em vista o anúncio 
feito em reunião com o Grupo de Líderes Empresariais, 

aos quais teria sido solicitada colaboração para nova 
campanha de propaganda do Governo.

Indaga-se:
1 – O objetivo da campanha é reverter a cha-

mada agenda negativa, que decorre da má gestão 
do Governo?

2 – Como funcionará a nova parceria público-pri-
vado mencionada pelo Ministro em entrevista momentos 
antes da reunião reservada com os empresários?

3 – Quais os custos do Governo nesse tipo de 
parceria?

4 – Quais os fundamentos legais em que se ba-
seia essa mesma parceria?

5 – Foi fixado o percentual em reais da ajuda 
empresarial para essa campanha?

Justificação

No Título IV, Capítulo I, a Constituição Federal 
prescreve as atribuições do Congresso Nacional, con-
templando, no inciso X do art. 49, as suas prerrogativas 
de fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de 
suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da Administração indireta. No caso em tela, os jornais 
de hoje (dia 26 de abril de 2005) noticiam que do Minis-
tro-Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e 
Gestão Estratégica pediu a ajuda de empresários para o 
custeio de nova campanha de propaganda do Governo. 
O anuncio ocorreu poucos dias após a reunião do Pre-
sidente da República com seus Ministros, para acertar 
uma ofensiva publicitária. Segundo ainda o noticiário, 
o objetivo, ao se recorrer à propaganda, seria tentar 
reduzir a imagem negativa do Governo.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do in-
ciso III do art. 216 do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Aelton 
Freitas.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 325, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei do Senado nº 216, de 1999.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL2     

Índice Onomástico



10170 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005

REQUERIMENTO Nº 326, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei do Senado nº 127, de 2003.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

REQUERIMENTO Nº 327, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei do Senado nº 153, de 2002.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

REQUERIMENTO Nº 328, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei do Senado nº 87, de 2002.

Saia das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

REQUERIMENTO Nº 329, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “C”, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei do Senado nº 158, de 2002.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sergio Guerra.

REQUERIMENTO Nº 330, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei do Senado nº 200, de 2002.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

REQUERIMENTO Nº 331, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “C”, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 57, de 2001.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

REQUERIMENTO Nº 332, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 32, de 2003.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

REQUERIMENTO Nº 333, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Projeto 
de Lei do Senado nº 102, de 2002.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Sérgio Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assun-
tos Econômicos que será lido pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 422, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 120, de 2005 (nº 

181 2005, na origem), que propõe ao Sena-
do Federal seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$31.500.000,00 (trinta e 
um milhões e quinhentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, 
entre o Governo do Estado de Pernambuco 
e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – BIRD, para financia-
mento parcial do “Projeto de Desenvolvi-
mento Integrado de Pernambuco:  Melhoria 
da Qualidade da Educação”.

Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Com a Mensagem a nº 120, de 2005, o Pre-
sidente da República submete à apreciação des-
ta Casa o pedido de autorização para a contrata-
ção de operação de crédito externo, com garantia 
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da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhen-
tos mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, entre o Governo do Estado de Pernambuco 
e o Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD).

Os recursos destinam-se ao financiamento parcial 
do “Projeto de Desenvolvimento Integrado de Pernam-
buco: Melhoria da Qualidade da Educação” e a ope-
ração contém as seguintes características, conforme 
documento às fls. 138 do processo:

a) devedor: Governo do Estado de Per-
nambuco;

b) credor: Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD);

c) garantidor: República Federativa do 
Brasil;

d) valor do empréstimo: até 
US$31.500.000,00 (trinta e um milhões e qui-
nhentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América);

e) modalidade: “Single Currency Loan 
(moeda única – dólar americano);

f) prazo de Desembolso: até 31-12-2009;
g) amortização: vinte e três parcelas 

semestrais, iguais e consecutivas, vencíveis 
em 15 de maio e 15 de novembro de cada 
ano, com início em 15 de maio de 2010 e a 
última em 15 de maio de 2021, no valor de 
US$1.315.000,00, acrescido de uma parce-
la no valor de US$1.255.000,00, vencível em 
15-11-2021;

h) juros: exigidos semestralmente, cal-
culados com base na Libor semestral para 
dólar dos Estados Unidos da América, acres-
cidos de uma margem expressa como per-
centagem anual, constituída de 0,75%, so-
mada ou diminuída a diferença entre a mar-
gem média de captação do Bird para cobrir 
empréstimos em single currency e a Libor, 
também para o período, apurados durante 
os seis meses anteriores aos respectivos 
vencimentos;

i) comissão de crédito: 0,75% ao ano so-
bre os saldos devedores não desembolsados, 
exigida semestralmente, nas mesmas datas 
do pagamento dos juros; e

j) Taxa inicial (front-end fee): um por cen-
to sobre o valor do empréstimo, a ser debitada 

na data em que o contrato entrar em efetivida-
de, estando esta taxa sujeita a uma diminuição 
do percentual cobrado (waiver), de tempos em 
tempos, a ser determinado pelo Bird.

Além da mensagem do Presidente da Repúbli-
ca, acompanhada da Exposição de Motivos EM nº 
23/2005-MF, de 11 de março de 2005, do Ministro 
da Fazenda, instruem o processo, entre outros do-
cumentos, os pareceres favoráveis da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do 
Tesouro Nacional, respectivamente n

os
 PGFN/COF/

nº 341/2005, de 10-3-05, STN/Coref/Gerfi nº 49, de 
23-2-05, STN/Copem nº 692/2004, de 23-12-04; STN/
GTREC/Nº 70/2003, de 17-11-03 e Notas Técnicas da 
STN n

os
 834/STN/Coref/Gerefi, de 23-6-04 e 1.617/

STN/COREM, de 19-11-03; Carta de Credenciamen-
to nº Decec/Diope/Sucre-2004/268, de 21-10-04, do 
Banco Central do Brasil, Recomendação nº 620, de 
18-12-01, da Comissão de Financiamentos Externos, 
aprovada pelo Ministro do Planejamento, em 28-12-
01; Lei Estadual nº 12.421, de 11-9-03, autorizando 
a operação e o oferecimento de contra-garantias à 
União; Parecer nº 365/2004, da Procuradoria Geral 
do Estado de Pernambuco afirmando que o Estado 
‘cumpre os requisitos normativos para proceder à con-
tratação de crédito externo’, minutas dos contratos de 
garantia e do empréstimo e informações gerais sobre 
os limites de endividamento da União.

II – Análise

O empréstimo em exame envolve a União, pela 
concessão de garantia, e o Estado de Pernambuco, 
como tomador junto ao Bird. Assim, a operação su-
jeita-se aos limites e condições estabelecidos pelas 
Resoluções n

os
 96, de 1989, 40 e 43, de 2001, todas 

do Senado Federal.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a 

Secretaria do Tesouro Nacional manifestaram-se favo-
ravelmente à contratação, destacando-se as seguintes 
informações:

a) o projeto foi identificado como pas-
sível de obtenção de financiamento externo 
pela Comissão de Financiamentos Externos 
(COFIEX);

b) o projeto tem como objetivo a melhoria 
da educação, em um contexto de desenvolvi-
mento integrado do Estado de Pernambuco;
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c) a Coordenação Geral de Operações de 
Crédito de Estados e Municípios pronunciou-
se favoravelmente ao pleito estadual, uma vez 
que o Estado atende aos requisitos mínimos 
previstos no art. 32 da Resolução nº 43/2001, 
do Senado Federal;

d) as leis estaduais nºs 12.427, de 25-
12-2003 e 12.722, de 9-12-2004, relativas ao 
PPA 2004-2007 e Orçamentária para o exer-
cício de 2005 contemplam dotações para a 
execução do Projeto;

e) a Lei Estadual nº 12.421, de 11-9-
2003, autorizou o Poder Executivo a contra-
tar a operação de crédito e a vincular receitas 
como contragarantia à União;

f) os limites de endividamento do Estado 
foram atendidos, com o Parecer COPEM/STN 
nº 692, de 23-12-2004, e quanto aos limites da 
União, há margem para a concessão da pre-
tendida garantia, cf. itens 15 e 16 do Parecer 
da STN, às fls. 141 do processado;

g) a operação de crédito está previs-
ta no Programa de Reestruturação e Ajuste 
Fiscal do Estado de Pernambuco; o Estado 
encontra-se adimplente quanto às metas e 
compromissos estabelecidos pelo programa, 
apresenta classificação “C” quanto à capaci-
dade de pagamento e, assim, nesse quesito, 
foi excepcionalizado pelo Ministro da Fazenda 
para a concessão de garantia da União; não 
há registro de compromissos honrados pela 
União em nome do Estado de Pernambuco 
nos últimos anos, e não há pendência do 
Estado no âmbito do SIAFJ, relativamente à 
prestação de contas de recursos recebidos 
da União;

h) o Banco Central credenciou a opera-
ção de crédito;

i) observou-se, conforme órgãos da STN, 
o cumprimento da Lei Complementar nº 101, de 
2000, e disposições constitucionais quanto a 
gastos com saúde e educação e, entre outros, 
no tocante ao pleno exercício da competência 
tributária, pelo pleiteante;

j) o Estado apresentou as regularmente 
exigidas Certidões Negativas de Débitos, de-
vendo, porém, ser atualizadas para a celebra-
ção dos contratos.

Cumpre observar que os limites relativos aos 
dispêndios com o serviço da dívida e ao montante da 
dívida consolidada (incisos II e III do art. 7º, da Res. 
43/2001) não se aplicam às operações de crédito pre-
vistas nos Programas de Ajuste Fiscal, como é o caso 
sob exame. Ainda assim, a STN calculou os limites e 
observou que apenas os dispêndios com serviços de 
dívida extrapolam o limite de 11,5% fixado pelo Senado. 
Com efeito, variam de 11,94%, em 2004, a 12,87%, em 
2005, prevendo-se, contudo, uma tendência declinan-
te até 2008, quando deverá atingir 11,69% da receita 
corrente líquida. Ressalte-se que a STN considerou 
as contragarantias oferecidas pelo Estado como su-
ficientes para ressarcir a União, caso esta venha a 
honrar os compromissos na condição de garantidora 
da operação.

Quanto ao mérito, importa ressaltar que o Pro-
grama de Melhoria da Qualidade da Educação é parte 
integrante do Projeto de Desenvolvimento Integrado 
do Estado de Pernambuco, que busca melhorar a 
qualidade dos serviços públicos, a inclusão social 
e o desenvolvimento humano. São os seguintes os 
objetivos do Programa: universalização do ensino; 
aperfeiçoamento gradativo do atendimento a crian-
ças, jovens e adultos; redução dos altos índices 
de repetência e distorção idade-série; elevação do 
nível de resultados positivos dos alunos e da qua-
lificação, habilitação e capacitação de professores; 
adequação da rede física às necessidades de cada 
escola, bem como melhoria na articulação entre es-
tado e municípios, contribuindo para uma educação 
de qualidade.

Para tanto, o programa está estruturado em qua-
tro componentes: melhoria da qualidade e eficiência 
das escolas estaduais; melhoria da eficiência, eficácia 
e inclusão da educação no Estado e apoio à Reforma 
do Estado, com ênfase na área de educação e geren-
ciamento do Projeto.

O projeto está estimado em US$52,5 milhões, 
sendo os recursos desembolsados em quatro anos 
(2005-2008). Além da participação de US$31,5 milhões 
provenientes da presente operação junto ao BIRD, o 
projeto contará com US$2 1,0 milhões a título de con-
trapartida do Estado.

O custo efetivo estimado para o empréstimo é 
de 3,80% ao ano, bem abaixo do custo de 8% inci-
dentes sobre a captação no mercado internacional 
mediante emissão de títulos do Tesouro Nacional 
com prazo de vencimento equivalente. Logo, a STN 
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considerou aceitável o patamar de custo do presente 
empréstimo.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
pleito do Estado de Pernambuco, com a garantia da 
União, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2005

Autoriza o Estado de Pernambuco 
a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até US$ 31.500.000,00 
(trinta e um milhões e quinhentos mil dó-
lares dos Estados Unidos da América), 
de principal, junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), destinada ao financiamento parcial 
do Projeto de Desenvolvimento Integrado 
de Pernambuco:

Melhoria da Qualidade da Educação.

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

contratar operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 
31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD).

Parágrafo único. Os recursos oriundos da ope-
ração a que se refere o caput serão destinados ao 
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 
Integrado de Pernambuco: Melhoria da Qualidade da 
Educação – PROESCOLA.

Art. 2º É a União autorizada a conceder ga-
rantia à operação de crédito a que se refere o ar-
tigo anterior, tendo como contragarantia oferecida 
pelo Governo do Estado de Pernambuco quotas 
de repartição constitucional previstas nos arts. 157 
e 159, complementadas pelas receitas tributárias 
estabelecidas no art. 155, e outras garantias admi-
tidas em direito, nos termos do § 4º do art. 167 da 
Constituição Federal.

Art. 3º A operação de crédito referida no art. 1º 
desta Resolução contém as seguintes características 
e condições básicas:

I – devedor: Governo do Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até US$31.500.000,00 

(trinta e um milhões e quinhentos mil dólares dos Es-
tados Unidos da América);

V – modalidade: Single Currency Loan (moeda 
única – dólar americano);

VI – prazo de Desembolso: até 31-12-2009;
VII – amortização: vinte e três parcelas semestrais, 

iguais e consecutivas, vencíveis em 15 de maio e 15 
de novembro de cada ano, com início em 15 de maio 
de 2010 e a última em 15 de maio de 2021, no valor de 
US$1.315.000,00, acrescido de uma parcela no valor 
de US$1.255.000,00, vencível em 15-11-2021;

VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados 
com base na Libor semestral para dólar dos Estados 
Unidos da América, acrescidos de uma margem ex-
pressa como percentagem anual, constituída de 0,75%, 
somada ou diminuída a diferença entre a margem 
média de captação do Bird para cobrir empréstimos 
em single currency e a Libor, também para o período, 
apurados durante os seis meses anteriores aos res-
pectivos vencimentos;

XI – comissão de crédito: 0,75% ao ano sobre 
os saldos devedores não desembolsados, exigida se-
mestralmente, nas mesmas datas do pagamento dos 
juros; e

XII – taxa inicial (front-end fee): um por cento 
sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data 
em que o contrato entrar em efetividade, estando esta 
taxa sujeita a uma diminuição do percentual cobrado 
(waiver) de tempos em tempos, a ser determinado 
pelo Bird.

Parágrafo único. As datas de desembolsos, de 
pagamentos do principal e dos encargos financeiros 
poderão ser alteradas em função da data de assina-
tura do contrato,

Art. 4º A realização da contratação da Operação 
de crédito a que se refere esta Resolução fica condi-
cionada à prévia formalização do contrato de contra-
garantia entre o Estado e a União, vinculando-se as 
receitas referidas no art. 2º desta Resolução.

Art. 5º O prazo para o exercício da presente au-
torização é de quinhentos e quarenta dias a contar da 
data de sua publicação.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, – Osmar Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O Parecer nº 422, de 2005, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, lido anteriormente, conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução nº 15, de 2005 (MSF 120/2005), 
que autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até trinta e um milhões e quinhentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América, de principal, 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Desenvolvimento Integrado de Pernambuco: 
Melhoria da Qualidade da Educação.

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 (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

PS-GSE nº 133/05
Brasília, 15 de abril de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao co-

nhecimento do Senado Federal, que foram aprovadas, na 
Sessão Plenária do dia 12-4-05, as Emendas de números 
01 a 07, oferecidas por essa Casa ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, da 2005 (MPv no 226/04, do Poder Exe-
cutivo), o qual “Institui o Programa Nacional da Microcré-
dito Produtivo Orientado – PIMPO e altera dispositivos da 
Lei nº 6.029, da 12 da abril de 1990, que dispõe sobre a 
extinção e dissolução de entidades da administração pú-
blica federal; 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 Direitos 
da Natureza Financeira – CPMF; da Lei no 9.972, de 23 
de novembro de 1999, que cria o Fundo da Aval para a 
Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER; da Lei 
nº 10.194, de 14 de fevereiro da 2001, que dispõe sobre 
a instituição de Sociedades de Crédito ao Microempre-
endedor; e da Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, 
que dispõe sobre o direcionamento de depósitos a vista 
captados pelas instituições financeiras para operações de 
crédito destinadas à população de baixa renda e a micro-
empreendedores; e dá outras providências.”.

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

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente,      . – Deputado Inocencio Oli-
veira, Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
será anexado ao processado do Projeto de Lei de 

Conversão nº 1, de 2005 (proveniente da Medida Pro-
visória nº 226, de 2004), e vai à Comissão Mista, nos 
termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Aelton Freitas.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 192, DE 2005

Susta o Decreto do Presidente da Re-
pública, de 15 de abril de 2005, sem número, 
que homologa a demarcação administrativa 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol no 
Estado de Roraima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustado o Decreto do Presidente da 

República de 15 de abril de 2005, sem número, que 
homologa a demarcação administrativa da Terra Indí-
gena Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação
O Projeto de Decreto Legislativo que ora subme-

temos à elevada apreciação dos membros das duas 
Casas do Poder Legislativo fundamenta-se nas dis-
posições do art. 49, V da Constituição da República, 
que estabelece:

Art. 49. É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional:

 ..............................................................
V – sustar os atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites de delegação legislativa:

O Diário Oficial da União publicou em 18 de 
abril de 2005 o Decreto de 15 de abril de 2005, sem 
número, do Poder Executivo, que homologa demarca-
ção administrativa, promovida pela Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI, da Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol, no Estado de Roraima.

O referido decreto, dispõe:

“Art. 1º Fica homologada a demarcação 
administrativa, promovida pela Fundação Na-
cional do Índio – FUNAI, da Terra Indígena Ra-
posa Serra do Sol, destinada à posse perma-
nente dos grupos indígenas Ingarikó, Makuxi 
Patamona, Taurepang e Wapixana, nos termos 
da Portaria nº 534, de 13 de abril de 2005, do 
Ministério da Justiça.”

Ora, a demarcação da área indígena Raposa 
Sena do Sol, em área contínua, tendo em vista a área 
de cobertura, bem como a sua localidade, é matéria 
extremamente complexa e que envolve interesses con-
flituosos não apenas da sociedade, dos empresários 
de Roraima e das comunidades indígenas envolvidas, 
mas também de patrimônio público estadual, de inte-
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resses de organismos nacionais e internacionais, de 
organizações não governamentais relacionadas à igreja 
católica, e inclusive dentro do próprio governo.

Trata-se de uma área que envolvia inicialmente 
1.678.800 hectares, o que equivalia a 16.788 Km2, que 
representa quase a três vezes o espaço territorial do 
Distrito Federal, e é quase o tamanho do Estado de 
Sergipe, e representa quase 10% de todas terras do 
Estado de Roraima.

Pela Portaria nº 534/2005, essa área passou a 
1.743.089 hectares, 28 ares e 5 centiares.

A demarcação nos moldes propostos pela recém 
editada Portaria do Ministério da Justiça e ratificada 
pelo decreto presidencial ora questionado, continua a 
abranger parte dos Municípios de Normandia e Paca-
raima e a incorporar a totalidade do Município de Ui-
ramutã, sendo que algumas vilas, algumas fazendas 
produtoras de arroz e propriedades tem titulação an-
terior ao ano de 1934.

Com a eventual homologação dessa demarcação, 
a utilização dessas áreas estaria fortemente compro-
metida, causando significativos prejuízos econômi-
cos ao Estado, às populações interessadas e a toda 
a coletividade que estaria impedida de usar e gozar 
desse patrimônio.

O Estado de Roraima possui 225.116,1 Km2 e 
cerca de 324.397 habitantes, incluindo-se os índios e 
não-índios, conforme dados do IBGE. Desse total, cer-
ca de 214 mil residem na capital, sendo que, portanto, 
apenas cerca de 110 mil vivem nas áreas rurais.

A população indígena de Roraima é de 30.715 
habitantes, sendo que muitos desses índios residem 
em áreas urbanas. A área demarcada pelo Decreto de 
15 de abril de 2005, para cerca de 15.000 índios, é de 
1.743.089 hectares, 28 ares e 5 centiares.

Essa área equivale, para se ter uma idéia de sua 
dimensão, a quase 3 (três) vezes o espaço territorial 
do Distrito Federal, e é quase o tamanho do Estado 
de Sergipe, e representa quase 10% de todas terras 
do Estado de Roraima.

A exclusão de tamanho espaço de terras não 
pode deixar de comprometer ainda mais o precário 
desenvolvimento econômico do Estado, que possui, 
além da Raposa Serra do Sol, outras áreas demarca-
das para os índios, além das áreas de fronteira, área 
de proteção ambiental, áreas da União etc.

Roraima vive uma situação inusitada diante da 
federação brasileira, já que é o único Estado que não 
possui terras. E isso se dá, porque desde o advento da 
sua criação, o Incra, que administra a terras da União no 
Estado, não transferiu as áreas que não são da União 
para o Estado. Desta forma, o Estado de Roraima, é 
um estado sem terras. E a palestina brasileira.

A União não pode retirar do Estado uma área que 
lhe pertence, mas tão-somente a área que a Constitui-
ção Federal determinou que fosse da União ou seja, no 
caso específico, as áreas tradicionalmente ocupadas 

pelos índios, na forma dos art, 20, inciso XI e art. 231, 
ambos da Constituição Federal.

Todas as demais terras são bens do Estado de Ro-
raima e não podem ser subtraídas por parte da União, 
sob o astuto argumento de que são terras indígenas.

Para tanto, no processo administrativo de demar-
cação de áreas indígenas não podem ser abrangidas 
áreas que não sejam efetivamente ocupadas, de forma 
tradicional, pelas comunidades indígenas.

E isso deve ser aferido de forma científica e sob 
o crivo do contraditório e da ampla defesa, obedecen-
do-se ao devido processo legal, e não de forma uni-
lateral por parte de uma entidade da administração 
pública federal.

O processo de demarcação das áreas indígena 
Raposa Serra do Sol acabou por abranger áreas que 
jamais foram ocupadas pelas populações indígenas e, 
portanto, não são terras da União.

Tal demarcação compromete o princípio da lega-
lidade, da moralidade, impõe prejuízos econômicos ao 
Estado de Roraima, não só pelo valor do patrimônio imo-
biliário subtraído de forma inconstitucional pela União 
e pela Funai, mas também por causa dos prejuízos 
com os tributos que o Estado deixará de receber, ante 
a retirada de fazendas produtivas e de comerciantes 
já instalados no Município e Normandia.

Por fim, tem-se que a Portaria nº 534/2005 e o 
Decreto de 15 de abril de 2005, foram editados em 
total desconformidade com os trabalhos técnicos de-
senvolvidos e defendidos pelo próprio Governo e com 
a legislação que rege o procedimento de demarcação 
de terras indígenas.

A FUNAI – Fundação Nacional do Índio concluiu 
a primeira etapa do processo administrativo de demar-
cação da reserva indígena Raposa Sena do Sol, no 
ano de 1977, por meio de Grupo de Trabalho consti-
tuído para tal fim, o qual entendeu que a área a ser 
demarcada seria de 578.918 ha.

Essa área, conforme destaca o referido grupo de 
trabalho em seu parecer final, seria ideal para todas 
as malocas, visto que:

“...a área escolhida possui lavrado, matas, 
igarapés, lagos (peixe), palha (buriti) e caça 
dentro da mesma, várias fazendas (posses) 
sem título definitivo.... Possuem também gado, 
cavalos, ovelhas, cabras, que justificam a neces-
sidade do lavrado para criação dos mesmos.

A partir dessa constatação, e sem motivo justifi-
cado, a Funai constituiu mais (sete) grupos de trabalho, 
todas elas com conclusões diferentes, sobre o tamanho 
e os marcos das áreas a serem demarcadas.

Todos esses processos administrativos foram 
concluídos com base em pareceres antropológicos, 
sendo que em todos eles jamais houve uma concor-
dância sequer com um parecer já elaborado.

Isso demonstra o quão subjetivo é a atuação das 
autoridades da Funai, no processo de demarcação das 
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reservas indígenas. Nunca houve, e nem há, critérios 
científicos seguros para se demarcar áreas indígenas, 
ficando a sociedade à mercê do entendimento pesso-
al do antropólogo que se encontra fazendo o trabalho 
num determinado momento.

A Funai instituiu em 1992 um “Grupo de Trabalho” 
denominado de “inter-institucional”, cujo objetivo foi a 
conclusão do processo de demarcação.

O Relatório Final desse “Grupo de Trabalho” foi 
assinado por uma servidora da Funai, dando conclu-
são à primeira etapa do processo administrativo de 
demarcação.

Foi com base nesse relatório apresentado, que 
restou fixada a área de 1.678.800 ha, em área con-
tínua, que fundamentou a edição, pelo Ministério da 
Justiça, da Portaria nº 820/98, e, após, a Portaria nº 
534/2005, que de forma injustificada aumentou a área 
para 1.740.000 ha, já em ilhas, o qual foi homologado 
pelo Decreto de 15 de abril de 2005.

O documento produzido pelo Grupo de Trabalho 
responsável pelo processo administrativo deveria, em 
sua conclusão, ser atestado por todos os seus mem-
bros. Entretanto, o que se viu foi o total descumpri-
mento das exigências legais, uma vez que o relatório 
apresentado foi assinado por uma única pessoa, que 
não tinha competência para fazê-lo isoladamente, o 
que caracteriza a nulidade do ato.

Ademais, o aludido Decreto fere frontalmente o 
disposto no art. 5º da Constituição Federal que esta-
belece:

“Art. 5º  ..................................................
XXII – É garantido o direito de proprie-

dade;
XXXVI – A lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa jul-
gada;

LV – aos litigantes em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes.”

Portanto, o decreto que homologa a demarcação 
nos moldes da Portaria nº 534/2005, não reconhece o 
direito dos proprietários de terras, desconsiderando todas 
as cadeias sucessórias de mais de um século, resguar-
dadas pelo ordenamento legal à época, configurando-se 
em clara ofensa aos princípios constitucionais do direito 
adquirido, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito.

Assim, o citado decreto afigura-se impróprio, 
inoportuno e eivado de vícios em todas as etapas do 
processo que o originou, merecendo, portanto, a re-
paração desta Casa.

Sala das Sessões, 6 de abril de 2005. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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 a vida, a liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXII – é garantido o direito de propriedade;
....................................................................................

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
....................................................................................

LV – aos litigantes, em processo judicial ou ad-
ministrativo, e assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios aos acusados em geral são e 
recursos a ela inerentes;
....................................................................................

Art. 20. São bens da União;
....................................................................................

XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios. 
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;
....................................................................................

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as im-
prescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, cos-
tumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios destinam-se a sua posse permanente, caben-
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são ina-
lienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, im-
prescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas 
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso 
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha 
em risco sua população, ou no interesse da soberania 
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do País, após deliberação do Congresso Nacional, 
garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato 
logo que cesse o risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado re-

levante interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e 
a extinção direito a indenização ou a ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias 
derivadas da ocupação de boa-fé.

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto 
no art. 174, §§ 3º e 4º.
....................................................................................

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL12     

Índice Onomástico



10180 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    13ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10181 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL14     

Índice Onomástico



10182 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    15ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10183 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 2005

Acrescenta dispositivos à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, para dispor so-
bre os programas de demissão voluntária 
promovidos pelo empregador, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescida dos se-
guintes artigos:

“Art. 508-A. Os empregadores poderão 
instituir Programa de Demissão Voluntária 
– PDV, que compreende um conjunto de in-
centivos para a demissão voluntária de seus 
empregados, visando à adequação de seus 
gastos com pessoal.

§ 1º O Programa de Demissão Voluntá-
ria não abrange os programas de incentivo a 
pedido de aposentadoria ou a qualquer outra 
forma de desligamento voluntário.

§ 2º A adesão, pelos empregados, ao 
Programa referido no caput poderá ser limi-
tada pelo empregador a uma porcentagem do 

total dos empregados do estabelecimento, ou 
relativa a grupos ocupacionais específicos.

§ 3º O empregado, para aderir ao PDV, 
deverá formalizar o pedido no prazo estabe-
lecido pelo empregador.

§ 4º Caberá ao empregador deferir ou 
não o pedido de adesão ao PDV, não geran-
do o requerimento de adesão qualquer direito 
subjetivo ao empregado.

§ 5º Não será admitida a demissão sem 
justa causa de empregado enquanto perdurar 
o Programa de Demissão Voluntária, salvo se 
mais vantajosa para o empregado.

§ 6º O empregado poderá, até o dia an-
terior à sua demissão, apresentar seu pedido 
de desistência de adesão ao PDV.

Art. 508-B A indenização devida pela 
rescisão de contrato, resultante do Programa 
de Demissão Voluntária, respeitadas ainda as 
normas constantes nesta Consolidação, será 
de, no mínimo:

I – um mês de remuneração por ano de 
serviço efetivo, considerado como ano integral 
a fração igual ou superior a seis meses, até o 
limite de vinte remunerações;

(À Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.)

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL16     

Índice Onomástico



10184 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005

II – o valor correspondente a quarenta 
por cento sobre o montante dos depósitos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço rea-
lizados na respectiva conta vinculada, durante 
a vigência do contrato de trabalho.

§ 1º O primeiro ano de duração do contra-
to por prazo indeterminado é considerado como 
período de experiência, e, antes que se com-
plete, nenhuma indenização será devida.

§ 2º Se o salário for pago por dia, o cál-
culo da indenização terá por base trinta dias.

§ 3º Para os empregados que trabalhem 
por comissão ou que tenham direito a percenta-
gens, a indenização será calculada pela média 
das comissões ou percentagens percebidas 
nos últimos doze meses de serviço.

§ 4º Para os empregados que trabalhem 
por tarefa ou serviço feito, a indenização será 
calculada na base média do tempo costumeira-
mente gasto pelo interessado para realização 
de seu serviço, calculando-se o valor do que 
seria feito durante trinta dias.

Art. 508-C Fica assegurado ao empre-
gado que aderir ao PDV, por um período de 
três a cinco meses, imediatamente após a sua 
demissão, a participação em curso ou progra-
ma de qualificação profissional a ser custeado 
pelo empregador.

Parágrafo único. O empregador, mediante 
previsão em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, fornecerá auxílio-alimentação e vale-
transporte durante o período de capacitação 
profissional a que se refere o caput.

Art. 508-D Os processos judiciais que 
envolvam demissão do empregado, a que se 
referem os arts. 508-A e 508-B, terão priori-
dade na pauta dos julgamentos.

§ 1º A audiência de conciliação e julga-
mento dos processos será designada para, 
no máximo, trinta dias úteis da data do ajui-
zamento da ação.

§ 2º O julgamento das ações será reali-
zado no prazo máximo de sessenta dias.

Ad. 508-E. A empresa que transgredir as 
disposições constantes nos arts. 508-A, 508-
B e 508-C, além de outras sanções previstas 
nesta Consolidação, sujeitar-se-á, ainda:

a) à suspensão de empréstimos e fi-
nanciamentos, por instituições financeiras ofi-
ciais;

b) à revisão de incentivos fiscais de tra-
tamento tributário especial;

c) à inabilitação para licitar e contratar 
com qualquer órgão ou entidade da adminis-
tração pública direta ou indireta federal, esta-
dual, do Distrito Federal ou municipal;

d) à interdição para o exercício do co-
mércio, se for sociedade mercantil;

e) à cassação de autorização para fun-
cionar no País, quando for o caso.

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

Justificação

Ultimamente, programas de demissão voluntária 
tornaram-se muito comuns tanto no serviço público, 
quanto na iniciativa privada, principalmente nas insti-
tuições financeiras, como forma menos traumática de 
desligamento de trabalhadores e com o objetivo de ra-
cionalizar a produção ou a prestação de serviços, ou até 
mesmo para fazer frente aos gastos com seu pessoal.

Em programas como esses o empregado pode 
receber uma série de incentivos que, seguramente, não 
lhes seriam oferecidos caso tivesse sido demitido sem 
justa causa. Infelizmente, essa não é a regra. Como se 
sabe, nesses programas, por terem origem em uma 
transação extrajudicial, muitas vezes, são negociados 
direitos básicos dos trabalhadores protegidos pela le-
gislação trabalhista.

Assim, quando da adesão a um desses programas 
pelo trabalhador, certamente acontecem transações e 
negociações de direitos decorrentes da relação de tra-
balho que, obviamente, criam vantagens e concessões 
recíprocas. Supõe-se que tais transações, em princí-
pio, tenham sido acordadas livremente pelas partes, 
ainda que tacitamente, como nos casos em que não 
há ressalvas devidamente fundamentadas.

Ora, o direito laboral é composto de várias nor-
mas imperativas que se sobrepõem aos atos de von-
tade, conforme o disposto no art. 9º da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Em conseqüência, a transação 
de direitos é bastante restrita, eis que muitos são di-
reitos irrenunciáveis.

Com o intuito de regulamentar a matéria e, desse 
modo, assegurar os direitos fundamentais dos traba-
lhadores ao final de uma relação de trabalho, estamos 
apresentando esta proposta que, além de garantir uma 
indenização, assegura ao empregado que aderir a pro-
gramas de demissão voluntária, por um período de três 
a cinco meses, imediatamente após a sua demissão, 
a participação em curso ou programa de qualificação 
profissional a ser custeado pelo empregador.

Estamos convencidos que a compensação finan-
ceira adicional e o custeio de programa de qualificação 
profissional, com vistas à recolocação no mercado de 
trabalho do empregado que deixa a empresa, consti-
tuem uma responsabilidade social do empregador e 
são práticas imprescindíveis de respeito e valorização 
dos trabalhadores.

Pela urgência e relevância que o tema repre-
senta, esperamos contar com o apoio e colabora-
ção dos ilustres pares para a aprovação do presente 
projeto.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Francisco Pereira.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS

....................................................................................
Art. 508. Considera-se justa causa, para efeito 

de rescisão de contrato de trabalho do empregado 
bancário, a falta contumaz de pagamento de dúvidas 
legalmente exigíveis.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2005

Altera o § 1º do art. 236, da Lei de ju-
lho de 1965 – Código estabelecer os casos 
em que poderão ser presos no período an-
terior às eleições, nº 4.737, de 15 Eleitoral, 
para os candidatos de quinze dias anterior 
às eleições.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 236 da Lei nº 4.737, de 15 

de julho de 1965 – Código Eleitoral, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 236.  ..............................................
§ 1º Os membros das Mesas Receptoras 

e os Fiscais de Partido, durante o exercício de 
suas funções, não poderão ser detidos ou pre-
sos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma 
garantia gozarão os candidatos, desde quinze 
dias antes das eleições, salvo os casos de fla-
grante delito, sentença transitada em julgado e 
prisão preventiva decretada antes do inicio do 
período estipulado neste artigo. (NR)”

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

Justificação

O presente projeto tem por objetivo alterar a redação 
do § 1º do art. 235 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), de maneira a acrescentar duas novas 
exceções à regra geral ali estabelecida: a proibição de 
prisão ou detenção de candidatos desde 15 dias antes 
das eleições. A forma vigente excepciona apenas os ca-
sos de flagrante delito. A forma ora proposta excepciona, 
alem do flagrante, os casos de sentença transitada em 
julgado e a prisão preventiva decretada antes do inicio do 
período de 15 dias que o dispositivo determina.

Está claro que a proibição de prisão de candida-
tos inscreve-se no quadro das garantias indispensá-
veis à lisura do processo eleitoral. Protege candidatos 
da possibilidade de abusos por parte de autoridades 
constituídas, com poderes para proceder à coação, 
até prova em contrário, sob o amparo da lei. Protege, 
portanto, em tese, a candidatos oposicionistas contra 
abusos de autoridades interessadas em beneficiar alia-

dos ou correligionários ou prejudicar seus adversários, 
ao introduzir, portanto, viés ilegítimo no processo de 
formação da vontade do eleitor.

Considero, no entanto, que, nesse caso, a regra 
deve abrigar exceções outras que aquela hoje previs-
ta no texto legal: o caso de flagrante delito. Ordem de 
prisão em obediência a sentença transitada em julgado 
implica o estabelecimento claro de culpa e, é preciso 
lembrar, nossa Constituição determina que a condena-
ção criminal, transitada em julgado, tem como conse-
qüência a cassação dos direitos políticos do cidadão, 
enquanto perdurarem seus efeitos.

De maneira similar, prisão preventiva é uma situ-
ação excepcional que exige razões de peso para sua 
decretação. Se razões dessa ordem encontram-se 
presentes, não creio ser razoável eximir os candidatos 
de sua aplicação.

Essas as razões por que peço a meus ilustres 
Pares apoio para o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. _  Fran-
cisco Pereira.

LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO ELEITORAL

....................................................................................
Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 

5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) ho-
ras depois do encerramento da eleição, prender ou 
deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou 
em virtude de sentença criminal condenatória por 
crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a sal-
vo-conduto.

§ 1º Os membros das essas receptoras e os fis-
cais de partido, durante o exercício de suas funções, 
não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de 
flagrante delito; da mesma garantia gozarão os candi-
datos desde 15 (quinze) dias antes da eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será ime-
diatamente conduzido á presença do juiz competente 
que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará 
e promoverá a responsabilidade do coator.
....................................................................................  

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 2005

“Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, que Regulamenta os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o inciso I do art. 2º da Lei nº 10.257, de 

10 de julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art. 2º  ..................................................
I – garantia do direito a cidades susten-

táveis, entendido como direito à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho, ao livre exercício dos 
cultos religiosos e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações.”

Art. 2º O artigo 2º da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte 
Parágrafo Único:

“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único – O disposto nos incisos 

VI e XIII não se aplica aos empreendimentos 
e atividades destinados ao exercício de cultos 
por organizações religiosas.”

Art. 3º O artigo 49 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 4º  ..................................................
§ 4º O disposto no inciso VI não se apli-

ca aos empreendimentos e atividades a que 
se refere o Parágrafo Único do artigo 2º , da 
presente Lei.”

Art. 4º o artigo 36 da Lei nº 10.257, de 2001, pas-
sa a vigorar coma seguinte redação:

“Art. 36. Lei municipal definirá os empre-
endimentos e atividades privados ou públicos 
em área urbana que dependerão de elabora-
ção de estudo prévio de impacto de vizinhança 
(EIV) para obter as licenças ou autorizações 
de construção, ampliação ou funcionamento a 
cargo do Poder Público municipal, ressalvados 
os destinados ao livre exercício de cultos por 
organizações religiosas.”

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

É cediço que o artigo 5º da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil de 1988, em seu inciso VI, 
estabeleceu como direito fundamental a liberdade de 
consciência e de crença, assegurando, ainda, o livre 
exercício dos cultos religiosos, e garantindo, na forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

A atual Carta Magna, diferentemente das ante-
riores, não condicionou o exercício dos cultos ã ob-
servância da ordem pública e aos bons costumes. E 
assim o fez o legislador constitucional pela experiência 
de que tais conceitos, por serem vagos e indefinidos, 
mais serviram para intervenções arbitrárias do que 
para a satisfação do interesse público.

Convém ressaltar, que as normas definidoras dos 
direitos e garantias constitucionais fundamentais, têm 
aplicação imediata e, portanto, eficácia plena, conforme 
se pode verificar pelo preceituado no § 1º do citado 

artigo 5º, isto é, sua força dispositiva é dirigida a todos, 
inclusive aos legisladores, que não podem elaborar 
leis que os violem.

A presente proposição objetiva corrigir a anomalia 
criada pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, ao per-
mitir que seja tolhido o direito assegurado na Lei Maior, 
desconsiderando disposto no seu inciso VI, no artigo 5º.

Ao regulamentar os artigos 182 e 183 da Cons-
tituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade (Lei 
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) deveria ter 
contemplado entre suas diretrizes, traçadas no artigo 
2º, a garantia do livre exercício dos cultos religiosos, 
visando, assim, atingir o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade, que somente será alcan-
çado quando forem respeitados os preceitos ditados 
pelos artigos 5º e 6º da Lei Maior.

Por abundância, tem-se ainda a expressa vedação 
constitucional de natureza federativa, que ao tratar de 
cultos religiosos ou igrejas, dispõe que os entes fede-
rados não poderão “embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter cora eles relação de dependência”, a teor 
do artigo 19, inciso I.

Dito isso, submeter a liberdade de cultos à restri-
ções pseudo-urbanístico-ambientais, como, por exem-
plo, Estudos de Impacto Ambiental, Estudos de Impacto 
de Vizinhança, Audiências Públicas e etc, com base 
em legislação infraconstitucional, caracteriza flagrante 
afronta ao que dispõe o artigo 5º, inciso VI, da Cons-
tituição da República.

Por essas razões, a presente proposição se faz 
necessária para corrigir as distorções introduzidas no 
ordenamento jurídico nacional pelo Estatuto da Cidade, 
garantindo a plenitude tanto do direito ao livre exercí-
cio de cultos religiosos, quanto do direito a cidades 
sustentáveis, razão pela qual se espera o acolhimento 
pelos Nobres Pares.

Sala das,Sessões, 26 de abril de 2005. – Mar-
celo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Regulamenta os arts. nºs 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cida-
de e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, en-
tendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, ã infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações;
....................................................................................
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VI – ordenação e controle do uso do solo, de 
forma a evitar:

a) a utilização Inadequada dos imóveis urba-
nos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou In-
convenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 
excessivos ou inadequados em relação à Infra-estru-
tura urbana;

d) a Instalação de empreendimentos ou atividades 
que possam funcionar como pólos geradores de tráfego. 
sem a previsão da Infra-estrutura correspondente:

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que 
resulte na sua subutilização ou não utilização;

O a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;

....................................................................................
XIII – audiência do Poder Público municipal e da 

população interessada nos processos de Implantação 
de empreendimentos ou atividades com efeitos poten-
cialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou 
construído, o conforto ou a segurança da população;
....................................................................................

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, 
entre outros Instrumentos;
....................................................................................

VI – estudo prévio de Impacto ambiental (EIA) e 
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
....................................................................................

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimen-
tos e atividades privados ou públicos em área urbana 
que dependerão de elaboração de estudo prévio de 
impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funciona-
mento a cargo do Poder Público municipal.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

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 Pais a Inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias;
....................................................................................

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garan-
tias fundamentais têm aplicação Imediata
....................................................................................

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, sub-
vencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, 
a colaboração de Interesse público;
....................................................................................

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme dire-
trizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem– estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Mu-
nicipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 
mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função 
social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão 
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, 
mediante lei especifica para área Incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietá-
rio do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de:

I – parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e terri-

torial urbana progressivo no tempo:
III – desapropriação com pagamento median-

te títulos da divida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 
de até dez anos, em parcelas anuais, Iguais e suces-
sivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais.

Ar. 183. Aquele que possuir como sua área ur-
bana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, 
por cInco anos, Ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, ad-
quirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º  O título de domínio e a concessão de uso 
serão conferidos ao homem ou a mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez.

§ 3º  Os Imóveis públicos não serão adquiridos 
por usucapião.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– O Senhor Presidente da República adotou em 20 de 
abril de 2005, e publicou em 22 do mesmo mês e ano, 
a Medida Provisória nº 248, de 2005, que “dispõe 
sobre o valor do salário mínimo a partir de 1º de maio 
de 2005, e dá outras providências.”

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

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB) 1.vago
Tasso Jereissati (PSDB) 2.vago
César Borges (PFL) 3.vago
Eduardo Azeredo (PSDB) 4.vago
Rodolpho Tourinho(PFL) 5.vago

PMDB

Ney Suassuna 1.Luiz Otávio
Maguito Vilela 2.Gerson Camata
Hélio Costa 3.Leomar Quintanilha

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

Delcídio Amaral (PT) 1.vago
Siba Machado (PT) 2.vago
Antonio Carlos Valadares (PSB) 3.vago

PDT

Osmar Dias 1.vago

P-SOL*

Heloísa Helena 1.vago

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Paulo Rocha 1.Fernando Ferro
Colombo 2.Henrique Fontana

PMDB

José Borba 1.Sandra Rosado
Mendes Ribeiro Filho 2.Benjamin Maranhão

Bloco (PFL/PRONA)

Rodrigo Maia 1.Murilo Zauith
Roberto Brant 2.Kátia Abreu

PSDB

Alberto Goldman 1.Eduardo Paes

PP

José Janene 1.Mário Negromonte

PTB

José Múcio Monteiro 1.Ricarte de Freitas

PL

Sandro Mabel 1.Miguel de Souza

PPS

Dimas Ramalho 1.Rogério Teófilo

    23ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10191 

PSB

Renato Casagrande 1.Dr. Ribamar Alves

PC do B*

Renildo Calheiros 1.Jamil Murad

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

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

– Publicação no DO: 22-4-2005
– Designação da Comissão: 26-4-2005 
– Instalação da Comissão: 27-4-2005
– Emendas: até 28-4-2005 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 22-4-2005 a 5-5-2005(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 5-5-2005 
– Prazo na CD: de 6-5-2005 a 19-5-2005 (15º ao 28º 
dia) 
– Recebimento previsto no SF: 19-5-2005 
– Prazo no SF: de 20-5-2005 a 2-6-2005 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 2-6-2005
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 3-6-2005 a 5-6-2005 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
6-6-2005 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 20-6-2005 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, de acor-
do com as normas constantes da Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1, de 2003 (Ofícios do Congresso 
Nacional nºs 823 e 824, de 2004), fica aberto, a partir 
desta data, o prazo para interposição de recurso por 
1/10 (um décimo) dos representantes de cada Casa, 
por 5 (cinco) dias úteis, para que sejam apreciados 
pelo Plenário do Congresso Nacional os Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 2 e 3, de 2005 – CN, tendo 
em vista publicação em avulso, nesta data, dos pa-
receres da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

O recurso será recebido na Secretaria-Geral da 
Mesa do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– A Presidência, de acordo com as indicações das 
Lideranças, designa a Comissão Especial para apre-
sentar projeto de resolução de reforma do Regimento 
Interno do Senado Federal, criada pelo Requerimento 
nº 91, de 2005. 

Nos termos do art. 401 do Regimento Interno, 
designo o Senador Tião Viana como representante da 
Comissão Diretora na mencionada Comissão:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Marco Maciel – PFL
Eduardo Siqueira Campos – PSDB

PMDB

Papaléo Paes

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT, PSB, PTB, PL E PPS)

Sérgio Zambiasi

PDT *

Augusto Botelho
Membro da Comissão Diretora (art. 401 do Risf)
Tião Viana

* Vaga cedida pelo PMDB e pelo Bloco de Apoio ao 
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício da Liderança do PSDB na Câ-
mara dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Aelton Freitas.

É lido o seguinte:

OF. PSDB Nº 368/2005

Brasília, 26 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência membro suplente, em 

substituição ao integrar a Comissão Mista de Planos, 
de o Deputado Silvio Torres, como Deputado Alberto 
Goldman, para Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Respeitasamente,  . – Deputado Alberto Gold-
man, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Será feita a substituição solicitada.

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) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Hélio 
Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, peço a minha inscrição para falar nas 
comunicações inadiáveis assim que V. Ex.ª terminar.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Ex.ª será atendido de acordo com o Regimento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Pela ordem, com a palavra o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) 
– Quero me inscrever para uma comunicação inadiável 
no momento em que V. Exª entender mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Ex.ª será atendido nos termos do Regimento.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Sr. 
Presidente, da mesma forma, quero me inscrever para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs te-
rão assegurado o uso da palavra por cinco minutos, 
para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 
158, § 2º, do Regimento Interno, na seguinte ordem: 
Senador Hélio Costa, Senador Paulo Paim e Senador 
Aelton Freitas.

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, caso algum dos Senadores 
inscritos tenha algum acesso de cavalheirismo, eu 
gostaria de ficar na primeira suplência para as comu-
nicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Fica anotado o seu pedido.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever 
para falar como Líder, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Ca-
valcanti, como Líder do PTB, por cinco minutos, para 
comunicação urgente de interesse partidário, nos ter-
mos do art. 14, inciso XII, alínea “a”, do Regimento 
Interno.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, há poucos dias, em Roraima, fomos tomados 
de surpresa por duas decisões.

A primeira, do Supremo Tribunal Federal, ao ana-
lisar uma ação para decidir sobre se era competência 
do Supremo Tribunal Federal ou da Justiça Federal de 
Roraima a decisão sobre uma ação popular referente 
à demarcação da Reserva Raposa/Serra do Sol, jul-
gou também prejudicadas não só a ação popular como 
todas as outras ações correlatas que diziam respeito 
ao mesmo objeto.

O Ministro Relator pediu a perda de objeto des-
sas ações baseado numa informação do Ministro da 
Justiça de que havia revogado a Portaria nº 820, que 

deu origem à demarcação daquela reserva, e que S. 
Exª haveria editado uma nova portaria. O Ministro Re-
lator, então, baseado nessa informação, pediu a perda 
de objeto, sendo, portanto, extintas as ações.

Sr. Presidente, o fato é que a portaria a que se 
referia o Ministro não havia sido publicada. A Portaria 
nº 534, do Ministro da Justiça, só foi publicada no dia 
seguinte à decisão do Supremo. Portanto, o Supremo 
foi induzido a erro por uma informação do Ministro da 
Justiça, o que é de causar muita admiração.

O Senhor Presidente da República, no dia se-
guinte à decisão do Supremo, baixou um decreto de-
marcando a reserva diferentemente daquilo que havia 
recomendado a Comissão Externa do Senado, diferen-
temente daquilo que havia recomendado a Comissão 
Externa da Câmara e diferentemente daquilo que a Jus-
tiça Federal em Roraima havia apurado, demonstrando 
cabalmente, por um laudo pericial elaborado por vários 
peritos, que a Portaria nº 820, que demarcou aquela 
reserva, estava eivada de vícios, de fraudes, de uma 
série de crimes cometidos para embasar a portaria, 
os quais posteriormente vou detalhar com calma, da 
tribuna, já que agora disponho de pouco tempo.

Quero, portanto, dizer que, diante de mais essa 
fraude, ocasionada pelo Ministro da Justiça, que infor-
mou erradamente ao Supremo Tribunal Federal, que 
decidiu baseado numa portaria inexistente, porque 
não publicada, já entrei com medida no Supremo para 
anular essa portaria e continuarmos a análise judicial 
dessa matéria, importantíssima não só para Roraima 
como para o Brasil, porque não podemos aceitar que 
atos do Governo sejam baseados em ações fraudu-
lentas. Então, estou agora entrando também com um 
decreto legislativo visando sustar o decreto do Pre-
sidente da República, buscando, portanto, também 
a via legislativa para corrigir um erro, um equívoco a 
que foi induzido o Supremo Tribunal Federal, corrigin-
do uma injustiça que o Senhor Presidente da Repú-
blica comete contra o Estado de Roraima, induzido 
pelo seu Ministro da Justiça, que, por sua vez, tem a 
assessoria da Presidência da Funai, que não leva em 
conta nem a opinião dos índios que moram lá. Prova 
do que digo é o que está acontecendo hoje naquela 
reserva: policiais federais são reféns dos índios que 
são contrários à demarcação daquela reserva, que 
são a maioria. Cansamos de perguntar por que não 
fazem, se há dúvida, um plebiscito com os índios que 
moram naquela reserva?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – No entanto, acharam que eram professores de 
Deus e que podiam, portanto, fazer como queriam.
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Quero também aqui denunciar, e vou fazê-lo com 
mais calma, a ação da Polícia Federal e da Polícia Ro-
doviária Federal no local, fora dos limites da reserva, 
na estrada que liga a capital Boa Vista à cidade de 
Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, de manei-
ra a intimidar os cidadãos e as cidadãs de bem que 
passam por aquela estrada, pedindo o documento do 
carro, o documento pessoal, revistando os carros fora 
da reserva indígena.

Quero aqui, inclusive, fazer esse alerta não mais 
ao Ministro da Justiça, que não leva nada a sério, mas 
ao Diretor da Polícia Federal e ao Diretor da Polícia 
Rodoviária Federal para que corrijam esse equívoco. 
Aqueles policiais não têm culpa de estar fazendo isso, 
pois devem estar obedecendo ordens, ordens equivo-
cadas também.

Quero finalizar, Sr. Presidente, fazendo esse re-
gistro de que, além da medida judicial que já ingressei 
no Supremo Tribunal Federal, estou hoje ingressando 
com este Projeto de Decreto Legislativo que visa sa-
nar essa injustiça. O Senado não pode ficar omisso 
nessa questão.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge 
como orador inscrito.

S. Exª dispõe de até dez minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. JOSÉ JORGE (PMDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, em manchete do jor-
nal do O Estado de S. Paulo de ontem destacava-se: 
“Lula vai apostar na propaganda para tentar reverter 
agenda negativa. Em reunião com Ministros, o Presi-
dente mostrou preocupação com o chamado ‘efeito 
Martha’ e pediu maior publicidade de programas na 
área social”.

Ainda segundo o jornal: “O mutirão do governo 
para espantar o vácuo político incluirá uma nova leva 
de comerciais na TV sobre os efeitos práticos do cres-
cimento econômico e dos programas da administração 
Lula na vida das pessoas”.

Esse aumento deve alcançar valores estratosfé-
ricos, pois só no ano passado o gasto com publicidade 
subiu R$250 milhões, o que representou uma alta de 
40,5% em relação ao ano anterior.

Com a proximidade da próxima eleição presi-
dencial, devemos ficar atentos à explosão nos custos 
da propaganda. 

Não satisfeito em usar os recursos públicos para 
a publicidade de interesse do Governo, o Ministro 
Luiz Gushiken reuniu-se ontem, em São Paulo, com 
150 empresários do Grupo de Líderes Empresariais 
para solicitar apoio financeiro para a segunda etapa 

da campanha “O melhor do Brasil é o brasileiro”, que 
agora teria um novo slogan: “Um bom exemplo, tudo 
começa por aí”.

O que deixou a todos curiosos foi que bons exem-
plos o Governo Federal teria a dar à sociedade. Au-
mento de gastos com pessoal sem vínculo com o ser-
viço público? Aumento da carga tributária? Queda na 
renda média do trabalhador? Aumento da mordomia 
do Governo e do Presidente, adquirindo um avião de 
luxo para viagens internacionais? Que exemplo o Go-
verno daria à sociedade, principalmente a outros entes 
governamentais?

Vimos, na semana passada, o aumento de gas-
tos das prefeituras e dos governos estaduais com 
pessoal, enfrentando dificuldades financeiras. Tudo 
isso vem do exemplo dado pelo Governo Federal. Se 
o Governo Federal acredita que aumentar o número 
de cargos em comissão e o de funcionários públicos 
melhora o Brasil, os governos estaduais e os munici-
pais seguirão o exemplo.

O empresário Paulo Zottolo, Presidente da Nívea, 
uma grande empresa nacional, criticou o PT e mani-
festou seu inconformismo com o fato de o Ministro Luiz 
Gushiken pedir “apoio” aos empresários vinte meses 
antes da eleição. Quer dizer, ao seu estilo, disse que o 
apoio era para projeto ligado à educação. A pergunta 
foi aplaudida, mas a resposta não.

Na realidade, o Governo, além de convidar os em-
presários para aumentar a quantidade de propaganda, 
ainda gera constrangimento. Ou seja, os empresários 
comparecem às reuniões, já que se trata de um dos 
mais importantes Ministros do chamado núcleo duro 
do poder – aqueles que efetivamente detêm poder – e 
sofrem pressão, a meu ver indevida, no sentido de 
conseguir dinheiro para mais propaganda do Governo 
do Presidente Lula. 

De fato, este Governo vive do falso marketing 
sobre promessas eleitorais ainda não cumpridas. O 
maior exemplo dessa enganação é o Programa Fome 
Zero. Identificado pelas pesquisas de opinião como o 
maior programa social do Governo, ele tem se mos-
trado um verdadeiro fiasco. Acabou agregado a ou-
tros programas, alguns deles como o Bolsa Escola e 
o Auxílio Gás, implantados no Governo anterior, e re-
cebeu novo nome: Bolsa-Família. Trata-se do mesmo 
Bolsa Escola, implantado inicialmente no Distrito Fe-
deral pelo companheiro Senador Cristovam Buarque, 
posteriormente utilizado pelo Governo do Presidente 
Fernando Henrique. A família recebia um cartão e re-
tirava determinada quantidade de recursos. Existem 
também o Auxílio Gás e outros programas nos mes-
mos moldes, que são, diga-se de passagem, a forma 
mais moderna de auxiliar os mais carentes. O Senador 
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Eduardo Suplicy defende, há muito tempo, a iniciati-
va de dar dinheiro às famílias para que estabeleçam 
suas prioridades.

O Programa Primeiro Emprego, alardeado desde 
a campanha eleitoral como a solução para os jovens, 
prometia empregar 250 mil jovens. Acabou gerando 
menos de 3 mil vagas, a um custo de R$30 milhões. 
Esse valor só pode ser atribuído ao custo de publicida-
de, pois, de outro modo, criar menos de três mil vagas 
com esse montante redundaria num dispêndio de R$10 
mil por vaga. Senador Pedro Simon, para se criar três 
mil vagas pagando salário mínimo, gasta-se R$10 mil. 
Seria melhor, em vez de criar vagas, que o Governo 
pagasse aos jovens e os fizesse estudar.

Passado o efeito do marketing ilusionista do Pri-
meiro Emprego, o Governo preparou novo filhote: o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – o ProJo-
vem, depois de exaustiva e cara campanha publicitária 
na mídia. Foi criado por medida provisória, que ainda 
se encontra na Câmara dos Deputados, e com muitos 
problemas. Estudaremos a matéria quando esta chegar 
ao Senado Federal. Nem criatividade os marqueteiros 
do Governo tiveram, pois o novo programa é uma có-
pia piorada do Programa Ação Jovem, executado pelo 
Governo de São Paulo desde junho do ano passado e 
que atende mais de 6.700 jovens.

Na área de saúde pública, as políticas são pau-
tadas pelo marketing. E não sou só eu quem declara 
isso, mas o Dr Gastão Wagner de Sousa Campos, Se-
cretário Executivo do Ministério da Saúde até novembro 
último. Segundo informou à imprensa, as prioridades 
do Ministério são o Sistema de Atendimento Móvel de 
Urgência, o famoso SAMU, a Farmácia Popular, o Qua-
liSUS e o Saúde Bucal. Para Gastão Wagner, “apesar 
de necessários [esses programas], não são essenciais. 
Essenciais são o desenvolvimento da atenção primária, 
do Saúde da Família, a reforma hospitalar e da atenção 
especializada, a reorganização da política de pessoal 
do SUS. Aí acho que há preocupação exagerada com 
a coisa da marca, do marketing”. 

Numa desesperada ação de contrapropaganda, 
com o objetivo de abafar as crises do Ministério da Saú-
de, inclusive a Operação Vampiro, e ainda para tentar 
inviabilizar uma nascente candidatura de oposição, o 
Presidente Lula decretou a intervenção nos hospitais 
municipais do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Fe-
deral, numa decisão unânime (10 x 0), acabou inviabi-
lizando mais essa ação de propaganda enganosa.

Existem diversos exemplos, que não terei tem-
po de ler, na área da reforma agrária e de outros seg-
mentos em que a propaganda é muito maior do que 
a realidade.

Quando todos esperavam que os juros come-
çassem a cair, o Banco Central elevou mais uma vez 
as taxas, que já são as maiores do mundo. Pelo oita-
vo mês consecutivo, o Banco Central aumenta a taxa 
de juros.

Segundo a nova lógica nascida da usina de me-
táforas chamada Luiz Inácio Lula da Silva, o Governo 
não tem nenhuma responsabilidade na diminuição dos 
juros! Pela lógica oficial, a guerra contra o dragão que 
sufoca nossa economia é fruto da maldade dos ban-
queiros, aliada à inércia da sociedade.

Pois os brasileiros, como disse o Presidente on-
tem, não tiram o “traseiro da cadeira” para procurar 
outro banco ou outra operadora de cartões de crédito 
que pratiquem uma taxa de juros menor. A cada decla-
ração como essa, fica claro o distanciamento, a meu 
ver patológico, do Presidente da República em relação 
à realidade brasileira.

Mas hoje um jornal publicou as taxas de juros 
cobradas por diversos bancos, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior. Se alguém quisesse escolher o banco pela 
taxa de juros cobrada no cheque especial, por mês, 
teria: Bradesco, 8,13%; Itaú, 7,92%; Banco do Brasil, 
7,78%; Caixa Econômica Federal, 7,34%; Unibanco, 
7,99%; Santander, 7,62%; e Banrisul, 7,32%. Portan-
to, o indivíduo que toma seu chope na sexta-feira, se 
tentar escolher um banco com taxa menor, perderá 
tempo, pois todas as taxas são altíssimas, não há 
como escolher. 

Em segundo lugar, Sua Excelência diz que a 
pessoa poderia fazer isso pela Internet. Não conheço 
qualquer programa da Internet em que o sujeito possa 
transferir a conta sem ir ao banco e sem preencher os 
requisitos necessários. Isso é um absurdo.

No mundo perfeito de Lula, os bancos praticam 
a livre concorrência, as operadoras de cartões têm 
juros muito diferentes entre si, e bastaria ao cidadão 
procurar; e parar de reclamar.

O Brasil de Lula é outro. É um Brasil que anda 
de aviões modernos, participa de banquetes com po-
derosos, onde a bajulação é a regra.

A Presidência mudou a vida de Lula e ele agora 
tenta nos convencer, através do marketing, que nossa 
vida também mudou.

Sr. Presidente, o marketing pode muito. Ajuda a 
alavancar as vendas de um bom produto. Mas, como 
ficou demonstrado durante o Governo Collor, pode-se 
enganar um povo durante algum tempo, mas não du-
rante todo o tempo.

Senhor Presidente Lula, o povo brasileiro vai “levan-
tar o traseiro da cadeira” sim, mas só em outubro de 2006, 
para livrar-se dessa enganação construída pelo marketing 
político em que se transformou seu Governo.
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Por último, Sr. Presidente, sugiro ao Presiden-
te Lula que pedisse a alguém do Governo – a algum 
parlamentar ou a algum assessor – para elaborar uma 
tese com o seguinte título: Como resolver com o tra-
seiro aquilo que não se resolve com a cabeça? Essa 
tese poderia ser muito bem desenvolvida para que o 
povo brasileiro não fosse tão enganado.

Concedo um aparte ao Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (P-Sol – AC) 
– Senador José Jorge, falarei rapidamente, porque o 
tempo está esgotando. O Presidente Lula foi desres-
peitoso com os brasileiros. Mas jamais serei com Sua 
Excelência. O Presidente Lula tem que ter consciência 
de que, ao se referir a banco e a política econômica, 
joga os brasileiros num verdadeiro serpentário. Sua 
Excelência quer que nós, brasileiros, escolhamos a 
serpente que nos picará, como se nossa escolha tor-
nasse o veneno mais ameno. Não se trata de atribuir 
culpa aos brasileiros pelas taxas absurdas praticadas 
no País. Tal fato implica não reconhecer a incompetên-
cia do atual Governo em relação à política econômica 
e ao controle dessas mesmas taxas, Senador. Não se 
pode atribuir aos brasileiros essa responsabilidade. O 
Presidente Lula sabe muito bem disso.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior, agradeço a V. Exª pelo aparte, 
com o qual concordo plenamente.

Sr. Presidente, também estou muito preocupado 
com anúncios seguidos na televisão, incentivando os 
trabalhadores a tomar dinheiro emprestado com des-
conto em folha. Isso deveria ser proibido. Que se dê 
ao trabalhador oportunidade de tomar dinheiro em-
prestado com desconto em folha, tudo bem. Agora, 
daí fazer diariamente propaganda desses emprésti-
mos como se fosse uma grande benesse, não, porque 
os empréstimos concedidos serão pagos depois com 
juros, cobrados inclusive de aposentados, que estão 
podendo tirar até 30% do seu salário para esse fim. 
Essas propagandas são de uma irresponsabilidade 
muito grande.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Jorge, o 
Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao nobre Senador José Jorge.

Concedo a palavra ao nobre Senador Papaléo 
Paes, por permuta com o Senador João Batista Motta. 

S. Exª dispõe de dez minutos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, este ano de 2005 foi 
instituído pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o 
Ano Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Um 
dos pontos altos das atividades programadas para este 
ano será a 1ª Conferência Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, a ser realizada aqui em Brasília, de 
30 de junho a 2 de julho do corrente ano.

Desde fevereiro, vários Estados e Municípios já 
vêm realizando uma série de atividades e encontros 
preparatórios para esta grande conferência. No meu 
Estado em particular, o Amapá, está havendo uma con-
ferência estadual que começou ontem e completa-se 
hoje. No início de abril ocorreu, na Capital, Macapá, e 
nos demais Municípios do Amapá, a 1ª Plenária Mu-
nicipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, 
com o objetivo de estudar diretrizes e políticas refe-
rentes à questão racial, que deverão ser levadas ao 
encontro estadual pelos representantes escolhidos 
nessas plenárias. Ao longo do mês, várias palestras, 
oficinas e outras atividades serão ainda desenvolvidas 
nas escolas e no Quilombo do Curiaú.

Fico feliz, Sr. Presidente, de ver que o tema da 
promoção da igualdade racial está prosperando em 
nosso País. Pela primeira vez, desde a abolição da 
escravatura, a questão racial no Brasil assume um 
lugar de destaque no debate público nacional, sob o 
estímulo do próprio Governo.

Não se pode diminuir a importância disso. A desi-
gualdade racial agrava e aprofunda o já intolerável grau 
de desigualdade que caracteriza a sociedade brasilei-
ra. Durante muito tempo, acreditou-se que poderíamos 
caminhar em direção ao desenvolvimento econômico 
e social que almejamos sem lidar frontalmente com o 
problema da desigualdade. O importante era apenas 
crescer. Crescendo, mais cedo ou mais tarde, as de-
sigualdades ficariam mais brandas.

Perdemos essas ilusões. O crescimento, por si 
só, não é suficiente para eliminar as desigualdades. 
Ao contrário, pode até agravá-las. E, agravando-as, 
cria um peso que, em algum momento, não será mais 
possível carregar – e o ciclo de crescimento, fatal-
mente, morre.

Portanto, enfrentar aberta e diretamente o proble-
ma da desigualdade é um imperativo de que não nos 
podemos desviar. Sabemos todos como isso é difícil. 
Temos consciência de que os remédios algumas ve-
zes necessários para curar esse mal têm seus efeitos 
colaterais indesejáveis, têm suas inconveniências, mas 
nem por isso deixam de ser necessários. Afinal, como 
todo médico sabe, do processo de cura ou de correção, 
muitas vezes a dor e o sofrimento fazem parte.
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No que diz respeito especificamente ao proble-
ma da desigualdade racial que em nosso País afeta 
sobretudo negros e índios, temos, na verdade, que 
lidar com efeitos profundos, provocados por séculos 
de história, com amplos reflexos em vários aspectos 
de nossa sociedade. São mais de 500 anos de Histó-
ria do Brasil. Mais de 380 deles foram marcados por 
algum tipo de escravidão, primeiro dos indígenas, de-
pois dos africanos. O mais grave é que, nos cerca de 
120 anos de nossa história em que abandonamos a 
prática vergonhosa da escravidão, pouco ou nada foi 
feito para facilitar a inclusão daqueles que, quando 
escravos, eram excluídos, e, uma vez livres, continu-
aram a sê-lo.

Concedo um aparte ao nobre Senador Paulo 
Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Papaléo Paes, é impossível deixar de aparteá-lo. V. 
Exª traz ao debate, no plenário do Senado, um as-
sunto que para mim é bastante natural, uma vez que, 
semanalmente, abordo-o aqui. Mas, V. Exª o enriquece 
trazendo uma visão moderna e atualizada, deixando 
bem claro a todo o País que a luta pela igualdade racial 
é de brancos, negros, índios, independentemente de 
origem, etnia ou raça. Cumprimento V. Exª que fala da 
grande conferência que haverá aqui em Brasília. Apro-
veito a oportunidade para dizer que a melhor forma 
de homenagearmos negros e índios seria aprovarmos 
este ano o Estatuto da Igualdade Racial. Fui o autor da 
primeira peça, mas foi construída já, por centenas de 
mãos, um substitutivo que avançou muito, com a parti-
cipação de diversos Senadores, como Rodolpho Touri-
nho, cuja relatoria coube à Senadora Roseana Sarney, 
ao Senador César Borges e ao Deputado Reginaldo 
Germano. Enfim, vários Senadores participaram da 
discussão da matéria nas comissões, o que ampliou, 
qualificou, e muito, a peça original. Por isso, aproveito 
esta oportunidade para falar não somente do Estatu-
to da Igualdade Racial, mas também do Estatuto do 
Índio, que está há mais de uma década no Congres-
so e que até hoje não foi votado. Não quero tomar o 
tempo de V. Exª, mas cumprimentá-lo. É uma alegria 
enorme ver aqui o seu pronunciamento, no sentido de 
buscar essa caminhada de mãos dadas, de brancos e 
negros contra o preconceito racial. Conto com V. Exª 
no dia 13 de maio, quando faremos aqui no Senado 
– é para ser na Comissão de Direitos Humanos, mas 
estou tentando trazer, como audiência pública, para o 
plenário do Senado. Está prevista a presença de cerca 
de 50 autoridades na questão racial para participarem 
de um grande debate no dia 13 de maio, dia simbólico 
da Abolição da Escravatura, pois todos nós sabemos 
que o dia da comunidade negra é 20 de novembro. Ter-

mino, cumprimentando V. Exª. Como é bom, Senador 
Papaléo Paes, estar no plenário e ouvir pronunciamento 
dessa qualidade, combatendo o preconceito. Apenas 
os grandes homens têm postura como essa de V. Exª. 
Tenho certeza, aliás, de que é a postura de 100% dos 
Srs. Senadores. Parabéns a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Senador 
Paulo Paim, eu é que lhe agradeço, principalmente re-
conhecendo em V. Exª o símbolo da luta pelos negros, 
por aqueles que são discriminados numa sociedade 
que somente poderá se engrandecer se deixar tal dis-
criminação pelo menos amenizada – nós desejamos 
que a deixe de lado, mas, se isso não for possível, que 
pelo menos seja amenizada essa discriminação que 
está aos olhos de todos nós.

Sr. Presidente, é mais do que hora, portanto, de 
encararmos a herança que a prática da escravidão 
deixou para a nossa sociedade. É mais do que hora 
de deixarmos a omissão e passarmos às políticas po-
sitivas de inclusão.

Sr. Presidente, quero destacar, porque me parece 
especialmente importante, a necessidade de levarmos 
o debate sobre a promoção da igualdade racial para o 
ambiente escolar. Refiro-me ao debate mesmo e não 
apenas à integração racial propriamente dita, com 
políticas que favoreçam a diversidade e promovam a 
igualdade de oportunidade – até mesmo, talvez, por 
meios que garantam uma compensação pelas desvan-
tagens e injustiças passadas.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Levar o 
debate para as escolas é aproximá-lo das novas ge-
rações, contribuindo para atenuar as influências ne-
gativas da prática escravagista, que, mesmo contra a 
nossa vontade, continuam ecoando por nossa cultura 
e por nossa vida social.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por tudo 
isso, devemos louvar iniciativas como a realização da 
Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
que a Plenária Municipal do Amapá e a próxima confe-
rência estadual estão ajudando a preparar. Serão mais 
de 1 mil delegados, além de convidados brasileiros e 
estrangeiros, discutindo o tema “Estado e Sociedade 
– Promovendo a Igualdade Racial”.

Não tenho dúvida de que essa conferência será 
uma ocasião ímpar, não só para o debate de idéias e 
para a proposição de alternativas, mas também para a 
convergência e a coordenação dos esforços de todos 
os envolvidos com o tema em todos os níveis da Fe-
deração. Mais do que isso, tenho certeza de que será 
um marco para o futuro das políticas de promoção da 
igualdade racial no Brasil.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, com a palavra o Senador Delcídio 
Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Peço autorização a V. Exª, Sr. Presidente, para falar 
pela Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra como Líder, nos termos do art. 
14, Inc. II, alínea “a”, do Regimento Interno.

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador Delcí-
dio Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MG. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, desde janeiro de 2003, quando 
o Presidente Lula assumiu o Governo, o Ministério de 
Minas e Energia vem trabalhando diuturnamente para 
resgatar o papel de formulador de políticas e planejador 
das ações de médio e longo prazos para os setores 
energético e mineral.

O principal desafio enfrentado foi na área de ge-
ração de energia elétrica. Em janeiro de 2003, o setor 
ainda vivia sob o impacto do racionamento que vigorou 
entre junho de 2001 e fevereiro de 2002. Empresas 
com elevado grau endividamento, obras paralisadas, 
perspectiva de explosão tarifária, ameaça de retorno 
à inadimplência setorial e, principalmente, marco re-
gulatório incompleto e instável, que desestimulava os 
novos investimentos, formavam um quadro sombrio 
no setor.

Assim, as primeiras ações do Ministério de Minas 
e Energia foram no sentido de reorganizar institucional-
mente o setor elétrico. Isso ocorreu com as Medidas 
Provisórias 144 e 145, em dezembro de 2003, votadas 
e aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas 
pelo Presidente da República em março de 2004.

O novo marco regulatório, resultado de um am-
plo diálogo com os agentes setoriais, diferencia-se do 
modelo anterior pela licitação dos projetos de geração 
de energia elétrica pela menor tarifa e não pelo maior 
ágio; pelo licenciamento ambiental prévio para os novos 
projetos de geração, assegurando o início imediato das 
obras licitadas; e pelos contratos de comercialização 
de energia de longo prazo, o que dá viabilidade e se-
gurança ao investimento na geração de energia.

O planejamento dos diferentes componentes da 
matriz energética do País passa a ser feito de forma 
coordenada, garantindo, assim, o abastecimento de 
energia do País, a modicidade tarifária para o consu-
midor, a retomada de investimentos na expansão do 
sistema e a universalização dos serviços.

Caberá à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
o planejamento de médio e longo prazo do setor ener-
gético, cuidando de escolher os projetos mais eficien-
tes para levá-los à licitação, qualquer que seja a fonte 
de geração, diversificando, assim, a matriz energética 
brasileira.

Os primeiros resultados do novo modelo podem 
ser medidos pelos dois leilões de energia existente, 
em dezembro do ano passado e no início de abril 
deste ano.

Foram leiloados cerca de 18,5 mil MW médios de 
energia com contratos de duração de 8 anos e entrega 
de energia entre os anos de 2005 e 2008.

Os preços, ascendentes de ano para ano, à me-
dida que se vai reduzindo a energia existente sem 
contrato de venda de longo prazo, confirmam a con-
sistência dos leilões e o acerto deste modelo de co-
mercialização elétrica.

No segundo semestre de 2005, ocorrerá o pri-
meiro leilão de energia nova. Pelo menos 17 empre-
endimentos hidrelétricos, que somam 2.829 MW de 
potência instalada, serão licitados. Esses projetos mar-
carão a nova face do setor elétrico brasileiro em que 
os investidores que vencerem as licitações receberão 
os projetos já com licença ambiental prévia concedida 
e com contratos de longo prazo de venda de energia 
assegurados. Com base no grande interesse manifes-
tado por grupos empresariais da área de geração, de 
bancos de investimentos e do Banco Mundial, não há 
dúvidas de que o leilão será bem sucedido, consolidan-
do o ambiente positivo para o futuro da economia bra-
sileira e a certeza de que a possibilidade de escassez 
de energia é, definitivamente, coisa do passado.

Hoje, o Brasil já vive uma situação de tranqüili-
dade na oferta de energia elétrica, graças aos esfor-
ços incansáveis do Ministério de Minas e Energia, que 
procurou, a partir da posse da Ministra Dilma Rousse-
ff, criar um ambiente de harmonia entre os agentes e 
assegurar condições de estabilidade regulatória para 
a continuidade dos seus negócios.

Entre 2003 e 2004, Sr. Presidente, o Brasil au-
mentou em 8.307 MW sua capacidade de geração de 
energia, com o início de operação ou ampliação de 
86 empreendimentos, entre hidrelétricas, térmicas, 
PCHs e projetos de biomassa. Em 2005, mais 12 em-
preendimentos, correspondentes a quase 3 mil MW, 
entrarão em operação.

Para assegurar a energia necessária para susten-
tar o crescimento da economia, o Ministério iniciou uma 
ação conjunta com os Ministérios Públicos da União 
e dos Estados e o do Meio Ambiente para permitir a 
execução dos projetos.
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Nesse processo, Sr. Presidente, é preciso reco-
nhecer os esforços desses Ministérios que têm pro-
curado construir ações cooperadas e integradas com 
o Ministério de Minas e Energia para possibilitar a ex-
pansão do parque gerador de energia elétrica no Brasil 
com respeito ao meio ambiente. Destaca-se a Avalia-
ção Ambiental Integrada das Bacias, procedimento já 
em andamento e que representa um grande avanço na 
busca de caminhos que compatibilizem as exigências 
ambientais com a necessidade permanente do Brasil 
em construir novos empreendimentos hidrelétricos.

No biênio 2003/2004, o Brasil avançou muito tam-
bém no sistema de transmissão de energia elétrica, 
com a entrada em operação de 7.289 quilômetros de 
linhas de transmissão. Entre 2005 e 2007, já conside-
rando o novo leilão que será feito neste ano, deverão 
entrar em operação mais de 11 mil quilômetros de li-
nhas de transmissão. A ampliação da rede básica de 
transmissão, que já ultrapassa 82 mil quilômetros de 
extensão, é fundamental para melhorar a confiabilidade 
no abastecimento de energia em todo o Brasil. 

Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, gostaria de 
conceder um aparte aos nossos nobres Senadores 
Paulo Paim e Flávio Arns, porque são intervenções 
importantes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa só faz um apelo, para que não haja prejuízo 
ao Senador Pedro Simon, que está inscrito, e outros 
Senadores, que seja um aparte muito breve.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Meu com-
promisso é de um minuto e 30 segundos. Quero cum-
primentar meu Líder, Senador Delcídio Amaral, e dizer 
que conheço bem a Ministra Dilma Rousseff. S. Exª leva 
estampada na sua história a marca da competência e 
do conhecimento. O que ela fez em nosso Estado e está 
fazendo agora no Ministério de Minas e Energia mere-
ce todo o nosso apoio. Por isso, neste pouco espaço 
de tempo, cumprimento V. Exª pelo discurso, Senador 
Delcídio Amaral, mediante o qual está demonstrando 
com números, com dados, o que a Ministra está exe-
cutando. Por isso, com certeza absoluta, ela é orgulho 
do povo gaúcho por ser gaúcha, mas é uma integrante 
do Governo Lula, da melhor qualidade. Por isso, estou 
convicto de que teremos, um grande trabalho naquela 
Pasta. Parabéns a V. Ex.ª.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, meu caro Senador Paulo Paim.

Ouço o Senador Flávio Arns.
O SR. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Também em 

função do tempo exíguo que V. Ex.ª tem para concluir 
o pronunciamento, faço coro às palavras do Senador 
Paulo Paim em relação à Ministra Dilma Roussef, ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido, aos esforços 

encetados naquela área. Enalteço também o traba-
lho de V. Ex.ª, que é especializado na mesma área, já 
contribuiu decisivamente nesse sentido para o Brasil e 
vem se envolvendo em todos os debates, nessa área, 
dentro do Congresso Nacional, com grande possibili-
dade de contribuir para esse setor decisivo do Brasil. 
Parabenizo V. Ex.ª pelo pronunciamento.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Obrigado, Senador Flávio Arns e Senador Paulo 
Paim. 

Sr. Presidente, gostaria de registrar o trabalho 
desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia não 
só no que tange ao setor elétrico, mas à exploração 
mineral. Em 2004, por meio do Serviço Geológico do 
Brasil e de convênios com os Estados, o Programa 
Aerogeofísico vai mapear mais de 150 mil quilômetros 
do território brasileiro. 

Não posso deixar também de registrar o progra-
ma, principalmente voltado para fontes alternativas de 
energia, que vai levar investimentos de quase três mil 
megawatts, introduzindo em nossa matriz energética 
outras formas de geração de energia e, ao mesmo 
tempo, com 60% de nacionalização do custo total de 
construção dos projetos

Não vou me estender mais, Sr. Presidente, mas 
gostaria de registrar também o esforço que foi feito, 
desde a quinta rodada de licitações, com relação às 
Plataformas P-51 e P-52, trazendo a aquisição de bens 
e serviços de empresas brasileiras de 75% do total da 
construção contra 18% anteriormente. Sem falar em in-
vestimentos da Petrobras e demais empresas do setor 
de cerca de R$ 67 bilhões, entre 2004 e 2010.

É importante registrar, Sr. Presidente, também o 
esforço que está sendo feito no Programa de Mobiliza-
ção da Indústria Nacional de Petróleo e Gás, que vai 
capacitar 150 categorias especializadas, sendo 56 no 
desenvolvimento e 94 na execução de projetos, geran-
do 366 mil empregos diretos e fazendo com que boa 
parte dos nossos projetos venham a ser implementa-
dos efetivamente pela indústria nacional na área de 
petróleo, gás e energia.

E, para encerrar, Sr. Presidente, agora, o Progra-
ma de Biodiesel, um verdadeiro desafio para o País, 
alinhado com o Protocolo de Kyoto...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O tempo de V. Exª está esgotado em cinco minutos. 
Haverá prejuízo de oradores. Vou lhe dar um minuto, 
considerando que está havendo prejuízo aos oradores, 
Senador Delcídio Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. O Programa do Bio-
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diesel vai gerar 150 mil empregos, introduzindo o bio-
diesel na matriz energética brasileira.

Sr. Presidente, o Ministério de Minas e Energia 
consolidou o processo de implantação do Luz para 
Todos, importante programa de inclusão social e de 
desenvolvimento regional direcionado a 12 milhões de 
brasileiros que não tinham acesso à energia elétrica, 
programa que, até 2008, levará energia para todos os 
lares brasileiros. 

Sr. Presidente, acabei de relatar as principais 
ações da Ministra Dilma, mostrando que o Ministério 
de Minas e Energia desenvolve ações concretas não 
só no setor elétrico, mas nos setores de petróleo e gás, 
e, acima de tudo, no setor de mineração, mais do que 
nunca viabilizando a nossa indústria pesada, a nossa 
indústria de construção.

Por isso era importante fazer este registro. Quan-
do, em função de acontecimentos localizados, querem 
prejudicar a imagem competente da Ministra Dilma, 
aqui está a grande prova do trabalho que ela tem fei-
to, não só pelo País, mas também em uma articulação 
política competente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL.

O SR DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, desde janeiro de 2003, quando o Presi-
dente Lula assumiu o Governo, o Ministério de Minas 
e Energia vem trabalhando diuturnamente para res-
gatar o papel de formulador de políticas e planejador 
das ações de médio e longo prazos para os setores 
energético e mineral.

O principal desafio enfrentado foi na área de 
geração de energia elétrica. Em janeiro de 2003, o 
setor ainda vivia sob o impacto do racionamento que 
vigorou entre junho de 2001 e fevereiro de 2002. Em-
presas com elevado grau de endividamento, obras pa-
ralisadas, perspectivas de explosão tarifária, ameaça 
de retorno à inadimplência setorial e, principalmente, 
marco regulatório incompleto e instável, que desesti-
mulava os novos investimentos formavam um quadro 
sombrio para o setor.

Assim, as primeiras ações do Ministério de Minas 
e Energia foram no sentido de reorganizar institucional-
mente o setor elétrico. Isso ocorreu com as medidas 
provisórias 144 e 145, em dezembro de 2003, votadas 
e aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo Pre-
sidente da República em março de 2004.

O novo marco regulatório, resultado de um am-
plo diálogo com os agentes setoriais, diferencia-se do 
modelo anterior pela licitação dos projetos de geração 

de energia elétrica pela menor tarifa e não pelo maior 
ágio; pelo licenciamento ambiental prévio para os novos 
projetos de geração, assegurando o início imediato das 
obras licitadas; e pelos contratos de comercialização 
de energia de longo prazo, o que dá viabilidade e se-
gurança ao investimento na geração de energia.

O planejamento dos diferentes componentes da 
matriz energética do país passa a ser feito de forma 
coordenada, garantindo, assim, o abastecimento de 
energia do país, a modicidade tarifária para o consu-
midor, a retomada de investimentos na expansão do 
sistema e a universalização dos serviços.

Caberá à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
o planejamento de médio e longo prazo do setor ener-
gético, cuidando de escolher os projetos mais eficientes 
para levá-los à licitação, qualquer que seja a fonte de 
geração, diversificando, também, a matriz energética 
brasileira.

Os primeiros resultados do novo modelo podem 
ser medidos pelos dois leilões de energia existente, 
em dezembro do ano passado e no início de abril 
deste ano.

Foram leiloados cerca de 18.500 megawatts mé-
dios de energia com contratos de duração de oito anos 
e entrega de energia entre os anos de 2005 e 2008.

Os preços, ascendentes de ano para ano, à me-
dida que vai se reduzindo a energia existente sem 
contrato de venda de longo prazo, confirmam a con-
sistência dos leilões e o acerto deste modelo de co-
mercialização elétrica.

No segundo semestre de 2005, ocorrerá o pri-
meiro leilão de energia nova. Pelo menos 17 empre-
endimentos hidrelétricos, que somam 2.829MW de 
potência instalada, serão licitados. Esses projetos mar-
carão a nova face do setor elétrico brasileiro, em que 
os investidores que vencerem as licitações, receberão 
os projetos já com licença ambiental prévia concedida 
e com contratos de longo prazo de venda de energia 
assegurados. Com base no grande interesse manifes-
tado por grupos empresariais da área de geração, de 
bancos de investimentos e do Banco Mundial, não há 
dúvidas de que o leilão será bem sucedido, consolidan-
do o ambiente positivo para o futuro da economia bra-
sileira e a certeza de que a possibilidade de escassez 
de energia é, definitivamente, coisa do passado.

Hoje, o Brasil já vive uma situação de tranqüili-
dade na oferta de energia elétrica, graças aos esfor-
ços incansáveis do Ministério de Minas e Energia, que 
procurou, a partir da posse da ministra Dilma Rousse-
ff, criar um ambiente de harmonia entre os agentes e 
assegurar condições de estabilidade regulatória para 
a continuidade dos seus negócios.
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Entre 2003 e 2004, o Brasil aumentou em 8.307MW 
sua capacidade de geração de energia, com o início de 
operação ou ampliação de 86 empreendimentos, entre 
hidrelétricas, térmicas, PCHs e projetos de biomassa. 
Em 2005, mais 12 empreendimentos, correspondentes 
a quase 3.000MW entrarão em operação.

Para assegurar a energia necessária para sus-
tentar o crescimento da economia, O Ministério ini-
ciou uma ação conjunta com os Ministérios Públicos 
da União e dos Estados e o do Meio Ambiente para 
permitir a execução dos projetos.

Neste processo, é preciso reconhecer os esfor-
ços desses Ministérios que têm procurado construir 
ações cooperadas e integradas com o Ministério de 
Minas e Energia para possibilitar a expansão do par-
que gerador de energia elétrica no Brasil com respeito 
ao meio ambiente. Destaca-se a Avaliação Ambiental 
Integrada das Bacias, procedimento já em andamento 
e que são um grande avanço na busca de caminhos 
que compatibilizem as exigências ambientais com a 
necessidade permanente do Brasil em construir novos 
empreendimentos hidrelétricos.

No biênio 2003/2004, O Brasil avançou muito tam-
bém no sistema de transmissão de energia elétrica com 
a entrada em operação de 7.289 quilômetros de linhas 
de transmissão. Entre 2005 e 2007, já considerando 
novo leilão que será feito este ano, deverão entrar em 
operação mais 11 mil quilômetros de linhas de trans-
missão. A ampliação da rede básica de transmissão, 
que já ultrapassa 82 mil quilômetros em extensão, é 
fundamental para melhorar a confiabilidade no abas-
tecimento de energia em todo o Brasil.

No setor mineral, o MME retomou os investimen-
tos na geração de dados geológicos, geoquímicos e 
geofísicos, essências para a implementação de novos 
projetos de exploração mineral, o que não era feito de 
forma sistemática desde 1979. Em 2004, por meio do 
Serviço Geológico do Brasil e de convênios com os es-
tados, o Programa Aerogeofísico vai mapear mais de 
150 mil quilômetros quadrados do território brasileiro.

O Ministério de Minas e Energia também vem 
investindo na diversificação da matriz energética com 
a implantação do Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa.

Criado em abril de 2002, pela Lei 10.438, o Proinfa 
foi revisado em novembro de 2003 pela Lei 10.762, que 
tornou obrigatório um índice mínimo de nacionalização 
de 60% do custo total de construção dos projetos.

O apoio ao desenvolvimento da indústria nacional 
adotado pelo MME foi estendido também à indústria 
de petróleo e de gás natural, com a ampliação da exi-
gência do conteúdo nacional mínimo para a construção 
de plataformas a partir da 5ª Rodada de Licitações de 

blocos de petróleo. Para as plataformas P-51 e P-52, 
os editais, refeitos, passaram a exigir uma aquisição 
mínima de bens e serviços de empresas brasileiras 
de 75% do total da construção. Antes, a média não 
era superior a 18%.

Entre 2004 e 2010, a Petrobras e as demais em-
presas do setor investirão US$67,4 bilhões em toda a 
cadeia de petróleo e de gás natural no Brasil. Assim, é 
estratégico para o Brasil que a maior dos investimen-
tos fiquem no próprio País, na forma de contratação 
de bens e serviços, desde que e indústria e os pres-
tadores de serviços nacionais tenham preços e qua-
lidade compatíveis.

Não é interesse do Brasil criar uma reserva de 
mercado para a indústria nacional, mas qualificá-la para 
que possa competir em igualdade de condições com os 
concorrentes de outros países. Certamente, num futuro 
próximo, a indústria nacional da cadeia de petróleo e 
gás natural estará atendendo não apenas as neces-
sidades dos investimentos do Brasil, mas também de 
outros países, especialmente os sul-americanos.

Esse é o objetivo de outro importante programa 
do Ministério das Minas e Energia, o Prominp – Pro-
grama de Mobilização da Indústria Nacional de Petró-
leo e Gás. Lançado em 2003, foi criado com o objetivo 
de identificar gargalos em segmentos da indústria de 
fornecedores de bens e serviços e propor soluções 
para capacitá-las a ampliar sua participação nos in-
vestimentos do setor.

Hoje, a indústria nacional já tem participação 
majoritária na construção de nove plataformas, além 
de duas que já foram construídas e de 12 projetos de 
infra-estrutura para aproveitamento do gás natural.

Com apoio de entidades representativas da área 
de petróleo e gás natural, foram identificadas a neces-
sidade de capacitação de 150 categorias especiali-
zadas, sendo 56 para desenvolvimento de projetos e 
94 necessárias para a execução dos projetos. Estas 
categorias vêm sendo capacitadas num esforço con-
junto da Petrobrás e de outras empresas da área de 
petróleo, além de empresas prestadoras de serviços 
conveniadas com universidades e outros centros de 
excelência, como a Fundação Getúlio Vargas e o Se-
nai. Até 2010, com o Prominp, será possível criar mais 
de 366 mil empregos, dos quais quase 92 mil diretos, 
entre os especializados e não especializados.

A política de diversificação da matriz energética 
do atual governo foi impulsionada pelo lançamento, 
em julho de 2003, do Programa Nacional de Produção 
e Uso do Biodiesel. Estudos indicam que a produção 
de biodiesel para atender ao percentual de mistura de 
2% ao diesel mineral, possa gerar mais de 150.000 
empregos, especialmente na agricultura familiar. Com 
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base nesse potencial e no impacto do programa em 
regiões pouco desenvolvidas economicamente, o go-
verno federal vai desenvolver mecanismos de estímulo 
à inclusão social. Será criada uma Certificação Social 
do Biodiesel para produtores que adotarem políticas 
de incentivo à participação da agricultura familiar na 
produção de matéria-prima e atendimento social nas 
suas áreas de cultivo.

Ainda na área social, o Ministério de Minas e 
Energia consolidou o processo de implantação do “Luz 
para todos”, importante programa de inclusão social e 
de desenvolvimento regional direcionado a 12 milhões 
de brasileiros que não tinham acesso à energia elétri-
ca. Contratos para obras já assinados por intermédio 
da Eletrobrás possibilitarão mais de 600 mil novas li-
gações até dezembro de 2005, beneficiando cerca de 
três milhões de pessoas no meio rural, prioridade do 
programa, e gerando 115 mil empregos diretos e in-
diretos. Nessa primeira etapa, serão investidos R$2,5 
bilhões, dos quais R$1,7 bilhão de recursos federais, 
R$370 milhões das concessionárias de energia elétrica 
e R$350 milhões dos governos estaduais.

O programa “Luz para todos”, executado em 
parceria com estados e concessionárias, possibilitará 
que a energia elétrica seja utilizada como vetor de de-
senvolvimento social e econômico das comunidades 
beneficiadas, contribuindo para a redução da pobreza 
e o aumento da renda familiar. A energia elétrica tam-
bém facilitará a integração dos programas sociais do 
governo federal, além do acesso a serviços de saúde, 
educação, abastecimento de água e saneamento.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, 
por dez minutos.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Antes, porém, pela ordem, tem a palavra o Senador 
Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me ins-
crevesse pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, 
para falar após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento, após 
a Ordem do Dia.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, peço o obséquio de me inscrever pela 

Liderança do Partido da Frente Liberal, cujo ofício já 
se encontra na mesa, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido após o orador que está na tri-
buna.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, trago 
a minha solidariedade, já que não tive a oportunidade 
do aparte, ao pronunciamento feito pelo nobre Líder do 
PT sobre a extraordinária Ministra de Minas e Energia. 
A Ministra Dilma é um dos quadros mais competentes 
deste Governo, ela honra o Governo e o meu Estado, 
o Rio Grande do Sul.

Mas, Sr. Presidente, eu venho aqui falar mais uma 
vez sobre medidas provisórias. E falo isso porque, na 
quarta-feira passada, votamos um mar de projetos de 
lei, cerca de setenta, porque finalmente conseguimos 
nos libertar das medidas provisórias. Mas já hoje vem 
a notícia de que novas medidas provisórias entrarão 
em pauta na Câmara dos Deputados. Provavelmen-
te, ainda esta semana, a pauta voltará a ser trancada 
pelas medidas provisórias. Eu não consigo entender. 
É claro que há uma diferença muito grande entre o 
que era o PT na Oposição e o que é o PT agora. Mas, 
neste aspecto, no aspecto daquela revolta que tinha 
o Congresso Nacional com relação às medidas provi-
sórias, com o desastre que são e que se constituem 
as medidas provisórias, de repente, o nosso Governo 
atual edita muito mais medidas provisórias do que fez 
o Governo Fernando Henrique, do que todos os Gover-
nos anteriores. Houve praticamente o esvaziamento da 
medida provisória. Hoje, alguém me falou que constitui 
questão de honra, ou seja, se a matéria é importante, 
se o Ministro tem prestígio, é medida provisória. Se 
não se edita medida provisória, se é um projeto de lei, 
é porque ele não tem o respeito do Governo, é porque 
o Lula não gosta dele ou acha que não é importante. 
Editar media provisória passou a ser critério para distin-
guir se o Governo considera importante, se o Ministro 
tem prestígio perante as lideranças. Assim, mandou 
por media provisória matérias sobre prêmios de fute-
bol e outros assuntos mais ridículos. É uma pena, Sr. 
Presidente. Os números já foram apresentados, e a 
imprensa os publicou. Se há algo em que o Governo 
nos ganha de longe é quanto ao número de medidas 
aprovadas nesta Casa. Quem legisla hoje no Brasil é 
a Presidência da República. Legisla por medidas provi-
sórias várias vezes mais do que a Câmara e o Senado 
legislam por reforma constitucional ou por projeto de 
lei. Os líderes se reúnem, os presidentes da Câmara e 
do Senado se reúnem, ameaçam tomar providências, 
ameaçam fazer alguma coisa de concreto, de objetivo, 
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no entanto, nada acontece. Pelo contrário, cada vez 
mais, ela é mais banalizada. O assunto nada tem de 
extremo, de urgência ou de constitucional. É mero as-
sunto de um simplório projeto de lei e se transforma 
numa medida provisória.

O que está acontecendo? É fácil entender. O Pre-
sidente Lula se reúne no fim da tarde com seus asses-
sores. Esses lhe trazem um assunto, seja qual for:

“Olha, esta medida é muito boa. Esta medida é 
interessante. Vamos fazer? Vamos!” E eles decidem 
pela medida provisória. “Ah! Tinha de ser projeto de 
lei”. “Mas projeto de lei demora muito. Este Congresso 
é muito complicado! Tem que se votar na Câmara; da 
Câmara vai para o Senado; do Senado, volta para a 
Câmara. Na Câmara, tem veto. Se tem veto, o veto tem 
que voltar para a Câmara para ser votado. E medida 
provisória entra em vigor no dia seguinte”.

Isso é um absurdo, Sr. Presidente! Estamos des-
moralizando o Poder Legislativo! Estamos humilhando 
o Congresso Nacional! Duvido que haja um Congresso 
democrata no mundo com esse significado! Estamos 
vivendo hoje pior do que na ditadura militar. A ditadu-
ra militar tinha o decreto-lei. O decreto-lei vinha, e o 
Congresso tinha 60 dias para votar a favor ou contra. 
Mas o decreto-lei era uma vez só, não podia ser repe-
tido, não podia ser alterado, não podia ser modificado. 
Votava-se, e estava votado. 

A medida provisória, ao contrário, o Governo 
manda, manda outra, manda outra e mais outra, e mais 
outra, e elas entram em vigor imediatamente. Eu não 
sei, mas digo com toda a sinceridade: esta Casa tem 
que tomar providência. 

Está aí uma comissão de líderes reunida com 
o Presidente, líderes da Câmara e do Senado, Presi-
dente da Câmara e Presidente do Senado, para tomar 
uma decisão. Acho que essa decisão deve ser tomada. 
O ideal seria que esta Casa rejeitasse uma série de 
medidas provisórias, para mostrar que tem coragem e 
que pode fazer. Mas acredito que a proposta que hoje 
se debate, de que a medida provisória, para entrar 
em vigor, tem que passar pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania para verificar se respeita 
a Constituição e se é urgente, creio que já seria uma 
grande saída. 

Se a medida provisória não entrasse em vigor 
imediatamente, mas, se ela, vindo para a Casa, tives-
se que passar pela Comissão para que a Comissão 
dissesse que ela tem a constitucionalidade, tem a im-
portância e tem a urgência, aí ela entraria em vigor, 
creio que já era uma medida realmente muito impor-
tante. Volto a dizer que esta Casa não legisla, porque, 
com as medidas provisórias, o Governo é que faz o 
papel do Congresso Nacional. E agora também não 

fiscaliza, desde que os líderes decidiram que, para ha-
ver Comissão Parlamentar de Inquérito nesta Casa, é 
necessária uma autorização deles para isso. 

O artigo da Constituição que diz que um terço de 
Parlamentares pode constituir e instalar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito foi rasgado pelos líderes. Não 
tem mais valor. Isso porque o Presidente não indica 
os membros da Comissão, os líderes também não in-
dicam, e ela não se instala. A Comissão para vigorar, 
para decidir, para votar, tem que ter maioria. Mas para 
ser instalada e desenvolver os seus trabalhos, basta 
um terço de Parlamentares, diz a Constituição. Mas o 
Presidente e os líderes rasgaram a Constituição. Hoje 
não temos mais CPI. De um lado, não temos mais CPI; 
de outro lado, não legislamos mais. O que sobra para 
este Congresso?

Fomos avisados hoje que o Governo prepara um 
mar de publicidade, uma avalanche de publicidade, 
a fim de fazer com que os planos sociais, os planos 
econômicos, que não estão alcançando resultados 
de ordem prática, alcancem um resultado de ordem 
emocional, por meio da propaganda pela televisão e 
pelo rádio.

Creio, Sr. Presidente, no que tange às medidas 
provisórias, no que tange às Comissões Parlamenta-
res de Inquérito, que não pode esta Casa ser omissa e 
ficar de cabeça baixa esperando que a solução venha 
do Presidente. Acho que o Governo Federal está numa 
boa situação com relação às medidas provisórias. Isso 
é mais simples, porque não é preciso negociar, não é 
preciso conversar com as bancadas, não é preciso ter 
maioria. É só enviar as medidas provisórias para cá, e 
o assunto estará resolvido. 

Mas esta Casa não pode ser culpada por omis-
são e continuar com essa posição. Não pode continuar 
com essa posição. 

Agora, no final desta semana, há mais nove me-
didas provisórias. Não sei quantas trancarão a pauta. 
Ficamos quinze dias sem votar nada e, em um dia, vo-
tamos 70 projetos, como ocorreu na semana passada. 
Ficamos vinte dias sem votar nada e numa tarde, até 
as 21h30, votamos mais de 50 projetos que estavam 
parados, à espera.

O Presidente do Senado chamou a televisão e 
o rádio e mostrou a fotografia de, se não me engano, 
mil quilos de projetos, uma montanha de projetos que 
estava parada por causa das medidas provisórias. Será 
que teremos de esperar outro caminhão de projetos 
parados para votarmos de novo medidas provisórias 
e resolvermos esse assunto?

O Presidente do Senado, Senador Renan Ca-
lheiros, fez muito bem. Aquela fotografia e a imagem 
daquela montanha de projetos parados mostrada na 
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televisão, que não eram votados por causa das medidas 
provisórias, repercutiu positivamente, esclarecendo a 
opinião pública. Mas não se pode resumir a isso. Não 
pode o Presidente Renan Calheiros esperar mais dois 
meses e uma longa montanha de projetos para fazer 
novamente o que fez: mostrar uma fotografia e votarmos 
mais 70 projetos correndo, sem ver, em um só dia.

Espero que esta Comissão, designada pelos lí-
deres e pelos presidentes da Câmara e do Senado, 
tome uma providência concreta e que essa questão das 
medidas provisórias seja resolvida em definitivo.

Era o que eu queria dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Tem V. Exa a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– V. Exª pede a palavra agora, imediatamente? 
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– V. Exª tem a palavra, nos termos do art. 14, inciso II, 
alínea “a”, do Regimento Interno, por cinco minutos.

Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.) 

– Para solicitar a minha inscrição como Líder da Mino-
ria, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa ex-
pediente em que requeiro um voto de censura a Sua 
Excelência, o Senhor Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Entendi esse comunicado bem como um neces-
sário reparo ao destampatório verbal do Chefe do Go-
verno da República Federativa do Brasil.

Além de destemperado, Sua Excelência foi des-
cortês e indelicado, ao usar palavras inadequadas, 
chulas, de mau tom, nada condizentes com a elevada 
função a que foi conduzido pelos brasileiros, agora 
chamados de “comodistas”, ou, o que dá no mesmo, 
“indolentes” ou “preguiçosos”.

Se o Presidente for ao Aurélio, vai encontrar 
um significado para a palavra usada ontem. Só não 

a pronuncio aqui em respeito à dignidade do Senado 
Federal.

Não foi essa a conduta do Presidente, que, ade-
mais, lançou um mundo de ficção ao convidar o povo 
a tomar empréstimo em banco mais barato.

Ele chegou a mencionar o Banco do Brasil, para 
dizer que os juros ali são de 1,5%. No Banco do Bra-
sil, verifiquei há pouco num terminal aqui no Senado, 
os juros para empréstimos em consignação são de 
4,65%. Ou Lula está mal-informado, ou o Banco do 
Brasil desconhece as ordens do Presidente.

A chulice presidencial deprime e chega a dar ver-
gonha aos brasileiros. Os procedimentos do tipo “canto 
da sereia bancária” podem levar o povo a se afundar 
ainda mais em empréstimos, como revelam dados do 
Serasa publicados hoje em todos os jornais: “Índices de 
cheques sem fundo cresce 31,6%”. Segundo o jornal 
Correio Braziliense, “Calote bate recorde”.

Enquanto isso, o Presidente convida os brasi-
leiros a se afundarem mais e mais. O convite chega 
a ser insinuante. Lula o faz entremeando os acenos 
a um chopinho das sextas-feiras. O povo, pelas ma-
nifestações que recebi hoje via e-mail – e peço que 
sejam todas essas manifestações consignadas nos 
Anais desta Casa, Sr. Presidente –, o povo prefere 
empregos, inflação baixa, segurança para caminhar 
sem risco pelas ruas. De empréstimos os brasileiros 
querem passar longe. Sr. Presidente, já vai constar dos 
Anais o próprio requerimento que fiz, pedindo voto de 
censura ao Senhor Presidente da República. É algo 
inacreditável o que se passou.

E aqui para nós, se o Presidente Lula entende 
que dá para usar essa expressão, não vou me furtar 
a também aqui empregá-la. O Presidente diz que a 
culpa dos juros altos na ponta do consumo, ou seja, 
o chamado spread bancário, é do traseiro dos brasi-
leiros, e eu diria mais: que é do traseiro do Presiden-
te da República, porque Sua Excelência não senta, 
não apõe o seu traseiro à cadeira presidencial, não 
se detém a estudar os problemas da República, não 
se detém a se preparar para sabatinar os seus Minis-
tros e, a cada momento, solta esses dichotes, essas 
pilhérias, essas palavras impensadas, essas palavras 
chulas, levianas...

Este País começa a se inquietar com os arroubos 
do Presidente da República. Ontem, Senador Pedro 
Simon, recebi um paper de uma jornalista política muito 
respeitada, de análise bastante acurada, no qual ela 
dizia que o chulismo era de propósito, era para buscar 
uma identificação com o povo por baixo. Era para dizer: 
“Olha, sou um de vocês; logo, não rompam comigo. Se 
eu estiver mal, os outros supostamente estiveram mal, 
pelo menos sou igual a vocês, pelo menos sou pare-
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cido com vocês”. Esquece o Presidente que há dois 
tipos de líderes: os líderes positivos e os negativos. O 
líder negativo está fazendo campanha numa cidade, 
por exemplo ali na boca do crack em São Paulo; ele 
encontra os “crackeiros”, ele quer o voto dos “crackei-
ros” e pergunta: “Esse crack é do bom? Puxa, boa 
“crackada”, rapaziada. Graças a Deus que vocês es-
tão bem. Votem em mim, sou Fulano de Tal”. O líder 
positivo diz: “Vocês não deveriam estar pitando crack”. 
O líder positivo diria: “Prefiro não ter o voto de vocês 
a compactuar com algo que é ruim para a saúde de 
vocês, é ruim para a saúde do corpo social brasileiro”. 
Ou seja, o líder sempre será positivo ou negativo, e o 
Presidente monta uma estratégia visando a exercer o 
papel de liderança na sociedade com vistas apenas, 
exclusivamente, na sua eleição, sem pensar em se 
transformar no líder positivo para a Nação.

Ontem, sua Excelência passou dos limites, pois 
disse que entende que os aumentos seguidos na Taxa 
Selic – inclusive os desnecessários – nada têm a ver 
com o spread alto que os bancos cobram dos usuários 
tomadores dos empréstimos. Sua Excelência entende 
que a culpa é dos brasileiros comodistas, indolentes 
e preguiçosos por “não levantarem seus traseiros” – a 
palavra é do Presidente da República – para buscar 
bancos mais baratos, como se neste Brasil houvesse 
bancos mais baratos.

Volto a dizer que pensei que fosse passar o man-
dato de 8 anos aqui. Lula Presidente reeleito, quem 
sabe derrotado, espero que derrotado, depois vem o 
seu fulano, seu Zezinho, seu Antônio, mas pensei que 
fosse aqui discutir tudo, menos o meu traseiro e o tra-
seiro do Presidente. Pensei que não ia ter que discutir, 
Senador Pedro Simon, o traseiro do Presidente Lula 
aqui, mas sou obrigado a dizer que Sua Excelência 
é responsável pelo mau uso que faz do seu traseiro 
funcionalmente, é responsável, sim, por não termos 
um Governo competente. E Sua Excelência não senta 
para estudar os problemas, não senta para despachar 
com os ministros, está sempre em pé, mas já lhe dis-
se, em um natal passado, se quiser homenagear um 
velho companheiro seu de lutas democráticas, Senhor 
Presidente, mande-me um retrato. Um retrato, Senhor 
Presidente, um retrato sentado, um retrato despachan-
do com o Ministro. Pode até montar a cena: arregace 
aquela manga social para me dar a impressão, para 
me iludir que o Senhor está trabalhando, Senhor Pre-
sidente! Mas, por favor, não insista em governar este 
País em pé, discursando o tempo inteiro de improviso e 
agora dizendo que a questão da República se resolve 
com o traseiro assim ou com o traseiro assado. Por-
que isso faz – e eu não quero fazer nenhum trocadilho 

– mesmo é atrasar a vida e a compreensão política 
do povo brasileiro.

Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer, Sr. 
Presidente.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador César Borges, 
como Líder, e a seguir o nobre Senador Ney Suassu-
na, depois o Senador Alvaro Dias.

Dispõe V. Exª de cinco minutos, Senador César 
Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela Lide-
rança do PFL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, 
Srs. Senadores, o Senado aprovou, no final do ano de 
2003, um projeto da maior importância para o desen-
volvimento regional e para a redução das desigualda-
des entre os brasileiros. Refiro-me ao Projeto do nobre 
Senador Jefferson Peres, que teve como Substitutivo 
do Senador que aqui se encontra – o Senador Tasso 
Jereissati – que é o PL nº 2.802, de 2003. Esse Projeto, 
Srs. Senadores e Sr. Senador Tasso Jereissati, encon-
tra-se na Câmara dos Deputados. Como V. Exª sabe 
muito bem, o projeto determina que o BNDES aplique 
pelo menos 35% dos seus recursos nas regiões mais 
pobres do País, como o Nordeste e o Norte do Brasil. 
Este projeto, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar dire-
tamente as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
tão logo ele seja aprovado e sancionado. 

Srs. Senadores, a atuação do BNDES justifica 
esse projeto. Em 2004, apesar de ter 30% da popula-
ção do Brasil, a Região Nordeste só recebeu 7% dos 
recursos da instituição. Isto representa uma redução 
de quase 50% em relação ao ano de 2001, quando o 
BNDES aplicou 13% dos seus recursos nessa Região. 
Portanto, nobre Senador Ney Suassuna, os recursos 
do BNDES no Nordeste estão decrescendo: de 13% 
chegou a 7%. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, enquanto o 
Nordeste recebeu, no ano passado, apenas 7% desses 
recursos, nas Regiões Sul e Sudeste foram aplicados 
cerca de 75% dos recursos daquele banco que, antes 
de mais nada, deveria ser um banco que fomentasse 
o desenvolvimento e combatesse as desigualdades 
regionais. Ao invés disto, o Governo contribui, decisiva-
mente, para agravar ainda mais essas desigualdades 
odiosas entre as diversas regiões brasileiras.

A crise brasileira e também a desigualdade social 
têm, sem sombra de dúvida, na desigualdade regional, 
o seu lastro, a sua base, aquilo que dá motivação a 
tantas dificuldades existentes para a população mais 
pobre e mais carente do País. 
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Pois bem, Sr. Presidente, ao invés de o Governo 
contribuir, de forma decisiva, para diminuir esse qua-
dro, contribui para agravá-lo, dá-se cada vez mais aos 
Estados desenvolvidos e cada vez menos aos Estados 
desfavorecidos.

Nos primeiros três meses deste ano, digo aos 
Srs. Senadores, a situação de discrepância está-se 
acentuando em relação a recursos do BNDES. As Re-
giões Sul e Sudeste receberam, no primeiro trimestre, 
Sr. Presidente, 83% dos recursos aplicados pelo BN-
DES, 83%, Senador Ney Suassuna! Então, neste ano, 
sequer os 7% serão aplicados no Nordeste. 

A verdade é que qualquer projeto que represen-
te a menor ameaça a combater essas desigualdades 
regionais e que possam ir contra interesses do próprio 
Governo, terão sabotados o seu andamento e a sua 
aprovação aqui no Congresso Nacional. Não se discute 
o mérito, mas apenas a vontade e a manutenção desta 
no Executivo. Tem sido assim: o Executivo se apressa 
em aprovar tudo o que lhe interessa, medidas provi-
sórias e projetos, como diz o Senador Pedro Simon, 
que aqui se encontravam e que eram de interesse do 
Governo. Os projetos de origem parlamentar que ten-
tam compensar as desigualdades regionais ou sociais 
têm todo tipo de obstáculo.

Lembro que tentaram atrasar a votação da pro-
posta do Senador Jefferson Péres das mais diversas 
maneiras quando o projeto tramitava no Senado Fede-
ral, e eu temo que o Governo possa estar operando da 
mesma forma agora na Câmara dos Deputados.

Esta é a impressão que temos, porque nada jus-
tifica que, desde 16 de dezembro de 2003, quando o 
projeto do BNDES chegou à Câmara dos Deputados, 
ele tenha tramitado por apenas uma comissão.

O projeto foi aprovado na comissão à qual foi 
despachado inicialmente e agora dorme na Comissão 
de Desenvolvimento Urbano e Interior. O Deputado 
Federal Zezéu Ribeiro, do PT baiano, portanto tam-
bém nordestino, recebeu o projeto para relatar ainda 
durante o mês de junho de 2004, e até hoje, nove me-
ses depois, não apresentou seu parecer!

O Deputado Zezéu é um Parlamentar cuja tra-
jetória política merece todo o respeito, mas desta vez 
recebeu do seu Partido uma tarefa que contraria de 
forma flagrante os anseios do povo nordestino. Creio 
que nem o eleitor mais fervoroso do PT tenha condi-
ções de compreender o descaso com um projeto tão 
importante para o Nordeste brasileiro.

Ainda na semana passada, a imprensa reprodu-
ziu fala em que o Presidente da República criticou os 
Parlamentares das Regiões Norte e Nordeste, que, 
segundo ele, não votam matérias de interesse de suas 
regiões, o que justificaria o atraso no desenvolvimento 
daquelas áreas.

Partindo do pressuposto de que são sinceras as 
palavras do Presidente e de que o Governo Federal não 
tem interferência alguma sobre o atraso na aprovação 
de uma matéria tão importante como esta, acredito 

que o Presidente tenha certa razão no que afirma, já 
que um Deputado do seu Partido está sentado sobre 
a matéria há quase um ano.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
César Borges, permite V. Exª um aparte?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com 
muito prazer, concedo o aparte a V. Exª, Senador Je-
fferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
César Borges, agradeço o empenho que V. Exª já de-
monstrou nesta Casa pela aprovação deste projeto, que, 
originalmente, é do ex-Senador Beni Veras. Apenas o 
adaptei, com autorização dele. O projeto mereceu um 
lúcido substitutivo do Senador Tasso Jereissati, que é 
de enorme importância para as nossas regiões. Lamen-
to que um Deputado do Partido do Governo sente em 
cima do projeto e sequer tenha coragem de discuti-lo, 
de dar um parecer contrário, se for o caso, mas, sim-
plesmente, pela lei da inércia, tente obstaculizar a sua 
tramitação. Parabéns pelo se pronunciamento. Oxalá 
o Deputado, em apreço, acorde para o erro que está 
cometendo e toque o projeto adiante.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito 
obrigado, Senador Jefferson Péres. Incorporo intei-
ramente o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento. 
A região é agradecida porque V. Exª trouxe o projeto 
do Senador Beni Veras, um cearense ilustre, para ser 
aprovado pelo Senado.

Sr. Presidente, solicito-lhe tolerância para um 
breve aparte do Senador Tasso Jereissati, autor do 
substitutivo.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
César Borges, gostaria de parabenizá-lo novamente 
pela oportunidade do pronunciamento. Lembro que 
essa matéria foi objeto de um acordo nesta Casa com 
a Liderança do Governo. Naquelas condições, votaría-
mos daquela maneira, para que houvesse a participa-
ção necessária do BNDES no desenvolvimento regio-
nal, que está cada vez mais esquecido. É importante 
relembrar que, em 2004, o Nordeste cresceu menos 
que o Brasil, aprofundando, portanto, as diferenças 
entre a região mais rica e a mais pobre do País, o que 
é uma política concentracionista, perversa e opos-
ta à bandeira do Partido que está no Governo neste 
momento. Essa prisão na mão de um prócer, de um 
Deputado do Governo do PT significa uma participa-
ção deliberada do Governo em não liberar a atuação 
do BNDES nos moldes propostos e conforme o acordo 
feito nesta Casa.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador 
Tasso Jereissati, incorporo inteiramente o aparte de 
V. Exª ao meu pronunciamento. Essa situação é grave. 
Não se cumprem os acordos feitos pela Liderança do 
Governo nesta Casa em relação aos projetos.

Para encerrar, Sr. Presidente, se o Deputado está 
protelando a apresentação do seu parecer por ordem 
do Governo Federal, essa afirmação pública do Presi-
dente justifica plenamente que o Deputado pode modi-
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ficar a sua atitude. Se o recado do Presidente foi dado 
a todos os Parlamentares nordestinos, que a melhoria 
comece pelo Partido dos Trabalhadores, que, no caso 
desse projeto, está prejudicando não apenas a Bahia, 
o Nordeste, mas o Norte e todo o nosso País.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, 

como Líder do PMDB, pelo prazo de cinco minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, um todo vai bem quando as suas 
partes vão bem. As partes de um país são exatamen-
te as suas cidades. E o Município é a cellula mater 
de uma nação.

Temos crucificado os nossos Municípios desde 
1988, criando para eles cada vez mais encargos sem 
dar-lhes a correspondente parte financeira. Foi assim, 
por exemplo, no âmbito da saúde, quando determina-
mos que 12% dos recursos fossem gastos nessa área. 
Essa medida também já havia ocorrido no tocante à 
educação.

A cada ano, o Governo Federal vem retirando mais 
recursos do bolo geral, reservando uma parte para si. 
Hoje, os Municípios deixam de ter um rateio de mais 
de R$120 bilhões, que não entram em sua conta. Os 
Municípios estão em crise. Em termos de endividamen-
to e de responsabilidade, eles estão num verdadeiro 
caos. Como Presidente da Frente Parlamentar Pró-
Município, tenho participado de todas as caminhadas 
e lutado, em todas as horas possíveis, para melhorar 
a situação dos nossos Municípios.

Temos votado muitas questões justas e hoje va-
mos fazê-lo novamente, se Deus quiser, com relação 
a um projeto de autoria da Senadora Heloísa Helena, 
que é mais do que justo. Entretanto, trata-se mais uma 
vez de uma carga para os Municípios. Não estou con-
tra o projeto, votarei a favor dele, mas não posso ficar 
contra os Prefeitos nem contra as Prefeituras.

Senadora Heloísa Helena, não polemize, que não 
estou contra o projeto de sua autoria.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Nem eu 
estou contra os Prefeitos, Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Na ver-
dade, quero falar aqui sobre o que o Senado hoje fez 
para os Municípios, criando um programa chamado 
Minuto do Município e uma comissão para discutir 
assuntos municipais. Pela primeira vez, vejo a nossa 
Casa mais alta da República preocupar-se com os 
Municípios. Quero me congratular com o Presidente 
da Casa, Senador Renan Calheiros, e com o Presi-
dente da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
criou uma subcomissão permanente para cuidar de 
assuntos municipais.

Desculpe-me, Senadora Heloísa Helena, fui in-
delicado. Votarei a favor de seu projeto, mas preciso 
falar dos Municípios hoje.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Mas apro-
veite, Senador Ney Suassuna, e fale também do com-
prometimento da Receita Líquida Real dos Municípios, 
que cada vez é maior. Esse é o problema, não as crian-
ças. V. Exª sabe disso porque acompanhou a matéria 
na Comissão de Assuntos Econômicos e até agilizou 
a formação de uma comissão aqui para analisá-la. O 
problema é que, para financiar essa política econômi-
ca do Governo Federal, que destina mais de 50% da 
riqueza nacional para encher a pança dos banqueiros, 
quem também paga são os Municípios e os Estados 
brasileiros. Então, não é justo que, sempre que se fale 
em uma política social, imediatamente se fale do custo, 
da crise e da outra ladainha. Se quisermos realmente 
resolver ou minimizar os graves problemas dos Mu-
nicípios brasileiros – sou solidária a V. Exª e à ação 
importantíssima feita pelo Senado –, é absolutamente 
necessário que tenhamos uma ação rápida no sentido 
de repactuar a dívida pública interna brasileira para 
possibilitar que os Municípios façam investimentos em 
políticas sociais e em políticas públicas de forma geral. 
Mas não pode sobrar para a nossa meninada.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Estamos, 
com toda certeza, pensando da mesma forma.

Então, gostaria de parabenizar este Senado da 
República por ter criado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, uma Subcomissão para Assuntos Municipais, 
e também um programa para cuidar dos problemas 
municipais, na TV Senado, que tem uma audiência 
muito grande. Assistimos ao piloto dos três primeiros 
programas e são de excelente qualidade. Isso, cer-
tamente, nos possibilitará dialogar, debater e discutir 
assuntos dos Municípios, que não começaram a sofrer 
neste Governo, mas desde quando foi promulgada a 
Constituição de 1988. Nós, Parlamentares, podemos 
até dizer: “Nós não temos culpa!” Temos, sim. Apoia-
mos todos os movimentos que crucificaram as nossas 
Prefeituras.

Por isso, ao encerrar, gostaria de, mais uma vez, 
dar os meus parabéns ao Senado da República pela 
criação de um espaço destinado aos Municípios.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª ainda dispõe de dois minutos, Senador Ney 
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Com toda a certeza, poderemos discutir, debater 
e fazer justiça a estes que têm sido tão injustiçados, 
os Municípios brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa e, 
em seguida, ao Senador Aloizio Mercadante, como 
Líder.

V. Exª dispõe de dez minutos, Senador Mão 
Santa.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Tião Viana, que preside esta sessão, Srªs e Srs. Se-
nadores, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que 
nos assistem pelo sistema de comunicação do Sena-
do, Senador Pedro Simon, aqui está o Líder do PMDB, 
Senador Ney Suassuna. Hoje, criou-se a Subcomissão 
de Assuntos Municipais.

Senador Ney Suassuna, leve este livro ao Pre-
sidente da República. Aqui está escrito. Foi este que 
Ulysses beijou em 5 de outubro de 1988! Desrespei-
tar a Constituição é rasgar a bandeira. Aqui está es-
crito que do ‘bolo’, das riquezas da Nação, 54% serão 
destinadas ao Governo Federal; 22,5% aos Estados, 
e 21,5% aos Municípios.

Fazendo uma soma, que até o Palocci sabe fa-
zer – ele que engana todo mundo e só sabe aumen-
tar juros; conheço a formação curricular dele, eu sou 
médico –, sobram 2%, que vão para os fundos cons-
titucionais, Senador Arthur Virgílio. De que adianta, o 
que fará uma Subcomissão de Assuntos Municipais? 
A mídia para o Presidente Renan!

Por que não se tem a coragem de fazer o Pre-
sidente da República respeitar a Constituição, que 
determina que os Municípios devem receber 21,5%? 
Eles estão recebendo 14,5%, Senador Tasso Jereissa-
ti, numa aritmética do Trajano, como era antigamente, 
não é, Senador Pedro Simon? Aritmética que o Lula 
nunca estudou, nem o Palocci. Ela é simples: de 21% 
para 45%. E ainda aumentou o número de Municípios, 
Senador Tasso Jereissati. No Piauí mesmo, quando fui 
Governador, havia 145 Municípios; hoje, já são 222. 
Em todo o Brasil, os Municípios aumentaram em mais 
de 1 mil.

Então, além da redução de percentual, de 21,5% 
para 14,5%, o valor enviado aos Municípios é ainda 
muito menor, porque aumentou a quantidade de Mu-
nicípios.

É para isto que tem de ter coragem o Presiden-
te do Senado: não para criar subcomissão, mas para 
enquadrar, Senador Pedro Simon.

A verdade é que vai mal, Senador Paulo Paim, 
porque a ignorância é audaciosa. Hoje, a ignorância 
nos governa.

Nos tempos dos reis, buscava-se a inspiração 
divina. Dava-se autoridade a um, mas o povo sofrido, 
magoado, desprezado, esquecido, foi às ruas e gritou: 
“Liberdade, Igualdade, Fraternidade.” E caíram os reis. 
Uns, de forma violenta, como ocorreu na França, onde 
mudou-se o regime, usando inclusive a guilhotina. Os 
ingleses, mais hábeis, fizeram isso de outra maneira, 
como é de seu temperamento. Mas os reis caíram, e 
adotou-se esse governo, que Abraham Lincoln definiu: 
“Do povo, pelo povo e para o povo!”

Montesquieu achou que deveria dividir o poder 
em três, que deveriam ser equipotentes, harmônicos 
e independentes. Senador Antonio Carlos Magalhães, 

é complexo e difícil. O próprio Montesquieu levou 20 
anos para escrever L’Esprit des Lois.

Atentai bem! Aqui no Brasil, passamos a pior fase. 
São três os Poderes. O Executivo, para executar, para 
fazer obras. Mas ele não faz obra, não trabalha, não tem 
poupança. Não se faz obra sem poupança. Senador 
José Jorge, ninguém tem poupança privada. Desafio 
brasileiras e brasileiros que trabalham que tenham 
uma poupança para progredir, para construir, para fa-
zer obra, para gerar trabalho. Ninguém tem porque o 
Governo, de cada 12 meses de trabalho das brasileiras 
e brasileiros, toma para si cinco meses por meio de 76 
impostos, 16 dos quais aumentados pelo PT, o “Partido 
do Tributo”. Ninguém mais tem poupança. Vive-se com 
os créditos, vive-se com os empréstimos.

Abraham Lincoln dizia: “Não baseie sua prosperi-
dade em dinheiro emprestado.” Hoje mesmo, na CAE, 
aprovamos esta palhaçada e esta farsa: milhões a se-
rem emprestados para este País. Continua a farsa.

Inverteu-se o que Rui Barbosa dizia: “A primazia 
é do trabalho e do trabalhador, ele é que faz as rique-
zas.” Aqui, não, aqui a primazia é dos banqueiros, é dos 
gigolôs, como diz a Senadora Heloísa Helena.

Então o Governo não tem poupança, o Governo 
não investe. Para fazer investimentos, executar obras 
e criar trabalho, precisa haver poupança. O Governo 
não faz obras e nós não fazemos leis. As leis são me-
didas provisórias. E o Poder Judiciário não faz justiça. 
Aqui está: “Governo do Tocantins manda PMs para 
área de litígio”. Há quinze anos existe esse problema 
de fronteira mínima do Piauí com o Tocantins, fronteira 
de 22 quilômetros. Eu e Siqueira Campos éramos go-
vernadores do Piauí e do Tocantins respectivamente; 
fizemos um pacto e conseguimos a paz. Agora estão 
em guerra. Isso está ocorrendo há quinze anos. O 
Poder Judiciário não decide, não faz justiça, mas veio 
muitas vezes a esta Casa para interferir, a fim de os 
nossos salários e os deles fossem aumentados. Este 
é o Estado brasileiro! Isso é uma vergonha!

Concedo um aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Mão Santa, quando o PT era oposição, culpava os 
banqueiros pelo spread alto; agora, que é Governo, 
culpa o traseiro dos brasileiros. Diz muito bem o Se-
nador José Jorge: o que esperar de um Governo que 
troca a solução que vem do cérebro por uma solução 
que ele imagina que venha do traseiro? V. Exª tem in-
teira razão e a esperança é pouca; ou seja, a chulice 
vence a esperança.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Como diz o 
Padre Antonio Vieira, o exemplo arrasta. O exemplo de 
incompetência está aí. O Piauí está em guerra com o 
Tocantins! A menor fronteira do Piauí está em guerra! 
Há 150 soldados do Tocantins e 80 do Piauí na região, 
em razão da disputa pela posse de uma terra que a 
agricultura está fazendo rica, por causa da produção de 
soja, que é ouro lá nas bandas do cerrado. Há quinze 
anos esse processo e essa indefinição se arrastam. É 
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sobre isso que devemos meditar. E estamos aqui para 
isso mesmo, Senador Pedro Simon.

Senador Tião Viana, François Mitterrand, como 
Lula, disputou várias vezes a Presidência da França. 
Penso que foi na quarta vez que ele ganhou. Mas ele 
aprendeu. Mitterrand governou a França por quatorze 
anos e, no fim de sua vida, com câncer, escreveu um 
livro. Senador Tião Viana, Lula não vai ler esse livro. 
Conte ao menos a história a Sua Excelência. Senador 
Paulo Paim, diga ao Presidente para ler ao menos o 
último livro de Mitterrand.

No livro, Mitterrand, pelas mãos de um amigo, 
dizia que, se voltasse a presidir a França, iria valorizar 
os contrapoderes. Iria fortalecê-los. É isso que Lula 
não entende, que o núcleo duro não entende. Senador 
Tasso Jereissati, não adianta dizer aquele provérbio de 
que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, 
pois não há palavras, não há ensinamento que atinja o 
núcleo duro, que atinja a essência da democracia.

Pelo menos aprendam com o estoicismo de Mit-
terrand! Com câncer, disse que, se voltasse a presidir 
a França, fortaleceria os contrapoderes. E Pedro Simon 
foi o testemunho...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...mandou-
nos aqui para poder crescer e leis boas e justas para 
melhorar o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao Senador Mão Santa.

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, por dez minutos, por permuta com o Senador 
Heráclito Fortes.

A seguir, farão uso das palavra os Líderes Sena-
dor Aloizio Mercadante e Senador Alvaro Dias.

O Senador Osmar Dias também faz sua inscri-
ção.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 
algo de errado, não há dúvida. Quando o Senador 
Aloizio Mercadante me cede a palavra para falar pos-
teriormente, alguma coisa está para acontecer. Quer 
rebater o que vou dizer, com certeza, mas é até bom 
porque se faz o amplo debate. E esse debate é salutar 
para o Parlamento brasileiro.

Sr. Presidente, o jornal O Globo, edição de do-
mingo, publicou reportagem, até citando meu nome 
bondosamente, com a seguinte manchete: “Tirando da 
pobreza”. Diz a matéria que em quatro anos – portanto 
não foi só Lula – o Fundo de Combate à Pobreza foi 
usado para fazer superávits. Na página seguinte – aí é 
que eu queria que alguém do Governo dissesse quem 
é esse líder, só para eu saber, pois não tenho precon-
ceito nenhum – está a seguinte manchete: “Verba da 
pobreza paga diárias, compra munição e até patrocina 
encontro gay”.

A verba para combate à pobreza, que fizemos 
tanta força para conquistar – para isso tive, inclusive, 
o apoio do PT, da Senadora Marina Silva e de outros 
tantos –, é usada para pagar encontro gay! Quem é 
esse gay forte do Governo é o que eu quero saber. 
Não pode ser um gay fraco, porque não conseguiria. A 
maneira como se tirou o dinheiro também está nessa 
reportagem, de um jornalista que não tem nem estima 
maior por mim, que é o Gerson Camarotti, que me faz 
justiça dizendo que eu fui o maior lutador pelo Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza.

Agora, no momento em que nós vivemos, em 
que a pobreza aumenta em toda parte, o Governo não 
tem a sensibilidade de mandar pagar um encontro gay 
por outra fonte que não a da pobreza? Será que quer 
incentivar na pobreza essa prática? Não creio. É per-
versa demais. Não tenho preconceito contra gays, mas 
também não sou favorável a que o Governo pague um 
encontro gay. Isso não pode continuar. O Presidente 
da República pode dizer até que não sabia desse en-
contro gay, mas alguém do seu gabinete ou da área 
da Fazenda sabia. Peço, por favor, às Lideranças do 
PT – não preciso fazer o pedido oficialmente, por re-
querimento; poderia fazê-lo – que me informem quem 
levou o Governo ao pagamento desse encontro.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se me disserem, estou satisfeito; se não me 
disserem, terei que fazer o requerimento, Sr. Presiden-
te, para que V. Exª encaminhe ao Palácio do Planalto 
para ver quem é essa figura notável que tem tanta for-
ça junto ao Presidente da República.

Concedo um aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Antonio Carlos, ao final, V. Exª se cobriu de razão. Ou 
seja, em sã consciência, não se pode ter preconcei-
to contra alguém que faz sua livre opção sexual. A 
questão é: se o Governo quer financiar, quer pagar 
um encontro gay, ele faz bem, por exemplo, economi-
zando em passagens estapafúrdias de funcionários 
indolentes e “viajeiros”. O que não se pode é tirar do 
Fundo de Combate à Pobreza para pagar encontro 
homossexual ou encontro heterossexual. Não se pode 
pagar encontro nenhum. Ele deve, isto sim, destinar 
aquilo, como política compensatória, a diminuir o gap 
que hoje massacra tantos milhões de brasileiros. Por-
tanto, será muito interessante a resposta, porque a 
conversa está esquisita. O Governo agora propõe re-
solver pelo traseiro os problemas que abriu mão de 
resolver pelo cérebro. O Governo inverte as coisas. 
É realmente muito complicado! O brasileiro levanta o 
traseiro e resolve a questão do spread. Pensei que a 
questão fosse econômica, e fosse mais fria. Depois, 
vem a história que V. Exª levanta. Está de vaca não 
reconhecer bezerro!

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª tem absoluta razão. Se a própria Cons-
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tituição Federal não permite que o Governo patrocine 
crenças religiosas, por que então patrocinar encontro 
gay? Se os que não são dessa área quiserem realizar 
um grande encontro nacional, o Governo vai patrocinar? 
Ou tem preferências por esta ou aquela condição? 

Sr. Presidente, deixo o meu protesto e o da Na-
ção brasileira contra essa prevalência. Nada de dis-
criminação, mas nada de afetar a eqüidade entre os 
seres humanos. E é o que o Governo está fazendo, ao 
utilizar o Fundo de Combate e Erradicação da Pobre-
za, que tanto nos custou aprovar nesta Casa. V. Exª 
sabe, era Senador, ajudou a aprová-lo e vê certamente 
contristado as manifestações do Governo em relação 
a assunto que não seria útil.

E deixo, para que sejam transcritos, exemplos 
de uso indevido dos recursos do Fundo. Trata-se de 
matéria publicada por um jornal que não é contra o 
Governo. Conseqüentemente, peço providência às 
lideranças, em primeiro lugar, e, após uma semana, 
pedirei oficialmente a V. Exª. 

Outro ponto que penso que o PT deve explicar 
diz respeito ao que está publicado no jornal O Esta-
do de S. Paulo: “PT renegocia com devedores do dí-
zimo, sua fonte de R$18 milhões”. Quer dizer, dizem 
que não é obrigatório. Parlamentares não pagam, e os 
funcionários são obrigados a pagar. Portanto, vão criar 
uma fórmula: perdoar a dívida de quem não pagou até 
hoje e exigir que quem tem cargo em comissão dê o 
dinheiro para o PT. Está aqui. Não sou eu quem diz, 
mas O Estado de S. Paulo. E antes, quem disse foi 
o próprio O Globo.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite 
um aparte, Senador Antonio Carlos Magalhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não, Senador José Jorge, até porque V. 
Exª já tratou do assunto, com muita proficiência, da 
tribuna desta Casa. 

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Exatamente, 
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. Eu apre-
sentei projeto proibindo que os partidos políticos co-
brem contribuição de pessoas que detêm cargos em 
comissão, e não apenas para o PT, mas para qualquer 
partido político. O projeto já se encontra na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, e o Senador Al-
varo Dias, se não me engano, é o Relator. E já existe 
parecer favorável. Nesse sentido, fiz um apelo aqui, na 
quinta-feira ou sexta-feira, para que pudéssemos votar 
o projeto o mais rápido possível, pois é moralizador 
e vai inibir a criação de novos cargos em comissão. 
Quem sabe não estão criando cargos em comissão a 
fim de beneficiar o partido A, B ou C? Obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª, mais uma vez, tem razão, motivo pelo 
qual falarei também sobre Recife. 

Está no jornal Folha de S.Paulo, de domingo 
também: “Achados R$9,9 milhões” – ou seja, R$10 
milhões – “no lixo hospitalar de Recife”. Josias de 
Souza, um excelente jornalista, não faria nada que 

fosse leviano, e prova aqui como se joga o dinheiro do 
povo fora, inclusive na capital pernambucana. É essa 
situação, Sr. Presidente, que leva o Presidente Lula a 
cair no conceito popular. O Presidente Lula, que teve 
uma grande votação, teve um grande respaldo para a 
eleição, precisava honrar este mandato. Mas isso não 
está acontecendo, pois, ainda há pouco, ouvi que no 
Estado do Líder Mercadante, pelo segundo mês con-
secutivo, aumenta o desemprego. E as estatísticas aqui 
lidas pelos petistas demonstram que o desemprego 
está em pleno vigor. O vigor não é do emprego, mas 
do desemprego, porque não há emprego. Os números 
não representam a realidade. A realidade brasileira é a 
de que o desemprego aumenta. E com o desemprego, 
aumenta a pobreza. E aumenta a pobreza sem que o 
Governo tome qualquer providência em relação àque-
les que mais necessitam. O Programa Fome Zero foi, 
até hoje, o maior fracasso no País.

Mas não desejo isso, quero que o Presidente acer-
te. E ninguém acerta com equipe ruim. O Presidente 
Tião Viana seria um belo Ministro da Saúde, mas o Mi-
nistro da Saúde é outro. Sinto que não há vontade de 
aproveitar os melhores quadros. Compreendo que não 
queiram tirar o Líder Aloizio Mercadante, levando em 
conta as altas qualidades políticas, morais, e, sobretu-
do, de convivência de S. Exª, mas o Líder Mercadante 
poderia estar em um Ministério, ajudando o Governo, 
evitando que tantos equívocos acontecessem. Mas o 
Governo não pode tirar o Líder Mercadante. Não po-
dendo tirá-lo, que aproveite outras figuras do Partido 
que são de valor e podem engrandecer o Governo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, V. Exª me adverte, e agradeço a 
tolerância. Mas saiba que V. Exª também tem responsa-
bilidade, tanto quanto o Presidente efetivo, o Presidente 
Renan Calheiros, de advertir o Chefe da Nação contra 
fatos pecaminosos que existem e que coram as pesso-
as de bem. Vejo, hoje, como o petista anda acanhado. 
Não pode andar acanhado. Petista, hoje, devia andar 
firme, olhando para frente, para o alto. Mas não pode 
fazer isso; olha para baixo para que não seja visto pela 
população, que acreditou e votou no PT.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL42     

Índice Onomástico



10210 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    43ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10211 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL44     

Índice Onomástico



10212 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    45ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10213 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o nobre Senador Aloizio Mercadante, 
como Líder, por cinco minutos.

Em seguida, os Senadores Alvaro Dias e Os-
mar Dias.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2005, QUE, 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 
como Líder da Minoria, por cinco minutos, nos termos 
do art. 14, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança 
da Minoria. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a imprensa noticia a manifes-
tação do Presidente Lula de utilizar o aparato da pro-
pagando oficial na tentativa de reverter o desempenho 
desastroso do Governo nos programas sociais. A piro-
tecnia, o marketing, os efeitos especiais na tentativa 
de substituir a eficiência administrativa, inexistente no 
atual Governo!

Quando o Presidente Lula anunciou esse esforço 
de propaganda em torno dos programas sociais, ima-
ginou-se que o Governo estivesse, neste ano de 2005, 
investindo muito mais do que fez em 2004.

Por essa razão, Sr. Presidente, fui buscar os 
números oficiais do Siafi, com base exatamente nas 
informações do próprio Governo. Vamos verificar, Sr. 
Presidente, que, na função assistência social, no Pro-
grama Rede Solidária de Restaurantes Populares, 
apenas 0,37% foi autorizado, de um total de R$38 mi-
lhões. Ainda na mesma função, no Programa Acesso 
à Alimentação, de um total autorizado de R$160,972 

milhões, apenas 0,52% foi pago. Ou seja, apenas 
R$834,793 mil.

Na função saúde, no Programa Saneamento 
Ambiental Urbano, de um total autorizado de R$800 
milhões, apenas 0,43% foi pago pelo Governo. Ainda, 
Sr. Presidente, na função saúde, no Programa Drena-
gem Urbana Sustentável, nenhum real foi investido, 
da mesma forma que, dos R$18,617 milhões autori-
zados para o Programa Alimentação Saudável, o in-
vestimento foi zero.

No Programa Investimento para Humanização 
e Ampliação do Acesso a Atenção à Saúde, apenas 
0,29% foi pago de quase R$143 milhões autorizados. 
E a saúde do povo deve ser a suprema lei. Haja propa-
ganda, Sr. Presidente, para convencer a opinião pública 
de que o Governo é eficiente na área social.

Na função educação, em programas como o 
Brasil Alfabetizado e Educação da Primeira Infância, 
o desempenho do Governo é claudicante.

No programa O Brasil Alfabetizado, apenas 0,11% 
foi pago de um total de mais de 600 milhões autori-
zados.

Educação na Primeira Infância, dos 
R$16.629.600,00 autorizados, zero foi o investido. É 
por isso que a Senadora Heloisa Helena deseja ver a 
sua emenda constitucional hoje aprovada, obrigando 
ao cumprimento desse dispositivo.

Na função saneamento o quadro não é me-
nos desolador, Sr. Presidente. No Programa Sanea-
mento Ambiental Urbano, de um total autorizado de 
R$131.521.720,00, foi pago zero por cento. 

No Programa Urbanização de Assentamentos 
Precários e Resíduos Solidários Urbanos, zero de in-
vestimento. 

Na função habitação e organização agrária, en-
contramos programas cuja execução orçamentária é 
a tradução da gestão temerária. No Programa Assen-
tamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais, de 
um total autorizado de R$1.876.495.009,00, apenas 
2,28% foi pago.
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Nos programas Crédito Fundiário e Paz no Cam-
po, apenas 0,04% e 1,79% foi pago, respectivamente ; 
no Programa Habitação de Interesse Social, 0,56%. 

Quando o foco é direcionado à execução das 
ações do Fome Zero, por exemplo, encontramos a ra-
zão de o jornal espanhol El Pais considerar a política 
social do atual Governo um papelão 

O Senador Mercadante falou em 17 bilhões de 
investimentos. Pois bem, até este momento, nas ações 
estratégicas do Fome Zero nos programas de abas-
tecimento agroalimentar, como formação de estoques 
públicos, aquisição de produtos para comercialização, 
operacionalização de estoques estratégicos e segu-
rança alimentar, o investimento foi de zero por cento 
do montante autorizado. 

No programa Desenvolvimento Integrado e Sus-
tentável do Semi-árido, Conviver, na quase totalidade 
das ações previstas no orçamento de 2005, a execu-
ção é zero.

No programa Acesso à Alimentação, das cin-
co ações previstas, quatro permaneceram na estaca 
zero.

A ação distribuição de alimentos a grupos popula-
cionais específicos, o investimento foi de apenas 0,38% 
do montante de R$46.000.000,00 autorizados.

São dezenas de ações cuja execução orçamen-
tária é zero num programa exibido como a alma do 
Governo Lula: o Fome Zero, a que se referiu, há pouco, 
o Líder Mercadante, dizendo que haveria investimento 
de R$17 bilhões. 

Como se vê, em quatro meses, na maioria dos 
itens, a execução é lastimável, porque o índice é 
zero.

A execução de mais da metade das ações do 
Fome Zero atingiu a marca zero. Está longe de repre-
sentar a política social que o Presidente Lula prometeu 
implantar, ao assumir o comando da Nação.***

O que se recomenda ao Presidente da República 
é que a melhor propaganda, a melhor publicidade, é a 
eficiência administrativa. Enquanto o Governo investe 
milhões em publicidade – no ano passado, mais de um 
bilhão de reais –, a execução de mais da metade dos 
itens do programa Fome Zero não saiu realmente do 
zero nesses primeiros quatro meses do ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias, que dispõe de até cinco minutos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quero registrar o aniversário de uma empresa 
que é motivo de orgulho para todo o Brasil. Refiro-me 
à Embrapa, que comemora hoje 32 anos de criação e 
que nesse período multiplicou riquezas pelo Brasil afora, 
independentemente do Governo que a liderava.

A Embrapa, a despeito dos Governos, sempre foi 
eficiente e sempre orgulhou nosso País. Há 32 anos, o 
Brasil plantava 24 milhões de hectares e colhia quatro 
vezes menos do que colhe hoje quando planta em torno 
de 45 milhões de hectares. Portanto, a área plantada 
não chegou a dobrar nesses 32 anos, mas, a produ-
ção quadruplicou. Isso significa que o que a Embrapa 
acrescentou em tecnologia resultou na safra que es-
tamos colhendo este ano: em torno de 130 milhões de 
toneladas, o que significa – repito – quatro vezes tudo 
que colhíamos quando a Embrapa foi criada.

E se falarmos em carne, Sr. Presidente, aí vere-
mos que houve um avanço. Três milhões de toneladas 
era o volume exportado há 32 anos. Mas hoje expor-
tamos quase 18 milhões de toneladas, incluindo-se 
aí a carne de frango, suínos e bovinos. Isso significa 
multiplicar por seis o volume de carnes exportadas, ou 
seja, multiplicar muitas vezes o volume de divisas que 
isso proporciona ao desenvolvimento do Brasil.

Se tomarmos apenas o setor de carne de frango, 
verificaremos que de um total de 217 mil toneladas, 
passamos para 12 milhões de toneladas. Tudo isso 
graças aos avanços tecnológicos proporcionados pela 
Embrapa.

Se eu tivesse que registrar a maior conquista 
da Embrapa, eu diria, sem nenhuma dúvida, que foi 
o avanço da agricultura no cerrado, o que significou a 
incorporação de novas áreas e um potencial que se 
abre para a incorporação, sem destruir o meio ambien-
te, de quase 100 milhões de hectares de novas áreas 
de cerrado que poderão ser incorporadas ao processo 
produtivo, colocando o Brasil como o único País com 
esse enorme potencial para crescer, num momento em 
que todo o mundo tem a expectativa de que dentro de 
alguns anos haverá problemas de abastecimento em 
todos os países.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – V. Exª me con-
cede um aparte, nobre Senador Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador Mar-
co Maciel, concedo o aparte a V. Exª, mesmo porque 
é uma das lideranças políticas deste País que mais 
prestigiam, que mais valorizam a Embrapa. Em todos 
os aniversários dela, a sua presença é muito come-
morada lá.
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O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senador Osmar Dias. Desejo, 
nesta breve intervenção, associar-me à manifestação 
de louvor de V. Exª à Embrapa pela passagem do seu 
32º aniversário. Vi a Embrapa nascer. Naquela ocasião, 
era Deputado Federal. Podemos constatar, ao longo 
da sua história, que a Embrapa contribuiu, de maneira 
decisiva, para, como lembrou com propriedade V. Exª, 
fazer com que o Brasil se transformasse não somente 
em grande produtor de grãos e de carnes, mas também 
passasse a ser ativo membro da sociedade interna-
cional na área do agronegócio. Obviamente, isso se 
deve à Embrapa, que formou quadros, pesquisadores, 
cientistas e tecnólogos em diferentes áreas, permitindo 
ao Brasil explorar da melhor forma a sua vocação nas 
diferentes regiões do País. Refiro-me ao aproveitamen-
to do cerrado, onde o papel da Embrapa foi marcante, 
sem deixar de lembrar o muito que fez no semi-árido 
ou nas Regiões Norte, Sul e Sudeste do País. Por isso, 
V. Exª procede muito bem ao registrar, nesta tarde, a 
passagem do aniversário da Embrapa e ressaltar o pa-
pel que essa empresa vem desempenhando em sua 
existência. Parabéns, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Senador Marco Maciel, pelo seu aparte.

Sr. Presidente, antes de concluir, gostaria apenas 
de registrar que a Embrapa, detentora do maior ban-
co de germoplasma do mundo, enfrenta um problema 
burocrático neste momento. Não há tempo para falar 
deste assunto hoje, mas, ainda nesta semana, vou 
manifestar-me a esse respeito. É importante registrar 
que a Embrapa foi a responsável pela perpetuação 
de espécies de milho, vegetal cultivado em todas as 
fronteiras agrícolas do mundo. A Embrapa, que per-
petuou espécies cultivadas pelos índios kraós, agora, 
por um problema burocrático, está impossibilitada de 
prosseguir com os seus trabalhos de pesquisa, o que 
pode jogar fora todo o empenho que a Embrapa fez e 
todo esse patrimônio genético que a Embrapa guarda 
no seu banco de gemoplasma.

Sr. Presidente, a Embrapa precisa ter, por parte do 
Governo, uma melhor atenção, principalmente no que 
diz respeito aos seus pesquisadores, que são treina-
dos com investimentos públicos. Esses pesquisadores 
são atraídos, muitas vezes, por salários que significam 
o dobro, três vezes mais do que recebem, mas per-
manecem na Embrapa por uma vocação de cientista, 
e essa vocação não é reconhecida pelo Governo na 
forma de remuneração justa. Precisa, no entanto, ser 
vista com bons olhos pelo Governo atual, porque não 
o foi também do Governo passado.

Sobretudo quanto aos recursos orçamentários, 
a Embrapa não tem sido respeitada. Fica impossível 

desempenhar um papel tão importante quanto o que a 
Embrapa desempenha sem um orçamento condizente 
com a sua importância e com o respeito que ela con-
quistou no mundo inteiro. É, sem dúvida, Sr. Presidente, 
a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo. 
Somente os Governos é que não têm reconhecido isso 
ao longo do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, na prorrogação da Hora 
do Expediente, ao Senador Hélio Costa.

S. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta semana, no 
meu Estado de Minas Gerais, vários jornais publica-
ram em manchete, na segunda-feira, um lamentável 
acidente rodoviário ocorrido na madrugada de sába-
do, quando 9 pessoas morreram e 30 outras ficaram 
feridas, no trecho da BR–381, que vai de Belo Hori-
zonte em direção ao Vale do Aço. A BR–381 tem duas 
etapas: a Fernão Dias, que vai de Belo Horizonte até 
São Paulo, e uma parte que vai de Belo Horizonte até 
o Vale do Aço.

Lamentavelmente, quando chamado a intervir e 
dizer qual a solução, o que poderia ser feito – já que 
essa é chamada a rodovia da morte, pois todo fim de 
semana ocorrem mortes ali –, a informação que rece-
bemos é a de que nos próximos quatro anos é possível 
que o projeto de duplicação da BR–381 nessa região 
possa ser feito. Então, vamos continuar morrendo em 
Minas Gerais na BR–381, seja ligando Belo Horizonte 
com São Paulo ou Belo Horizonte com o Vale do Aço, 
porque o projeto de melhoria da estrada não consegue 
ser realizado em menos de quatro anos.

Lamento ver esses números, porque na realidade 
temos um 1,4 milhão Km de estradas, dos quais ape-
nas 18% são estradas asfaltadas, e temos 10% das 
mortes por acidentes rodoviários do mundo. O mundo 
registra 500 mil acidentes com mortes. O Brasil tem 
45 mil por ano, em razão do estado absolutamente 
precário das nossas estradas. Na verdade, os dados 
da Transitoweb dizem que o acidente de trânsito é o 
segundo maior problema de saúde pública do Brasil, 
perdendo apenas para a desnutrição.

Faço essas observações, Sr. Presidente, por-
que na semana passada tive a preocupação de citar 
aqui a indignação dos meus companheiros da região 
do Triângulo Mineiro. Uma rodovia importante como a 
BR–040, que liga Brasília à capital de Minas Gerais e 
depois continua, está sem condições de trânsito. No 
trecho que vai de Uberaba a Uberlândia, é lamentável, 
os caminhões não conseguem passar, e isso está pre-
judicando a economia da região do Triângulo Mineiro, 
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está prejudicando a economia de Minas Gerais. Está, 
na realidade, deixando o Estado de Minas Gerais re-
fém dessa situação incrível, lamentável e inaceitável 
das estradas de Minas Gerais.

Tive a oportunidade de, estando no Triângulo, 
conversar com as autoridades locais estaduais. Todas 
elas estão indignadas com o descaso que se mostra 
com relação às estradas do Triângulo Mineiro.

Sr. Presidente, tive a preocupação de pedir a 
minha Assessoria que fizesse, nesse último fim de 
semana, uma viagem por algumas das principais es-
tradas do Estado de Minas Gerais para ver em que 
situação elas estão. Começo por dizer que a própria 
Capital federal está sitiada. Não precisamos ir muito 
longe. No trecho que liga Luziânia a Cristalina, é pra-
ticamente impossível passar um automóvel. Isso é a 
BR–040, que liga Brasília a Minas Gerais. O relato 
que me faz a minha Assessoria é simplesmente uma 
coisa calamitosa.

Veja por exemplo a Rodovia BR–016, conheci-
da como Rio/Bahia. No Trecho Muriaé/Além Paraíba, 
na região da Zona da Mata de Minas Gerais, numa 
distância de 115 Km, no horário de viagem entre 15 
e 17 horas do último dia 16, um sábado, 12 veículos 
estavam estacionados no acostamento em função de 
problemas causados pelo péssimo estado das estra-
das, como rodas quebradas, pneus furados. Inclusive 
uma ambulância com doente a bordo estava com pneu 
furado causado por um buraco.

No dia 22 de abril, sexta-feira, na BR–267, que 
liga Juiz de Fora, uma das principais cidades do Es-
tado de Minas Gerais, a Caxambu, que é um cartão 
de visitas do nosso Estado, uma estação hidromine-
ral, numa distância de 42 Km, no horário entre 14 e 16 
horas, havia 8 veículos estacionados no acostamen-
to com problemas causados por quê? Pelos buracos 
das estradas, condições de tráfego absolutamente 
impraticáveis.

No dia 24 de abril de 2005, domingo passado, 
Rodovia 265, entroncamento da 381, Lavras até São 
João Del Rei ...

Ainda agora estava aqui o Deputado Eliseu Re-
sende, que tem acompanhado essa situação. Há oito 
anos se tenta fazer a ligação da BR–381 com a cidade 
de Lavras. Esse trecho está em obras há três anos, e 
não se toma uma providência.

É lamentável, Sr. Presidente. São estradas que 
escoam a produção do Estado de Minas Gerais. Não 
há mais como aceitar esse total descaso com as nos-
sas estradas federais. Não adianta o Ministro querer. 
Tenho certeza de que o Ministro quer. S. Exª nos re-
cebeu; recebeu uma delegação do Triângulo Mineiro, 
Deputados, Senadores de Minas Gerais. O Diretor 

Superintendente do Denit – Departamento Nacional 
de Infra-estrutura de Transporte, Alexandre Silveira, 
com a maior boa vontade, faz todos os projetos, pre-
para todo o caminho, indica onde está o dinheiro. Falta 
apenas liberar o recurso. Cheguei a dizer isso aqui na 
semana passada.

O Presidente Lula foi convidado a ir à exposição 
do Zebu, lá em Uberaba. Tinha que chegar por Uber-
lândia, deixar o avião na cidade e ir de carro – são 
apenas 100 Km. Estava arriscado a não chegar. Esse 
é o problema, tantos são os buracos numa rodovia tão 
importante como essa.

Então, Sr. Presidente, é lamentável. Não dá para 
dizer que não existe dinheiro, porque existe sim. Existe 
o dinheiro destinado exclusivamente às rodovias, o im-
posto sobre combustíveis, que tem que ser usado para 
este fim, não pode ser usada para outro fim nenhum.

O meu Estado de Minas Gerais está sofrendo, 
penando, está pagando amargamente com a reper-
cussão econômica e social dessa situação.

O nosso Partido, o PMDB, tem um estudo muito 
bem elaborado pelo Senador Alberto Silva e apresen-
tado várias vezes às autoridades federais, mostrando 
que os prejuízos anuais causados pelos buracos nas 
estradas chegam a R$6 bilhões. Por ano, gastamos R$6 
bilhões com os prejuízos causados aos caminhões, aos 
automóveis. Temos dados importantíssimos revelados 
indicando que, com R$2 bilhões, nós conseguiríamos 
consertar todas as estradas federais brasileiras.

E pergunto: por que não se faz isso? Como é, 
depois de um acidente como esse, que rouba a vida 
de 9 pessoas e bota 30 internadas em estado grave 
num hospital, vai-se dizer que só daqui a 4 anos vamos 
consertar, vamos resolver o problema de uma estrada 
tão importante de escoamento da produção como é a 
BR–381, que abastece o Brasil de aço – abastece São 
Paulo, abastece todos os Estados. É de lá que sai tudo 
isso. Vai parar tudo? Vai deixar parar Minas Gerais?

Sr. Presidente, mais uma vez faço o apelo para 
que este problema seja tratado com carinho pelo Mi-
nistro Antonio Palocci e pela equipe econômica do 
Governo; senão, na verdade, não iremos ter nem An-
tonio Palocci nem Governo, daqui a dois anos, para 
continuar esse trabalho bonito que o Presidente Lula 
está fazendo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

S. Exª terá assegurado o uso da palavra por até 
5 minutos, na forma do Regimento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, cumprindo um dever legítimo, no 
exercício do seu mandato parlamentar, o Deputado 
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paulista Zarattini apresentou à Câmara dos Deputados 
Requerimento de Informações indagando do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira por mim, quan-
do Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência 
da República, Senador Tasso Jereissati. Eu, pedindo 
às autoridades competentes, que satisfaçam o Depu-
tado de uma maneira bem rápida, bem prestativa, 
aproveitei a mesma redação e encaminhei à Mesa 35 
Requerimentos, Sr. Presidente, destinados ao Ministro 
da Defesa, solicitando informações sobre as viagens 
de outros 35 Ministros do atual Governo, realizadas 
entre 2 de janeiro de 2003 e 26 de abril de 2005, nas 
quais tenham sido usadas aeronaves da FAB, com as 
seguintes perguntas:

Que seja fornecida pelo Comando da Aeronáu-
tica a relação pormenorizada do uso de aeronaves 
da Força Aérea Brasileira pelos Srs. Ministros de Es-
tado desde a sua posse em 2 de janeiro de 2003 até 
a data 26/04/05;

Que desta relação devem constar não só as da-
tas em que foram usadas as aeronaves da FAB, mas 
também os trechos de cada vôo, horários e a motiva-
ção de cada viagem.

Que seja feita a avaliação do custo em reais de 
todas as viagens realizadas pelo Ministro no período 
de 2 de janeiro de 2003 a 26 de abril de 2005.

Sr. Presidente, são cerca de 80 requerimentos. Na 
verdade, tenho pelo Deputado Zarattini – pedi que ele 
ficasse aqui presente e S. Exª tem uma tribuna para falar 
na Câmara – carinho e respeito. Eu diria que o Depu-
tado Zarattini é o verdadeiro José Dirceu, porque ele sim 
foi torturado, passou por percalços graves nos porões 
da ditadura brasileira, enquanto o outro fazia charme 
com alguma cubana desavisada, fingindo que estava 
se preparando para a guerrilha, sem jamais ter trocado 
tiro com ninguém. Essa é a verdade a separar o ilustre 
e prezado Deputado Zarattini do não tão ilustre e hoje 
em nada prezado por mim Ministro José Dirceu.

Mas o Deputado Zarattini, numa situação deli-
cada, é o sexto suplente. Portanto, acho até covarde 
se pedir isso a um companheiro que pode a qualquer 
momento deixar esta Casa. Acho até covarde;muito 
mais ainda sabendo que S. Exª gosta de mim, saben-
do que S. Exª me aprecia, como tenho certeza que ele 
sabe que eu o aprecio.

Muito bem, eu não vou discutir o Deputado Za-
rattini, vou dizer apenas que o Sr. José Dirceu, para 
mim, vira gente outra vez, ele vira gente de novo, se 
ele me explicar as suas relações com Waldomiro Di-
niz, que estão inexplicáveis até hoje, Senador Tasso 
Jereissati; se ele não entravar mais, não colocar mais 
entraves, nas apurações que temos pretendido tantas 
vezes – e tantas vezes temos sido barrados na pre-

tensão de pôr a Comissão Parlamentar de Inquérito 
em funcionamento, o caso brutal de Santo André, com 
seis assassinados. Os assassinados em Santo André, 
Sr. Presidente, são: Dionízio Aquino Severo, Sérgio 
“Orelha”, Antonio Palácio de Oliveira, Paulo Henrique 
da R. Brito, Otávio Mercier, Iran Moraes Redua e mais 
o Prefeito, que foi meu colega de Câmara, o Prefeito 
Celso Daniel.

O Ministro José Dirceu tem que explicar as re-
lações financeiras do PT com as Farcs na campanha 
eleitoral de 2002, quando ele presidia essa agremiação 
partidária. Ele tem que explicar. E sobretudo porque a 
coisa entra pelo terreno pessoal. Ou seja, eu percebo, 
Senador Pedro Simon, a cada momento, a tentativa de 
intimidar quem aqui incomoda o Governo. Então, eu gos-
taria de saber das razões de termos hoje a Srª Miriam 
Belchior, viúva do Sr. Celso Daniel, trabalhando como 
subchefe de Articulações e Monitoramento na mesma 
Casa Civil do Ministro José Dirceu, que não quer, de 
jeito algum, ver investigado o caso Santo André.

Portanto, eu gostaria de dizer ao Sr. Ministro José 
Dirceu que eu já lhe conheço a hipocrisia de outros 
carnavais. S. Exª está processando o irmão do ex-Pre-
feito Celso Daniel por calúnia e danos morais, quando, 
na verdade, quem ele teria, Senadora Heloísa Helena, 
de processar, em vez do irmão de Celso Daniel, seria 
Gilberto Carvalho. Foi Gilberto Carvalho, secretário 
particular do Presidente Lula, quem foi acusado pelo 
irmão de Celso Daniel de ter recebido o dinheiro para 
levar a José Dirceu. Ele, em nenhum momento, disse 
que deu dinheiro a José Dirceu. Logo, é uma fraude. 
José Dirceu finge que processa alguém que não o acu-
sou e o verdadeiro acusado não processa ninguém. 
Então, não tem valor nenhum, não explica nada. Isso 
aqui é uma pantomima a mais na vida de um homem 
que foi muito bem definido pela cantora Rita Lee, que 
disse que hoje não o reconhece. Eu também hoje o 
acho monstruoso. Mas ela diz assim: “Lula” – ela está 
enganada, coitada! Ela diz: “Lula, gente, continua fo-
finho, mas o bando que o cerca” – quem usa ‘bando’ 
é a Rita Lee – “O Zé Dirceu, que decepção! Lá, ia em 
comício comigo, dava um “tapinha”, usava cabelo com-
prido e olha o que virou!”

Tapinha?! O que é tapinha? Tapinha é droga? O 
que é tapinha? Tapinha, que eu soubesse, era uma 
linguagem do baixo mundo da criminalidade. Mas eu 
ainda prefiro esse Zé Dirceu descrito pela Rita Lee, 
aquele que dava um tapinha e que fingia que queria 
um mundo melhor, a esse José Dirceu de hoje, que 
não tem coragem de enfrentar os seus adversários e 
que imagina – coitado! – que vai silenciar quem tem o 
dever de fazer oposição, tem o direito de fazer oposi-
ção e que já demonstrou sobejas vezes algo que agora 
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eu repito com o Ministro José Dirceu. E vou falar com 
toda intimidade. Eu digo: Ô, Zé, será que você ainda 
não se mancou, Zé? Você acha que vai me intimidar 
de alguma forma, Zé? Ou será que você vai apren-
der, apanhando aqui feito boi ladrão? O tempo inteiro 
apanhando, porque, quanto mais você vier com essa 
mesquinharia e com essa covardia que te marca, mais 
eu virei aqui com a coragem redobrada, com a ousadia 
triplicada e com a certeza de que só com ousadia e 
com coragem é que eu cumprirei o meu dever de não 
deixar silenciarem a Oposição brasileira.

Venha, Zé. Não use mais ninguém. Venha de 
frente, Zé. Aprenda a ter coragem. Não aprendeu a 
fazer guerrilha em Cuba? Venha me enfrentar com 
coragem e do jeito que achar melhor, Zé. Estou pre-
parado. Com tapinha ou sem tapinha – o tapinha fica 
por sua conta, Zé –, conforme disse a roqueira Rita 
Lee, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2005, QUE, 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao nobre Senador Aelton Frei-
tas. Em seguida, passaremos à Ordem do Dia.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Se-
nadores, recentemente, todos os grandes jornais do 
País destacaram em suas páginas uma triste consta-
tação para a terceira idade brasileira. Nos últimos onze 
anos, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 
a inflação acumulada sentida pelos idosos foi quase 50 
pontos percentuais acima daquela incidente no varejo 
para o conjunto da população.

O Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC–
BR) ficou registrado no período em 176,51%, enquanto 
que o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Ida-
de (IPC–31), indicador recém-lançado pela Fundação 

Getúlio Vargas, foi de 226,14%, considerando-se va-
lores retroativos. Ou seja, de 1994 a 2004, a inflação 
dos idosos foi superior à inflação dos preços de varejo 
em exatos 49,63 pontos percentuais.

A conclusão política que se pode tirar de tais nú-
meros é evidente e preocupante. Mais do que nunca, 
está claro que os esforços em torno de políticas públi-
cas de assistência aos idosos precisam se multiplicar. 
A aprovação do Estatuto do Idoso, projeto histórico do 
nobre Senador Paulo Paim, foi uma conquista signifi-
cante, mas será preciso mais que isso para, de fato, 
amenizarmos o impacto dos aumentos de preços na 
renda de nossos idosos, os quais, muitos deles, são 
o principal esteio financeiro de suas famílias. A FGV 
informa que, hoje, cerca de 16% de toda a renda apro-
priada pela população vêm de aposentadorias.

Os produtos que receberam reajustes maiores 
nos últimos anos têm peso superior no orçamento dos 
idosos, como alimentos, tarifas e serviços de saúde. Os 
gastos com a saúde representam, por exemplo, 15,03% 
do orçamento dos idosos. Levando em consideração 
que existem hoje no Brasil 18 milhões de aposentados 
e pensionistas e 60% dos benefícios correspondem a 
um salário mínimo, tem-se a noção do forte impacto 
desses custos na qualidade de vida dos idosos.

Outros fatores merecem destaque na análise 
social e econômica dos idosos em nosso País. Índi-
ces demográficos indicam o aumento progressivo da 
expectativa de vida do brasileiro e da participação dos 
idosos na composição da população e no consumo do 
País. Para que este grupo não se torne simplesmente 
uma vítima preferencial da crescente cobiça dos vários 
setores da economia, é preciso que a classe política se 
envolva mais na mobilização e na defesa desta gente 
que merece todo o nosso respeito e dedicação.

Providências práticas, como política de subsídio 
para baratear ou, ao menos, impedir o aumento de pre-
ço dos remédios de uso contínuo, são mesmo necessá-
rias. Mas, além disso, é preciso também batalhar pelo 
cumprimento integral na sociedade das nossas previs-
tas pelo Estatuto do Idoso. A gratuidade no transporte 
interestadual para os idosos, por exemplo, precisa ser 
respeitada, pois, caso contrário, praticamente inviabili-
za a locomoção dessas pessoas que, em sua grande 
maioria, vivem de salário mínimo, sustentam famílias 
e sofrem naturalmente o desgaste do tempo.

Para discutir essas questões e, fundamentalmen-
te, estimular, por meio de debates e audiências públi-
cas, a mobilização das entidades representativas dos 
idosos, é que a nossa Subcomissão Permanente do 
Idoso será reinstalada nesta Casa.

Antes subordinada à Comissão de Assuntos So-
ciais, a Subcomissão do Idoso, com um novo quadro 
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formatado para o biênio 2005–2006, está agora no âm-
bito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, onde já foi aprovado o requerimento que 
autoriza novamente a sua criação. 

Tenho certeza, Srªs e Srs. Senadores, de que, 
em companhia de nobres Pares, como os Senadores 
Sérgio Cabral e Leomar Quintanilha, que tanto se de-
dicam a esta causa, poderemos fazer dos trabalhos 
da Subcomissão um alento produtivo para os idosos 
brasileiros. O nosso desafio é consolidar no País uma 
cultura de respeito e responsabilidade social párea com 
os idosos, algo que ainda precisa ser alcançado.

Antes de terminar, Sr. Presidente, quero aprovei-
tar este minuto que me resta para, neste pronuncia-
mento, registrar o meu profundo repúdio e indignação 
diante do assassinato, no Rio de Janeiro, do Pró-Reitor 
Jurídico, Administrativo e Financeiro da Universidade 
Cândido Mendes, Dr. Jair Fialho Abrunhosa, ocorrido 
há 20 dias. 

Jair é mais uma vítima da violência reinante em 
grandes cidades do País, onde cada vez mais o sim-
ples ato de sair de casa representa aventura e risco 
de vida. Foi um aluno destacado do Curso de Direi-
to da própria Cândido Mendes, onde integrou vários 
conselhos de representação. Também poeta e filósofo, 
guardava como características profissionais a criativi-
dade e o otimismo.

Na Cândido Mendes, Jair passou a integrar o 
conselho da entidade mantenedora em reconheci-
mento à sua dedicação e capacidade, e emprestou 
sua inteligência à mais importante pró-reitoria da ins-
tituição. Por toda a sua rica trajetória, o nome de Jair 
está sempre escrito nos anais da universidade que ele 
ajudou a construir.

Enquanto não conseguirmos encontrar verdadei-
ras soluções para a violência, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estaremos sempre sujeitos, infelizmente, 
à perda estúpida de pessoas tão especiais, como foi 
o Dr. Jair para a Cândido Mendes, para o Rio, para to-
dos que cursaram Direito e para todos os brasileiros 
tão parecidos com ele.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 

– AL.) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 334, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso II, do Regimeto Interno, para o Projeto de Re-
solução nº 12, de 2005 (da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania)

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2005. – Ney 
Suassuna – Marcelo Crivella – Aloizio Mercadante 
– Arthur Virgílio –  Juvênico da Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Proponho aos Srs. Líderes e ao Plenário, para 
que possa melhor fluir a apreciação das matérias 
constantes da Ordem do Dia, que votemos primeira-
mente as matérias que estão em regime de urgência. 
Em seguida, passaremos à apreciação das Propos-
tas de Emendas à Constituição constantes da pauta. 
O objetivo é evitar dificuldades no encaminhamento, 
em função do objetivo que todos queremos, ou seja, 
a apreciação das matérias.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª, pela ordem, Senador 
Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pela ordem. 
Com revisão do orador.) – Nobre Presidente, Senador 
Renan Calheiros, quero dizer que estou inteiramente 
de acordo com a proposta que V. Exª apresentou ao 
Plenário da Casa. 

Aproveito a ocasião para pedir a V. Exª que co-
loque entre os itens que serão apreciados em regime 
de urgência a solicitação do Governo de Pernambuco 
de empréstimo junto ao Bird, para investir na melhoria 
da qualidade da educação no Estado, já que a referida 
proposição foi aprovada, à unanimidade de seus mem-
bros, na Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Havendo concordância, a Mesa aceita o pe-
dido de V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª, pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª está propon-
do que sejam votados primeiro os requerimentos. São 
quantos requerimentos, Sr. Presidente? Faço a inda-
gação, porque como as PECs...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os requerimentos são três, e as matérias...

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Des-
culpe, Sr. Presidente. Como as PECs necessitam de 
quórum qualificado, exigem a presença dos Parlamen-
tares em plenário mais cedo. 

Aqui, independentemente de se achar que alguém 
está querendo conspirar contra outrem e, portanto, 
sumir do Plenário, para não participar das votações 
necessárias à PEC.
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Então, eu gostaria de fazer um apelo para que se 
votem os requerimentos, mas, que se votem as Pro-
postas de Emendas à Constituição, porque...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nosso objetivo, Senadora Heloísa Helena, é 
exatamente concluir o processo de votação hoje. Pre-
cisamos votar em 1º e 2º turnos e convocar sessões 
extraordinárias, para que isso possa ser realizado.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Exa-
tamente por isso a minha preocupação é a de que seja 
dada prioridade às PECs, pelo menos na primeira vo-
tação. Se só há três requerimentos na Casa... V. Exª 
informa que são três requerimentos, e para um deles, 
pelo que eu saiba, já há pedido de adiamento, portanto 
sequer será discutido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não há sobre a mesa requerimento...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não 
há um pedido de adiamento de requerimento meu?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – De matéria da Ordem do Dia; não de urgência.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sim, 
eu sei. Mas o apelo que faço é o de que as PECs 
sejam votadas antes, porque a elas é dado quórum 
qualificado; a votação é nominal obrigatoriamente. Dei-
xando-se para apreciá-las às 18 ou 19 horas, quando 
chegar a segunda votação, dirão que não há quórum 
para votar.

Por isso faço um apelo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O que estamos tentando fazer é um esforço 
em função do melhor resultado. Estamos querendo tão 
somente organizar o processo de votação, para que 
possamos concluí-lo. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – É 
por isso que solicito isso a V. Exª. Justamente para 
garantir que o processo de votação seja concluído, é 
essencial que as medidas que precisam de quórum 
qualificado e que, portanto, obrigatoriamente têm de 
ser votadas no painel, independentemente de alguém 
pedir verificação de quórum, sejam votadas primeiro. 
Essa é a questão.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero dizer que, já na sessão da semana 
passada, apresentei uma Emenda à PEC que tratava da 

obrigatoriedade da política educacional para atender a 
demanda das crianças de zero a seis anos. Disse que a 
minha emenda era de mérito e que não tinha nenhuma 
intenção de obstruir. Inclusive, antecipei a apresentação 
da Emenda, exatamente para favorecer. Mais do que 
isso, fizemos um acordo na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, a Emenda foi acatada pelo Senador 
Demóstenes Torres e será apresentada no seu parecer. 
Votaremos favoravelmente a esta PEC.

Quanto à PEC das ilhas oceânicas, apresenta-
da pelo Senador Jorge Bornhausen, também temos 
total interesse em aprová-la. A única PEC cuja aná-
lise pedimos para adiar, em função do Fundeb  para 
o qual o Governo está apresentando um projeto de 
recurso , é a que prorroga o prazo do Fundef. Então, 
a única PEC que temos intenção de prorrogar, para 
discutir mais à frente é a da prorrogação do Fundef. 
Quanto às outras PECs apresentadas, temos acordo 
para aprovar as duas. Quanto à quarta PEC que trata 
do problema de recursos hídricos, também estamos 
solicitando que seja postergada sua votação, porque 
ainda não há acordo de mérito.

Então, quanto à PEC da pré-escola, há acordo 
para votar, e votaremos favoravelmente. Peço a toda 
a base do Governo que fique, pois há acordo. Com a 
emenda que foi acatada, há acordo para votar. E, quan-
to à PEC das ilhas oceânicas, há acordo para votar. 
Quanto às duas outras PECs, que tratam do Fundef e 
dos recursos hídricos, estamos votando a prorrogação 
do prazo para a votação. 

O Presidente sabe muito bem conduzir os tra-
balhos, e não penso que a ordem dos fatores altere 
o resultado. Portanto, vamos iniciar a votação imedia-
tamente. Votaremos com o prazo; qualquer das duas 
soluções, no nosso ponto de vista, atende-nos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É claro que se pudéssemos fazer a inversão 
seria melhor, mais produtivo. A Senadora Heloísa 
Helena não está levando em consideração que preci-
samos, para concluir o processo de votação da PEC 
apresentada por S. Exª, realizar três sessões extraor-
dinárias. Precisamos votar o projeto de resolução que 
concretiza as diretrizes aprovadas pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, para a escolha dos 
membros do Conselho Nacional de Justiça...

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Tudo 
bem, Sr. Presidente, está tudo bem. Obrigada pelo 
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Precisamos votar o reajuste dos servidores do 
Tribunal de Contas da União e o empréstimo do Go-
verno do Estado de Pernambuco.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgilio.
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O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pelo que entendi, há três requerimentos 
e as duas PECs.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Três requerimentos e as matérias, em seguida.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – O Governo se coloca, agora, 
de acordo em aprovar a Proposta de Emenda à 
Constituição, da Senadora Heloísa Helena, e, hoje a 
Senadora Lúcia Vânia nos deu, na reunião da Ban-
cada do PSDB, uma aula sobre por que aprovarmos 
essa emenda, tirando qualquer dúvida sobre o mé-
rito da PEC da Senadora Heloísa Helena. Fico feliz 
em saber que se operou um milagre. Essa PEC era 
vista como algo nocivo ao País, como imprópria no 
momento, como inadequada, e de repente se operou 
um milagre, e agora estamos todos aqui a aprová-
la, o que não impede que façamos uma discussão, 
para mostrarmos as razões muito claras de termos, 
desde o início, encampado a tese de que não era 
nenhuma loucura e que, ao contrário, era possível, 
sim, dar respaldo a essa iniciativa, até para se co-
locar na Constituição o direito de a criança de zero 
a seis anos ter acesso à creche.

Sr. Presidente, falava com o Senador José 
Jorge, que concorda em adiar a PEC do Fundef por 
algum tempo, mas não concordamos em adiá-la por 
muito tempo, nem para todo o sempre, porque isso 
terminaria por beneficiar mediocremente o Gover-
no. Votada, beneficia Estados, Municípios, crianças 
outra vez. Se crianças de zero a seis anos serão 
beneficiadas com a PEC da Senadora Heloísa He-
lena, com a do Fundef, há a perspectiva efetiva de 
se manterem as crianças em idade escolar dentro 
da escola. Portanto, essa matéria, nas próximas 
reuniões nossas com V. Exª, será colocada com 
muita ênfase, como sendo uma exigência, uma 
solicitação muito firme das Oposições, com vista 
a votarmos, sim, a prorrogação do Fundef, que é 
uma proposta que tem um alcance social efetivo e 
que deveria estar sendo olhada com mais carinho 
e urgência por este Governo, que vejo que com-
preende as coisas meio retardadamente. Ele estava 
contra a PEC da Senadora Heloísa Helena, e de-
pois caiu a ficha. Parece aquela pessoa a quem se 
conta uma piada e que, três dias depois, começa a 
rir dela. Então, riram da piada da qual não era para 
rir, sobre a criança necessitada de creche, mas a 
ficha caiu, graças a Deus. É menos desgaste para 
um Governo que acha que agora dá para resolver 
as questões nacionais não mais pelo cérebro, mas 
pelo traseiro. Foi o que li hoje na declaração do 
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, vou dizer de saída: qualquer solução dada por 
V. Exª vou apoiar. Entretanto, esta PEC da Senadora 
Heloísa Helena, dentro da minha inteligência, não po-
deria ser emendada. Mesmo que o Senador Demóste-
nes queira colocar a emenda como de redação, ela não 
chegou com o número suficiente de assinaturas.

Porém, se é para encontrar uma solução política, 
posso aceitar isso, mas penso que nem o Senador De-
móstenes Torres poderia colocar a emenda como de 
redação, porque, se S. Exª pensasse assim, deveria 
tê-la posto em seu parecer. Conseqüentemente, discor-
do da existência da emenda Aloizio Mercadante, salvo 
se houver uma nova discussão e for apresentada uma 
emenda, porque, na realidade, a emenda da Senadora 
Heloísa Helena é a que está certa e que não poderia 
ser modificada na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, se eu a estivesse presidindo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Em votação, o Requerimento nº 334, de 2005, de 
urgência para o Projeto de Resolução nº 12, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
lido anteriormente.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passa-se à apreciação da matéria.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2005 
(Em regime de urgência, os termos do 

Requerimento nº 334, de 2005 – art. 336, inciso II)

Discussão em turno único do Projeto 
de Resolução nº 12, de 2005, de iniciativa 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que estabelece normas, fixam 
parâmetros objetivos para a análise das 
indicações para composição do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, em face do que 
dispõe a Emenda Constitucional nº 45, pro-
mulgada em 08 de dezembro de 2004.

A Presidência informa ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador Efraim Morais.
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É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1º – PLEN

Dê-se a seguinte redação à alínea b do art. 4º 
do Projeto:

“Art. 4º  ..................................................
a)  ..........................................................
b) informação do indicado, de que não 

é cônjuge, companheiro ou parente, em linha 
reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, 
de membro ou servidor do Poder ou instituição 
responsável por sua indicação, salvo, no caso 
de servidor, se for ocupante de cargo de provi-
mento efetivo e, observada esta condição, não 
servir junto a autoridade a que esteja vinculado 
pelo parentesco antes mencionado;”

Justificação

Na sua ausência, a proposta mantém o sentido 
da redação atual, apenas amoldando-o ao art. 10 da 
Lei nº 9.421, de 24-12-1996, adotado pelo Senado Fe-
deral no texto da PEC nº 29, de 2000, que introduziu o 
inciso XVI ao art. 93 da Constituição, tendo retomado 
à Câmara dos Deputados.

Visa esta emenda que apenas aqueles servi-
dores que estejam em desacordo com a citada re-
gra legal, endossada pelo Senado ao encaminhar à 
Câmara novas disposições relativas à PEC 29, de 
2000, sejam elencados na informação solicitada e não 
aqueles cuja situação se conforma com a regra antes 
mencionada.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge, 
para proferir parecer sobre a emenda, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

PARECER Nº 423, DE 2005 – CCJ

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, como foi lido, o Projeto de Resolução 
nº 12, de 2005, recebeu a Emenda nº 1, de autoria 
do ilustre Senador Edison Lobão, que altera a alínea 
“b” do art. 4º da proposição, com vista a estabelecer 
que os indicados ao Conselho Nacional de Justiça e 
do Ministério Público devem informar que não é côn-
juge, companheiro ou parente, até o terceiro grau, de 
membro ou servidor da instituição responsável pela 
sua indicação, salvo no caso de o servidor ser ocu-
pante de cargo efetivo.

Na redação original, exigia-se uma declaração 
do indicado se era cônjuge, companheiro ou parente 

até o terceiro grau de membro ou servidor da institui-
ção responsável pela sua indicação, na qual deveria 
declinar os nomes dessas pessoas.

Explica o autor da emenda que ela visa a ade-
quar a redação do texto ao que já estabelece hoje o 
art. 10 da Lei nº 9.421, de 1996.

Voto.
Do exposto, opinamos pela aprovação da Emen-

da nº 1, ao PRS nº 12, de 2005.
Portanto, Sr. Presidente, nosso parecer é favo-

rável.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 423, DE 2005

De Plenário, em Substituição à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cida-
dania sobre a emenda nº 1 ao Projeto de 
Resolução nº 12, de 2005, que estabelece 
normas que fixam parâmetros objetivos 
para análise das indicações para compo-
sição do Conselho Nacional de Justiça e 
do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, em face do que dispõe a Emenda 
Constitucional nº 45, promulgada em 8 de 
dezembro de 2004.

Relator: Senador

I – Relatório

Recebeu o Projeto de Resolução nº 12, de 2005, 
a emenda nº 1, de autoria do ilustre Senador Édison 
Lobão, que altera a alínea b do art. 4º da proposição, 
com vista a estabelecer que o indicado aos Conselhos 
Nacionais de Justiça e do Ministério Público deve infor-
mar que não é cônjuge, companheiro ou parente até 
o terceiro grau de membro ou servidor da instituição 
responsável pela sua indicação, salvo, no caso de o 
servidor ser ocupante de cargo efetivo.

Na redação original, exigia-se uma declaração 
do indicado se era cônjuge, companheiro ou parente 
até o terceiro grau de membro ou servidor da institui-
ção responsável pela sua indicação, na qual deveria 
declinar os nomes dessas pessoas.

Explica o autor da emenda que ela visa a ade-
quar a redação do texto ao que já estabelece hoje o 
art. 10 da Lei nº 9.421, de 1996.

II – Análise

Sem dúvida, a emenda sob exame aprimora o 
projeto original, eliminando dele exigência exagerada, 
no tocante à criação de restrição a que os indicados 
aos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério 
Público fossem cônjuges, companheiros ou parentes 

    55ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10223 

de servidores efetivos dos órgãos responsáveis pela 
sua indicação.

Efetivamente, essa limitação da proposta original 
não é consentânea com o seu objetivo que é o impedir 
a prática de nepotismo, que não ocorre no provimento 
de cargo efetivo, que somente pode ser feito mediante 
concurso público.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação da Emen-
da nº 1 ao PRS nº 12, de 2005.

Sala da Comissão.  – José Jorge, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O parecer do Relator é favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Alber-

to Souza, para proferir parecer ao projeto e à emenda, 
em substituição à Comissão Diretora.

PARECER Nº 424, DE 2005 – CDIR

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se do Parecer de 
Plenário, em substituição à Comissão Diretora sobre o 
Projeto de Resolução nº 12, de 2005, que estabelece 
normas que fixam parâmetros objetivos para análise das 
indicações para composição do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
em face do que dispõe a Emenda Constitucional nº 45, 
promulgada no dia 8 de dezembro de 2004.

Do exposto, opinamos pela aprovação do PRS 
nº 12, de 2005, bem como da Emenda nº 1 que a ele 
foi apresentada.

É o parecer. De acordo.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 424, DE 2005

De Plenário, em substituição à Co-
missão Diretora, sobre o Projeto de Re-
solução nº 12, de 2005, que estabelece 
normas que fixam parâmetros objetivos 
para análise das indicações para compo-
sição do Conselho Nacional de Justiça e 
do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, em face do que dispõe a Emenda 
Constitucional nº 45, promulgada em 8 de 
dezembro de 2004.

Relator: Senador

I – Relatório

Vem ao exame deste Plenário o Projeto de Re-
solução nº 12, de 2005, de autoria da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que estabelece nor-

mas que fixam parâmetros objetivos para análise das 
indicações para composição do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
em face do que dispõe a Emenda Constitucional nº 45, 
promulgada em 8 de dezembro de 2004.

Visa a proposição a detalhar os procedimentos 
regimentais com vistas à apreciação, por esta Casa, 
dos indicados aos Conselhos instituídos pela Refor-
ma do Judiciário para exercerem o controle externo do 
Poder Judiciário e do Ministério Público.

Determina a proposta que esses indicados serão 
sabatinados pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e lista os documentos que deverão instruir 
essas indicações.

Ademais, prevê a forma como deve ser dar a 
escolha dos membros desse Conselho cuja indicação 
cabe a esta Casa.

O projeto recebeu a emenda nº 1, de autoria do 
ilustre Senador Édison Lobão, que altera a alínea b 
do art. 4º da proposição, com vista a estabelecer que 
o indicado aos Conselhos Nacionais de Justiça e do 
Ministério Público deve informar que não é cônjuge, 
companheiro ou parente até o terceiro grau de mem-
bro ou servidor da instituição responsável pela sua 
indicação, salvo, no caso de o servidor ser ocupante 
de cargo efetivo.

Na redação original, exigia-se uma declaração 
do indicado se era cônjuge, companheiro ou parente 
até o terceiro grau de membro ou servidor da institui-
ção responsável pela sua indicação, na qual deveria 
declinar os nomes dessas pessoas.

Explica o autor da emenda que ela visa a ade-
quar a redação do texto ao que já estabelece hoje o 
art. 10 da Lei nº 9.421, de 1996.

II – Análise

A regulamentação da forma como devem ser 
aprovados os nomes dos integrantes dos Conselhos 
Nacionais de Justiça e do Ministério Público é providên-
cia das mais urgentes, uma vez que a Emenda Cons-
titucional nº 45, de 2004, que os instituiu, determinou 
a sua instalação no prazo de cento e oitenta dias a 
contar da respectiva promulgação, que teve lugar no 
dia 8 de dezembro de 2004, devendo a indicação ou 
escolha de seus membros ser efetuada até trinta dias 
antes do termo final.

Essa providência se toma imperativa nesse mo-
mento, quando o Supremo Tribunal Federal, por maio-
ria de sete votos, declarou improcedente a Ação Di-
reta de inconstitucionalidade nº 3.367, ajuizada pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que 
contestava a criação do Conselho Nacional de Justi-
ça, como órgão independente para fiscalizar e propor 
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políticas públicas para o Poder Judiciário, espancan-
do, de vez, as dúvidas sobre a constitucionalidade de 
sua instituição e do congênere Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Vale observar que se trata de tomar efetiva 
uma das mais importantes alterações feitas pela 
Reforma do Judiciário, que se traduzirá em permitir 
a verdadeira democratização do nosso Poder Judi-
ciário e Ministério Público, cujo significado não pode 
ser exagerado.

E, com certeza, a proposta apresentada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta 
Casa disciplina o tema de forma correta, permitindo 
associar o cuidado que se deve ter em razão da im-
portância daqueles colegiados com a rapidez que deve 
orientar a sua instalação.

No tocante à emenda, ela aperfeiçoa o projeto, 
retirando limitação inadequada, razão por que, tam-
bém, opinamos pela sua aprovação.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do PRS 
nº 12, de 2005, bem como da Emenda nº 1 apresen-
tada a ele.

Sala da Comissão, – José Jorge, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O parecer do Relator é favorável.
Em discussão o projeto e a emenda, em turno 

único.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a propósito do Conselho Nacional de Justiça, gostaria 
de fazer uma indagação a V. Exª: considerando que, 
em princípio, teríamos, salvo engano, o prazo até o dia 
08 de maio aproximadamente para definir os nomes, 
qual o procedimento que V. Exª tem previsto para que, 
nesse prazo, possamos fazer a indicação e a aprecia-
ção dos nomes do Conselho Nacional de Justiça, in-
clusive daquele de responsabilidade nossa, ou seja, 
do Senado Federal?

Isso porque acredito que até para a apreciação 
desse projeto leva em conta esse prazo exíguo que 
temos e a providência que precisamos tomar.

Portanto, pergunto a V. Exª qual é a previsão do 
nosso calendário de trabalho? Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço    a V. Exª.

A indicação é até o dia 07 de maio e a instalação 
do Conselho é até dia 06 de junho – são 180 dias após 
a promulgação –, e cai numa segunda-feira. Estamos, 
portanto, dentro do prazo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Está bem. Mas, como houve a sugestão do Presi-
dente da CCJ, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
de que o indicado pelo Senado seja objeto de vo-
tação pelos Senadores, em dia definido por V. Exª, 
quando se colocará a urna em plenário, quem sabe 
V. Exª já possa definir, possivelmente para a próxi-
ma semana, o dia em que votaremos o nome a ser 
indicado pelo Senado, conforme sugestão formulada 
pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães e já en-
caminhada a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não mais havendo quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 335, DE 2005

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art 312, inciso II, do Regimento 
Interno requeiro destaque, para votação em separado, 
das expressões “apreciação do Plenário, da” e “nova-
mente” constantes do § 2º do art 5º do Projeto de Re-
solução nº 12 de 2005.

Salas das Sessões, 26 de abril de 2005. – 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento que acaba de ser 
lido.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 

ordem.) – Sr. Presidente, foi lido agora o requerimen-
to de adiamento? Ouvi a Senadora Ana Júlia falando 
sobre o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estamos apreciando matéria em regime de 
urgência.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Está 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A matéria destacada será apreciada oportuna-
mente em função da aprovação do requerimento.

Em votação o projeto, sem prejuízo do destaque 
e da emenda.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação as expressões destacadas: “apre-

ciação do Plenário”, “dar” e “constantes do § 2º do art. 
5º do projeto”.

Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge, 
autor do requerimento de destaque, nos termos do art. 
300, inciso XVII, do Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador José 
Jorge, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Jefferson Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, está em votação o projeto 
de resolução que trata da indicação de membros para 
o Conselho Nacional da Justiça?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Exatamente. São as diretrizes que foram apro-
vadas.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – A 
Emenda nº 1, à qual o Senador José Jorge deu pare-
cer favorável, já foi votada?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estamos votando o destaque.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – E a 
emenda?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Houve a votação do projeto e estamos votando 
o primeiro destaque.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – A 
emenda ainda não foi votada?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A emenda será votada em seguida.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço  a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encaminhar 

a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

Srªs e Srs. Senadores, o destaque que apresentamos 
foi exatamente ao art. 5º, onde diz “o preenchimento 
da vaga que cabe ao Senado”, retirando a expressão 
“à apreciação do Senado”. Então, ficará assim: “A indi-
cação mencionada no §1º será submetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e ao Plenário, 
dando-se por aprovada, nesse último caso, se houver 
maioria absoluta de votos”.

Dessa forma, haverá uma simplificação do pro-
cesso, sem que haja perda de segurança na qualidade 
da indicação realizada.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam as expressões queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.)

Estão rejeitadas as expressões.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Com 

a minha abstenção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – As expressões estão rejeitadas, com a abs-
tenção da Senadora Heloísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação a Emenda nº 1, de Plenário.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em boa hora, o projeto proíbe que 
o indicado para o Conselho Nacional de Justiça seja 
parente de membro do Poder ou instituição. No caso, 
nenhum parente de Senador pode ser indicado, o que 
apóio plenamente. Mas, Sr. Presidente, a emenda é 
um exagero. A emenda proíbe que o indicado seja 
parente até o 3º grau de servidor não efetivo do Se-
nado. Srªs e Srs. Senadores, quantos assessores há 
neste Senado? Serão quinhentos, seiscentos, mil? É 
isso, Senador José Jorge? Ou não? Esclareça-me, 
por favor.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Jeffer-
son Péres, falarei apenas para esclarecer V. Exª. Na 
realidade, nem a emenda nem o projeto fazem res-
trições em relação ao indicado. Apenas se pede seja 
feita uma informação à Comissão. Quer dizer, o fato 
de ter um parente não é impeditivo para que alguém 
possa ser designado.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – É 
apenas para declarar.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – É apenas para 
informação.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Para 
que efeito?
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O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Para que a Co-
missão fique sabendo. É um elemento a mais que 
poderá ser analisado. Suponha, por exemplo, que 
eu tenha sido indicado e que possua vinte parentes 
no Senado. Pode ser que a Comissão entenda que 
é muito.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Eu 
sabia que a família de V. Exª era grande. Mas vinte 
parentes de V. Exª estão no Senado?

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Eu disse “se eu 
tivesse”, no condicional. Na realidade, não tenho ne-
nhum. Se eu tivesse vinte parentes no Senado, a Co-
missão poderia dizer: “Esse não dá”. É um elemento 
a mais de avaliação.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – É 
apenas uma orientação, para que a Comissão fique 
bem informada.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Exatamente.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Muito 

obrigado. Se fosse proibição, seria um exagero.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – A diferença en-

tre o projeto e a emenda é que naquele foi incluída, 
pela Comissão, a exigência de que o indicado listasse 
também os parentes que não ocupassem cargos em 
comissão, os servidores em geral, inclusive os que 
ocupassem cargos efetivos. É o que estamos tirando 
agora. Serão relacionados apenas aqueles que ocu-
pam cargos em comissão.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Há o 
risco de um indicado não saber que tem um primo no 
Senado e ser, amanhã, penalizado por omissão.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Serão apenas 
os de cargo em comissão. Essa hipótese realmente 
existe. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Consulto o Senador Jefferson Péres se ficou escla-
recido com a resposta do nobre Relator José Jorge.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Estou 
satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Jefferson Péres.

Votação da Emenda nº 1, de Plenário.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do redação final ao Projeto de Resolução nº 12, que será 
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 425,  DE 2005 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 12, de 2005.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 12, de 2005, que estabelece 
normas para escolha das indicações para composi-
ção do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público, em face do que dispõe 
a Emenda Constitucional nº 45, promulgada em 8 de 
dezembro de 2004.

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de abril de 
2005. – Renan Calheiros, Presidente – Efraim Morais, 
Relator – Tião Viana – Eduardo Siqueira Campos.

ANEXO AO PARECER Nº 425, DE 2005

Redação Final do Projeto de Resolu-
ção nº 12, de 2005.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2005

Estabelece normas para apreciação 
das indicações para composição do Con-
selho Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público, em face do 
que dispõe a Emenda Constitucional nº 45, 
promulgada em 8 de dezembro de 2004.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Esta Resolução estabelece as normas 

para apreciação das indicações para composição do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, em face do que dispõe a 
Emenda Constitucional nº 45, promulgada em 8 de 
dezembro de 2004.

Art. 2º Todos os indicados serão sabatinados 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em datas a serem fixadas pelo seu Presidente, obser-
vando-se os prazos regimentais.

Art. 3º Para cada indicação haverá um relator, 
que opinará perante a Comissão.

§ 1º O relatório será apreciado em sessão pública, 
sendo a votação procedida por escrutínio secreto.

§ 2º Aprovada ou rejeitada a indicação pela Co-
missão, esta será submetida à decisão do Plenário.

Art. 4º Havendo a rejeição de qualquer nome pelo 
Plenário, será oficiado à autoridade máxima do órgão 
ou instituição competente para a indicação, a fim de 
que novo nome seja apresentado no prazo improrro-
gável de 15 (quinze) dias.
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Art. 5º As indicações de nomes deverão ser acom-
panhadas de amplos esclarecimentos sobre o candidato 
e instruídas com os seguintes documentos:

I – curriculum vitae do indicado no qual conste, 
detalhadamente, sua qualificação, formação acadêmi-
ca e experiência profissional;

II – informação do indicado de que não é cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, 
até terceiro grau inclusive, de membro ou servidor do 
Poder ou instituição responsável por sua indicação, 
salvo, no caso de servidor, se for ocupante de cargo 
de provimento efetivo e, observada esta condição, não 
servir junto à autoridade a que esteja vinculado pelo 
parentesco antes mencionado;

III – declaração sobre eventual cumprimento de 
sanções criminais ou administrativo-disciplinares, bem 
como acerca da existência de procedimentos dessa 
natureza instaurados contra o indicado;

IV – declaração do indicado de que não é membro 
do Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos Esta-
dos, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau, inclusive, de membro desses Poderes;

V – se o indicado for magistrado ou membro do 
Ministério Público, declaração de que renuncia ao direito 
de concorrer à promoção por merecimento ou a inte-
grar lista para ingresso em qualquer Tribunal, durante 
o mandato e até 2 (dois) anos após o seu término;

VI – para os demais integrantes, indicados pela 
Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, declaração de que 
renuncia ao direito de integrar lista para concorrer ao 
ingresso em qualquer Tribunal, durante o mandato e 
até 2 (dois) anos após o seu término.

Art. 6º O preenchimento de vaga para a compo-
sição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público, cuja indicação for do Se-
nado Federal, dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contado do conhecimento oficial de abertura da vaga.

§ 1º A indicação do candidato, feita pelas lideran-
ças da Casa à Mesa do Senado, obedecido ao disposto 
no art. 5º, caput e seus incisos, não poderá contemplar 
membro do Congresso Nacional, do Poder Legislativo 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou, 
ainda, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de membro 
desses Poderes.

§ 2º A indicação mencionada no § 1º será subme-
tida à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 
e ao Plenário, dando-se por aprovada, nesse último 
caso, se houver maioria absoluta de votos.

§ 3º Não se aplica o prazo previsto no caput deste 
artigo para o preenchimento das vagas decorrentes da 
instalação dos Conselhos referidos nesta Resolução.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido seguinte:

REQUERIMENTO Nº 336, DE 2005

Requer a votação do Projeto de Lei da 
Câmara nº 18, 2005.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exª., nos termos do art. 336, 

II, c/c de art. 338, II, do Regimento Interno, a votação 
em regime de urgência do Projeto de Lei da Câmara 
nº 18, de 2005, que “altera a remuneração dos servi-
dores públicos integrantes do Quadro de Pessoal do 
Tribunal de Contas da União”.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2005, – Mo-
zarildo Cavalcante, Geraldo Mesquita Júnior, Ney 
Suassuma, César Borges, Osmar Dias, Delcides 
Amaral, Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Comunico à Casa a visita honrosa do Exmº Sr. 
Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Ministro 
Boris Tarasiuk. (Palmas.)

É uma honra muito grande para todos nós re-
cebê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 336, de 2005 – art. 336, inciso II)
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Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 
2005 (nº 4.713/2004, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal de Contas da União, 
que altera a remuneração dos servidores 
públicos integrantes do Quadro de Pessoal 
do Tribunal de Contas da União.

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, para proferir o parecer sobre a matéria, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER Nº 426, DE 2005

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, profiro este parecer em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Vem à apreciação do Plenário o Projeto de Lei 
da Câmara nº 18, de 2005 (nº 4.713, de 2004, na ori-
gem), que altera a remuneração dos servidores públi-
cos integrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas da União.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chamo 
atenção para o fato de que esse aumento não é ex-
tensivo aos Srs. Ministros e aos membros do Ministério 
Público junto à Corte de Contas. Portanto, o aumento 
será dado somente para os funcionários que lá exer-
citam, com honradez, o seu trabalho.

Ainda o Tribunal e a Relatoria apresentam quatro 
medidas provisórias e quinze leis concedendo reajus-
tes para melhorar a situação dos funcionários públicos 
federais, apresentados pelo Presidente da República, 
o que dá a certeza da justiça do aumento proposto 
pelo Tribunal de Contas.

Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 18, de 2005.

É esse o relatório, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 426, DE 2005

De Plenário, em substituição à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 18 de 
2005 (nº 4.713, de 2004, na origem), que al-
tera a remuneração dos servidores públi-
cos integrantes do quadro de pessoal do 
Tribunal de Contas da União.

Relator: Senador

I – Relatório

Vem ao exame do Senado Federal o Projeto de 
Lei da Câmara nº 18, de 2005 (nº 4.713, de 2004, na 
origem), de autoria do Tribunal de Contas da União, 

que altera a remuneração dos servidores públicos in-
tegrantes do quadro de pessoal do Tribunal de Contas 
da União.

A proposição prevê que a remuneração dos ser-
vidores públicos daquele Tribunal seja alterada em 
quinze por cento, a partir de 10 de novembro de 2004, 
explicitando que esse reajuste não se aplica à remu-
neração dos Ministros e dos Membros do Ministério 
Público junto à Corte de Contas.

Além disso, determina que ficam revogados, no 
âmbito daquele órgão, os efeitos do Ato Conjunto nº 

1, de 2004, das Mesas Diretoras do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados.

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a 
proposição ao exame desta Casa, onde não recebeu 
emendas e tramita em regime de urgência, na forma 
do art. 336, II, do seu Regimento Interno.

II – Análise

A proposição atende ao pressuposto de consti-
tucionalidade formal, tendo em vista tratar de matéria 
que deve ser disciplinada em lei ordinária, de iniciati-
va privativa do Tribunal de Contas da União, na forma 
do que dispõem o inciso X do art. 37 e o caput do art, 
73, combinado com a alinea b do inciso II do art. 96, 
da Constituição.

Da mesma forma, o projeto não apresenta vícios 
de juridicidade e regimentalidade e vem vazado em 
boa técnica legislativa.

Com relação ao mérito, manifestamo-nos pela 
aprovação da proposta, que busca estender aos servi-
dores do Tribunal de Contas da União reajuste similar 
ao que foi concedido, no decorrer do ano de 2004, a 
diversas categorias do pessoal do Poder Executivo.

Efetivamente, no ano passado, dentro da política 
de valorização do serviço público, foram editados os 
seguintes atos legais concedendo aumentos a servi-
dores civis do Poder Executivo:

1. Lei nº 10.855, de 1º de Abril de 2004, que Dispõe 
sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, 
de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 
de 2001, instituindo a Carreira do Seguro Social, 
e dá outras providências.

2. Lei nº 10.862, de 20 de Abril de 2004, que Dispõe 
sobre a criação do Plano Especial de Cargos da 
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN e dá 
outras providências.

3. Lei nº 10.868, de 12 de Maio de 2004, que Dispõe 
sobre a instituição de Gratificação Temporária 
para os servidores Técnico–Administrativos e 
Técnico–Marítimos das Instituições Federais de 
Ensino e dá outras providências

    61ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10229 

4. Lei nº 10.874, de 1º de Junho de 2004, que Dá nova 
redação ao capta do art. 7º da Lei nº 9.264, de 
7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre o des-
membramento e a reorganização da Cancha Poli-
cial Civil do Distrito Federal, fixa remuneração de 
seus cargos e institui para os militares do Distrito 
Federal – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar a Gratificação de Condição Especial de 
Função Militar – GCEF.

5. Lei nº 10.876, de 2 de Junho de 2004, que Cria a 
Carreira de Perícia Médica da Previdência Social, 
dispõe sobre a remuneração da Carreira de Su-
pervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal 
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e 
dá outras providências.

6. Lei nº 10.882, de 9 de Junho de 2004, que Dispõe 
sobre a criação do Plano Especial de Cargos da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – AN-
VISA e da Gratificação Temporária de Vigilância 
Sanitária, e da outras providências.

7. Lei nº 10.883, de 16 de Junho de 2004, que Rees-
trutura a remuneração e define as competências 
dos ocupantes dos cargos da Carreira de Fiscal 
Federal Agropecuário e dá outras providências.

8. Lei nº 10.907, de 15 de Julho de 2004, que Institui a 
Gratificação Específica de Apoio Técnico–Admi-
nistrativo da Advocacia–Geral da União – GEATA, 
altera a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e 
dá outras providências.

9. Lei nº 10.908, de 15 de Julho de 2004, que Institui 
Gratificação Específica de Apoio Técnico–Ad-
ministrativo e Técnico–Marítimo às Instituições 
Federais de Ensino – GEAT e dá outras provi-
dências.

10. Lei nº 10.909, de 15 de Julho de 2004, que Dispõe 
sobre a reestruturação das Carreiras de Procu-
rador da Fazenda Nacional, de Advogado da 
União, de Procurador Federal, de Procurador do 
Banco Central do Brasil e de Defensor Público 
da União, e dá outras providências.

11. Lei nº 10.910, de 15 de Julho de 2004, que Rees-
trutura a remuneração dos cargos das carreiras 
de Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal 
da Previdência Social, Auditoria-Fiscal do Tra-
balho, altera o pró-labore devido aos ocupantes 
dos cargos efetivos da carreira de Procurador da 
Fazenda Nacional, e a Gratificação de Desem-
penho de Atividade Jurídica – GDAJ, devida aos 
ocupantes dos cargos efetivos das carreiras de 
Advogados da União, de Procuradores Federais, 
de Procuradores do Banco Central do Brasil, de 
Defensores Públicos da União e aos integrantes 
dos quadros suplementares de que trata o art. 46 

da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setem-
bro de 2001, e dá outras providências.

12. Lei nº 10.971, de 25 de Novembro de 2004, que 
Altera dispositivos das Leis nos 10.404, de 9 de 
janeiro de 2002, que dispõe sobre a criação da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Téc-
nico–Administrativa – GDATA, 10.483, de 3 de 
julho de 2002, que dispõe sobre a estruturação 
da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho 
no âmbito da Administração Pública Federal, 
10.882, de 9 de junho de 2004, que dispõe so-
bre a criação do Plano Especial de Cargos da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – AN-
VISA e da Gratificação Temporária de Vigilância 
Sanitária, institui a Gratificação Específica da 
Seguridade Social e do Trabalho – GESST, e dá 
outras providências.

13. Lei nº 10.997, de 15 de Dezembro de 2004, que 
Instituí a Gratificação Específica do Seguro So-
cial – GESS, altera disposições das Leis nºs 
10.855, de 10 de abril de 2004, que dispõe sobre 
a reestruturação da Carreira Previdenciária, de 
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 
2001, instituindo a Carreira do Seguro Social, e 
10.876, de 2 de junho de 2004, que cria a Car-
reira de Perícia Médica da Previdência Social e 
dispõe sobre a remuneração da Carreira de Su-
pervisor Médico–Pericial do Quadro de Pessoal 
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
e dá outras providências.

14. Lei nº 11.034, de 22 de Dezembro de 2004, que 
Altera dispositivos da Lei nº 9.657, de 3 de junho 
de 1998, que cria, no âmbito das Forças Armadas, 
a Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar 
e os cargos que menciona, da Lei nº 10.551, de 
13 de novembro de 2002, que dispõe sobre a 
criação da Gratificação de Desempenho de Ativi-
dade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo 
– GDASA e da Gratificação Especial de Controle 
do Tráfego Aéreo – GECTA, e da Lei nº 10.910, 
de 16 de julho de 2004, que reestrutura a remu-
neração dos cargos das Carreiras de Auditoria da 
Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência 
Social, Auditoria-Fiscal do Trabalho, altera o pró-
labore, devido aos ocupantes dos cargos efetivos 
da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, 
e a Gratificação de Desempenho de Atividade Ju-
rídica – GDAJ, devida aos ocupantes dos cargos 
efetivos das Carreiras de Advogados da União, 
de Procuradores Federais, de Procuradores do 
Banco Central do Brasil, de Defensores Públicos 
da União e aos integrantes dos quadros suple-
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mentares de que trata o art. 46 da Medida Pro-
visória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, 
e dá outras providências.

15. Lei nº 11.046, de 27 de Dezembro de 2004, que 
Dispõe sobre a criação de Carreiras e Do Plano 
Especial de Cargos do Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM e dá outras pro-
vidências.

16. Medida Provisória nº 208, de 20 de Agosto de 
2004, que Altera dispositivos da Lei nº 9.678, de 
3 de julho de 1998, que institui a Gratificação de 
Estímulo á Docência no Magistério Superior, e dá 
outras providências (convertida na Lei nº 11.087, 
de 4 de janeiro de 2005).

17. Medida Provisória nº 210, de 31 de Agosto de 2004, 
que Altera dispositivos da Medida Provisória nº 

2.229-43, de 6 de setembro de 2001, que dispõe 
sobre a criação, reestruturação e organização 
de carreiras, cargos e funções comissionadas 
técnicas no âmbito da Administração Pública Fe-
deral direta, autárquica e fundacional, da Lei no 
8.691, de 28 de julho de 1993, que dispõe sobre 
o Plano de Carreiras para a área de Ciência e 
Tecnologia da Administração Federal Direta, das 
Autarquias e das Fundações Federais, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, da Lei nº 9.650, de 27 de maio 
de 1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira 
dos servidores do Banco Central do Brasil, da 
Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, que 
dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência 
Nacional de Águas – ANA, e da Lei nº 10.871, de 
20 de maio de 2004, que dispõe sobre a criação 
de carreiras e organização de cargos efetivos das 
autarquias especiais denominadas Agências Re-
guladoras, e dá outras providências (convertida 
na Lei nº 11.094, de 13 de janeiro de 2005).

18. Medida Provisória nº 212, de 9 de Setembro de 
2004, que Altera dispositivos da Lei nº 9.266, de 
15 de março de 1996, que reorganiza as classes 
da Carreira Policial Federal e fixa a remuneração 
dos cargos que as integram, e da Lei nº 9.654, 
de 2 de junho de 1998, que cria a Carreira de 
Policial Rodoviário Federal; institui a Gratifica-
ção Especifica de Apoio Técnico-Administrativo 
à Atividade Policial Federal – GEAPF, o Plano 
Especial de Cargos do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal, a Gratificação Específica de 
Apoio Técnico–-Administrativo á Atividade Policial 
Rodoviária Federal – GEAPRF e a Gratificação 
de Incremento à Atividade de Administração do 
Patrimônio da União – GIAPU, e dá outras pro-

vidências (convertida na Lei nº 11.095, de 13 de 
janeiro de 2005).

19. Medida Provisória nº 216, de 23 de Setembro de 
2004, que Dispõe sobre a criação do Plano de Car-
reira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento 
Agrário do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA e a criação da Gratifi-
cação de Desempenho de Atividade de Reforma 
Agrária – GDARA, altera a Lei nº 10.550, de 13 
de novembro de 2002, reestrutura os cargos efe-
tivos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial 
de Produtos de Origem Animal e de Agente de 
Atividades Agropecuárias do Quadro de Pessoal 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e reajusta as parcelas remuneratórias que 
lhe são devidas, institui a Gratificação Específica 
de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional 
– GEPDIN, e dá outras providências (convertida 
na Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005).

A constatação de que essas medidas promove-
ram as necessárias adequações no valor da remune-
ração dos servidores do Poder Executivo é afirmada 
pelo próprio Governo que, no item 4 da Exposição de 
Motivos Interministerial nº 43, de 2005, dos Ministérios 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, 
que capeia o Projeto de Lei nº 4.825, de 2005, que 
dispõe sobre a revisão geral e anual da remuneração 
e do subsídio dos servidores públicos federais dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, 
das autarquias e fundações públicas federais, de que 
trata o art. 37, inciso X, da Constituição, referente a 
2005, informa que:

a adoção de ... medidas ao longo de 2004, vá-
rias com impacto no corrente exercício financeiro, tais 
como a reorganização ou a reestruturação de cargos, 
carreiras, tabelas remuneratórias e benefícios, garan-
tiram aos servidores ganhos adequados ao presente 
momento.

Cabe, também, observar que o dispositivo que 
visa a revogar os efeitos do Ato Conjunto nº 1, de 2004, 
das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral, tem por objetivo, tão-somente, dar cumprimento 
á decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em 
16 de dezembro de 2004, na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 3.369, na qual o Excelso Pretório, por 
unanimidade, concedeu cautelar, para suspender, com 
eficácia ex tunc, o citado Ato Conjunto.

Finalmente é oportuno registrar que o presente 
projeto tramita juntamente com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 371, de 2004, já aprovado por esta Casa e pela 
Câmara dos Deputados, onde recebeu o nº 4.845, de 
2005, e remetido à sanção e o Projeto de Lei nº 4.712, 
de 2004, já aprovado na Câmara Baixa e remetido ao 
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Senado Federal, onde tramita como Projeto de Lei da 
Câmara nº 1, de 2005, que têm conteúdo similar, des-
tinados, respectivamente, aos servidores do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados.

Trata-se, então, de um conjunto de proposições 
que visam, de forma justa e correta, a promover a 
correção dos ganhos dos servidores dos órgãos do 
Poder Legislativo.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 18, de 2005.

Sala das Sessões,  26 de abril de 2005. – Ro-
meu Tuma, Relator

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do eminente Senador Romeu Tuma 
é favorável.

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Sobre a mesa, emenda de Plenário que será lida 
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1 – PLEN

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 18, de 2005 a seguin-
te redação:

“Art. 1º A partir de 1º de novembro de 
2004, ficam:

I – majorados em 15% (quinze por cento) 
os valores constantes das tabelas de vencimento 
básico dos cargos de provimento efetivo de de-
nominação Analista de Controle Externo, Técnico 
de Controle Externo e Auxiliar de Controle Ex-
terno, integrantes da Carreira de Especialista do 
Tribunal de Contas da União, o valor unitário das 
funções de confiança, de códigos FC–1 a FC–6, 
bem como o valor da remuneração dos cargos em 
comissão de Oficial de Gabinete e de Assistente 
de que tratam, respectivamente, os arts. 2º e 15 
e os Anexos III e IV da Lei nº 10.356, de 27 de 
dezembro de 2001, com as modificações dadas 
pela Lei nº 10.930, de 2 de agosto de 2004”.

Justificação

Por meio do Ato Conjunto nº 1, de 2004, as Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal eleva-
ram, em quinze por cento, a partir de 1º de novembro 
de 2004, as remunerações dos servidores daquelas 
Casas Legislativas e do Tribunal de Contas da União, 
a fim de dar cumprimento a comandos da Constituição 
Federal e da Lei nº 8.443, de 16 de junho de 1992 (Lei 
Orgânica do TCU), e de tomá-las compatíveis com a 
complexidade das atividades exercidas por aqueles 

servidores, bem como a de carreiras com atribuições 
assemelhadas.

Todavia, ao julgar pedido de liminar formulado pelo 
Ministério Público Federal na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 3.369, o Supremo Tribunal Federal encerrou 
controvérsias existentes sobre a matéria e deixou claro 
que a realização de alterações na estrutura remuneratória 
de servidores, inclusive no âmbito do Poder Legislativo e 
do Tribunal de Contas da União, somente pode se realizar 
mediante lei em sentido estrito, que exige cumprimento 
do processo legislativo estipulado pela Constituição Bra-
sileira. Assim, aquela Cone, liminarmente, suspendeu os 
efeitos do aludido Ato Conjunto nº 1, de 2004.

A deliberação liminar, entretanto, não impugnou o mé-
rito do aumento concedido aos servidores, já que se limitou 
a apontar a impropriedade formal do instrumento escolhido 
para o incremento de sua remuneração. Em conseqüên-
cia, Sua Excelência, o Ministro-presidente do Tribunal de 
Contas da União, nos termos do artigo 29 do Regimento 
Interno da Egrégia Cone de Contas, mui respeitosamente 
solicitou ao Congresso Nacional a aprovação do presente 
Projeto de Lei, visando, essencialmente, a evitar a frustra-
ção de fundadas e justas expectativas dos servidores e a 
garantir-lhes a devida valorização profissional.

Ocorre que a redação original do Projeto, já apro-
vada no âmbito da Câmara dos Deputados, contém 
referência que, se não for corrigida, pode dar margem, 
na esfera federal, com possíveis repercussões nas de-
mais esferas de governo, a desvirtuamento tanto de 
conceitos consagrados no Direito Administrativo Bra-
sileiro quanto da estrutura remuneratória dos servido-
res públicos dos três Poderes da União, bem como dos 
órgãos independentes, no caso, Ministério Público da 
União e o próprio Tribunal de Contas da União.

Isto porque o conceito de remuneração, definido no 
artigo 1º da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, com-
preende não apenas os valores constantes da tabela de 
vencimento básico prevista para os cargos de provimento 
efetivo dos quadros de pessoal do serviço público mas, 
também, parcelas outras como adicionais de caráter in-
dividual; vantagens, inclusive em função da natureza da 
atividade desenvolvida ou do local de trabalho; etc.

Haveria, dessarte, caso o Projeto venha a ser 
convertido em lei na forma originalmente apresentada e 
como aprovado no âmbito da Câmara dos Deputados, 
risco de incidência do percentual de elevação almeja-
do, de quinze por cento, em rubricas que, a rigor, não 
deveriam ser alcançadas pela concessão ora discutida, 
tais como as parcelas incorporadas pelo exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança ou gratifi-
cada; o auxílio-alimentação; e a vantagem pessoal de 
R$59,87 (cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centa-
vos), recentemente concedida aos servidores públicos 
federais de modo geral. Todas essas rubricas somente 
deveriam ter seus valores alterados quando da revisão 
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geral anual prevista no inciso X do artigo 37 da Consti-
tuição Federal, observadas as disposições contidas na 
Lei nº 10.331, de 18 de dezembro de 2001.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Ney Suassuna.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência devolve a palavra ao eminente 
Senador Romeu Tuma para proferir parecer sobre a 
emenda.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Relator. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria que o Senador Ney Suassuna de-
talhasse melhor esse pedido de emenda e explicasse 
qual a sua repercussão no projeto original, apresen-
tado pelo Tribunal de Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PSDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassu-
na, autor da emenda.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, há muitas dúvidas sobre a 
base de incidência desses 15%. Como o Governo mostra 
insatisfação em relação a isso e, portanto, corre-se o ris-
co de haver veto, estamos mostrando que não é sobre o 
salário total, mas só sobre os vencimentos básicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romeu Tuma, com a palavra V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª está 
excluindo membros do quadro do Tribunal do recebi-
mento desse aumento?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não, 
estamos deixando o salário, mas sem ser o somatório 
do que seria o recebimento. E, assim fazendo...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – A proposta 
fala em 15%...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mas se-
ria linear, e o aumento linear seria, com toda certeza, 
vetado pelo Governo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – E qual se-
ria, de forma clara, a proposta de V. Exª sobre a per-
centagem?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Aloizio Mercadante.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Estou que-
rendo um esclarecimento...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de es-
clarecer a posição do Governo e ressalvar que, eviden-
temente, vou respeitar a decisão do Plenário.

A carreira dos funcionários do TCU foi objeto de 
uma reestruturação abrangente em agosto do ano 
passado. Houve uma reestruturação que permitiu uma 
valorização expressiva dos servidores. Essa reestru-
turação significou a melhoria das condições salariais 
de praticamente todas as funções mais relevantes. O 
argumento básico era a equiparação com a carreira 

do Poder Legislativo, mas foi feita uma reestruturação 
que significou um reajuste substantivo na remunera-
ção dos servidores. Agora, está sendo proposto um 
reajuste de 15%.

Quero apenas registrar, Sr. Presidente, que não 
considero ser sensata a concessão desse aumento; 
não é compatível com a situação fiscal-orçamentária 
do País esse reajuste para os servidores do Poder 
Legislativo, que são os que têm melhor remuneração 
entre os servidores da República. Se não houver o 
compromisso do Senado e da Câmara de que esses 
reajustes – tanto o dos servidores do Senado quanto 
o dos servidores do TCU e da Câmara – não vão sig-
nificar novos aportes de recursos orçamentários, não 
haverá como concedê-los. Dadas as demandas sociais, 
sobretudo as de investimento, não teremos capacidade 
orçamentária de suportar essa pressão. 

Portanto, pediria esclarecimentos, gostaria de 
saber se, de fato, esse reajuste vai significar novos 
aportes de recursos da União. Se isso vier a ocorrer, 
seguramente o Governo não concordará com o rea-
juste, e o recurso que lhe restará será o veto. 

Quero deixar clara esta posição: não é compatível 
com a atual situação financeira do Governo esse rea-
juste de 15% para os servidores do TCU, que tiveram, 
em sua remuneração, expressivo reajuste em agosto 
do ano passado. Essa é a advertência que faço. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassu-
na pela ordem.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pre-
sidente, a minha emenda era para que o salário bá-
sico recebesse o aumento, para que os 15% não 
incidissem sobre outros rendimentos que por acaso 
existissem. A minha assessoria me informou que isso 
seria acatado aqui e morreria aqui. Como acaba de 
me informar a Mesa do Senado que volta à Câmara, 
retiro a emenda, porque não quero que volte à Câ-
mara. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Presidente, 
com a retirada da emenda, penso que não há mais 
nada a analisar. Vamos votar o projeto e fazer um apelo 
para que o Governo não o vete, porque a expectativa 
é grande e antiga. O aumento já foi anulado pelo Su-
premo, via Ato nº 1 – era o aumento conjunto da Câ-
mara, do Senado e do Tribunal de Contas. Dá-se nova 
feição à matéria para cumprir a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que anulou o aumento conjunto dos 
três órgãos – cada um fez isoladamente o seu para 
cumprir a decisão do Supremo.

A medida está dentro dos conformes e acredito 
que poderemos votá-la do jeito que veio do Tribunal, 
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com a retirada da emenda. Apelo ao Senador Aloizio 
Mercadante para que a defenda...

A Srª Heloísa Helena (Bloco PT – AC) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não.
A Srª Heloísa Helena (Bloco PT – AC) – A jus-

tificativa do Líder do Governo é que os outros traba-
lhadores do setor público ganham muito pouco. Então, 
está nas mãos do próprio Governo, como chefe do 
Executivo, melhorar as condições dos demais traba-
lhadores do setor público. Aliás, o Governo acabou de 
dar um aumento vergonhoso de 0,1%. Então, esse tipo 
de justificativa efetivamente não cabe.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Está 
em regime de urgência o projeto?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Estamos apreciando a matéria.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Lamen-
to que esteja em regime de urgência. Diante da informa-
ção do Líder do Governo de que os servidores do TCU 
teriam recebido um reajuste em agosto do ano passado, 
acho que seria o caso de pensar duas vezes.

Sr. Presidente, sou Senador de oposição e te-
nho muita simpatia por qualquer reajuste para ser-
vidores, mas tenho de ser responsável e pensar no 
impacto fiscal disso. Se os servidores já tiveram um 
reajuste em agosto, isso poderia alterar o meu voto. 
Estou me valendo apenas da informação do Líder do 
Governo, que não sei se procede. Isso me levaria até 
a votar contra o projeto. Não me importa perder votos 
e agradar o Governo. Não quero agradar o Governo, 
mas sou Senador e tenho de ser responsável ao pro-
ferir meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 337, DE 2005

Retirada de emenda.

Requeiro, nos termos  do art  256, inciso I, do 
Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 1 de mi-
nha autoria oferecida ao Projeto de Lei da Câmara  nº 
18/2005

Salas das Sessões, 26 de Abril de 2005. – 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. (PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa).

Aprovado o requerimento.
Em votação o projeto.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o projeto, contra o voto do Senador 

Aloizio Mercadante.
A matéria vai à sanção. (Palmas.)

É a seguinte a matéria aprovada.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2005 
(Nº 4.713/2004, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal de Contas da União)

Altera a remuneração dos servidores 
públicos integrantes do quadro de Pessoal 
do Tribunal de Contas da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica alterada em 15% (quinze por cento), a 

partir de 1º de novembro de 2004, a remuneração dos 
servidores públicos integrantes do Quadro de Pessoal 
do Tribunal de Contas da União.

Parágrafo único. O reajuste de que trata este ar-
tigo não se aplica à remuneração dos Ministros e dos 
Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União.

Art. 2º Ficam revogados, no âmbito do Tribunal 
de Contas da União, os efeitos do Ato Conjunto nº 1, 
de 2004, das Mesas da Câmara dos deputados e do 
Senado Federal.

Art. 3º Esta lei entra de em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, apenas para solicitar a V. Exª a inclusão do re-
querimento que solicita regime de urgência, assinado 
pelas Lideranças, para o Projeto nº 247/2004.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Em seguida, consultarei os Srs. Líderes partidários sobre 
as duas urgências que se encontram sobre a mesa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu apenas 
quero chamar atenção para a situação do restante do 
funcionalismo público brasileiro, que não percebe como o 
Legislativo e o Judiciário e que está à míngua. Infelizmente, 
não é observado nesta Casa o critério da eqüidade.
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Concordo inteiramente com as palavras dos Se-
nadores Aloizio Mercadante e Jefferson Péres de que 
a situação do País é muito grave e que apenas esses 
funcionários privilegiados é que são recompensados. 
De maneira que eu não poderia ficar bem com a mi-
nha consciência se não fizesse essa declaração nes-
te instante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 338, DE 2005 

Nos termos do art. 336, II, combinado com o 
art. 338, IV, do RISF, requeremos urgência para o 

PRS nº 15/2005, advindo da MSF nº 120, de 2005 

, que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a 

contratação de operação de crédito externo no valor 

de até US$31,500,000.00(trinta e um milhões e qui-

nhentos mil dólares) dos Estados Unidos da América, 

de principal, com garantia da República Federativa 

do Brasil, entre o Governo do Estado de Pernam-

buco e o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD), para fi-

nanciamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 

Integrado de Pernambuco Melhoria da Qualidade 

da Educação”.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 338, de 2005 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 15, de 2005 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do seu Parecer nº 422, 
de 2005, Relato ad hoc: Senador Pedro Si-
mon), que autoriza o Estado de Pernambu-
co a contratar operação de crédito externo, 
com a garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor de até trinta e um milhões e 
quinhentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América, de principal, junto ao Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento – Bird, destinado ao financiamento 
parcial do Projeto de Desenvolvimento In-
tegrado de Pernambuco: Melhoria da Qua-
lidade de Educação.

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Se-
nador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para discu-
tir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria 
em apreciação nesta Casa busca, como assinalou V. 
Exª, autorizar o Governo do Estado de Pernambuco 
a contrair empréstimo junto ao Bird – Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento, para 
a melhoria da qualidade da educação no Estado de 
Pernambuco.

O projeto foi objeto de um amplo entendimento 
entre o Governo de Pernambuco, por intermédio do 
Governador Jarbas Vasconcelos, e a direção do Bird.  
Para isso, o Bird abriu um crédito de até US$31,5 mi-
lhões, que serão investidos em programas, voltados 
para a melhoria do ensino, para a inclusão social e 
para  apetrechar esse setor estratégico para o nosso 
desenvolvimento.

Devo salientar que as negociações consumiram 
um tempo bastante dilatado. Sabem as Srªs e os Srs 
Senadores, que o Bird, ao aprovar uma proposição, de 
alguma forma reconhece implicitamente tratar-se de 
matéria que se enquadra em suas rígidas normas.

Uma vez aprovado pelo Bird, o projeto foi enca-
minhado pelo Poder Executivo Federal à consideração 
do Senado. Hoje pela manhã, na Comissão de Assun-
tos Econômicos, a proposição foi relatada pelo nobre 
Senador Pedro Simon, na condição de Relator ad hoc, 
por meio de parecer  elaborado pelo nobre Senador 
Osmar Dias Aprovada à unanimidade de seus mem-
bros na Comissão de Assuntos Econômicos, agora 
vem à análise do Plenário. 

Sr. Presidente, sem querer me alongar em con-
siderações, devo lembrar que esses recursos do Bird, 
que terão a contrapartida do Governo de Pernambuco, 
significam algo muito importante para o nosso Esta-
do, pois investir em educação é investir em cidadania. 
Educação é talvez a questão mais importante com 
que se defronta o País. Diria que, graças a uma gran-
de revolução científica e tecnológica que vive o mun-
do, é importante ter sempre presente a necessidade 
de investir nessa área, para que possamos realmente 
construir não somente uma nação desenvolvida, mas 
também uma nação justa.

Daí  por que faço um apelo aos nobres colegas 
para que aprovem a referida proposição, reconhecendo 
assim o esforço que o Governo de Pernambuco vem 
fazendo por intermédio do Governador Jarbas Vas-
concelos e do Secretário Mozart Neves Ramos, para 
melhorar a educação no Estado. 

Devo dizer que a referida proposição teve o apoio 
dos demais colegas de representação no Senado Fe-
deral –  o nobre Senador José Jorge, que já foi Se-
cretário de Educação do Governo de Pernambuco, 
e o nobre Senador Sérgio Guerra, Líder da Minoria 
nesta Casa.

São essas as considerações que gostaria de fa-
zer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o pro-

jeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
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oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução 
nº 15, de 2005, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 427, DE 2005 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 15, de 2005.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 15, de 2005, que autori-
za o Estado de Pernambuco a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor de até US$31,500,000.00 (trinta e 
um milhões e quinhentos mil dólares norte-america-
nos), de principal, junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinada ao 
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 
Integrado de Pernambuco: Melhoria da Qualidade da 
Educação.

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de abril de 
2005. – Renan Calheiros, Presidente – Efraim Morais, 
Relator – João Alberto Souza – Papaléo Paes.

ANEXO AO PARECER Nº 427, DE 2005

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2005

Autoriza o Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de até US$31,500,000.00 (trinta e 
um milhões e quinhentos mil dólares norte-
americanos), de principal, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), destinada ao financia-
mento parcial do Projeto de Desenvolvimen-
to Integrado de Pernambuco: Melhoria da 
Qualidade da Educação – Proescola.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Pernambuco autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da República Federativa do Brasil, no valor de até 
US$31,500,000.00 (trinta e um milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD).

Parágrafo único. Os recursos oriundos da ope-
ração a que se refere o caput serão destinados ao 
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 
Integrado de Pernambuco: Melhoria da Qualidade da 
Educação Proescola.

Art. 2º É a União autorizada a conceder garantia 
à operação de crédito a que se refere o art. 1º, tendo 

como contragarantia oferecida pelo Estado de Per-
nambuco cotas de repartição constitucional previstas 
nos arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas 
tributárias estabelecidas no art. 155, e outras garantias 
admitidas em direito, nos termos do § 4º do art. 167, 
todos da Constituição Federal.

Art. 3º A operação de crédito referida no art. 1º 
desta Resolução contém as seguintes características 
e condições básicas:

I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até US$3 1,500,000.00 

(trinta e um milhões e quinhentos mil dólares norte-
americanos);

V – modalidade: “Single Currency Loan” (moeda 
única – dólar norte-americano);

VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro 
de 2009;

VII – amortização: 23 (vinte e três) parcelas se-
mestrais, iguais e consecutivas, vencíveis em 15 de 
maio e 15 de novembro de cada ano, com inicio em 15 
de maio de 2010 e a última em 15 de maio de 2021, 
no valor de US$1,315,000.00 (um milhão e trezentos 
e quinze mil dólares norte-americanos), acrescido de 
uma parcela no valor de US$1,255,000.00 (um milhão, 
duzentos e cinqüenta e cinco mil dólares norte-ameri-
canos), vencível em 15 de novembro de 2021;

VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados 
com base na Libor semestral para dólar norte-ame-
ricano, acrescidos de uma margem expressa como 
percentagem anual, constituída de 0,75% (setenta e 
cinco centésimos por cento), somada ou diminuída a 
diferença entre a margem média de captação do Bird 
para cobrir empréstimos em “single currency’ e a Libor, 
também para o período, apurados durante os 6 (seis) 
meses anteriores aos respectivos vencimentos;

IX – comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre os saldos de-
vedores não-desembolsados, exigida semestralmente, 
nas mesmas datas do pagamento dos juros; e

X – taxa inicial (front-end fee): 1% (um por cento) 
sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em 
que o contrato entrar em efetividade, estando esta taxa 
sujeita a uma diminuição do percentual cobrado (waiver), 
de tempos em tempos, a ser determinado pelo Bird.

Parágrafo único. As datas de desembolsos, de 
pagamentos do principal e dos encargos financeiros 
poderão ser alteradas em função da data de assina-
tura do contrato.

Art. 4º A realização da contratação da operação 
de crédito a que se refere esta Resolução é condiciona-
da à prévia formalização do contrato de contragarantia 
entre o Estado e a União, vinculando-se as receitas 
referidas no art. 2º desta Resolução.
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Art. 5º A autorização concedida por esta Resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos e 
quarenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 339, DE 2005 

Requeremos, nos termos do inciso II, art. 336, 
do Regimento Interno , urgência para tramitação do 
PLC nº 36, de 2004.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2006. – 
Arthur Virgílio – Delcídio Amaral – Ney Su-

assuna – Marcelo Crivella – Aloísio Mercadante 
– Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia oportuna-

mente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 247, DE 2004-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 340, 2005– art. 336, inciso II)

Projeto de Lei do Senado nº 247, de 
2004-Complementar, de iniciativa do Sena-
dor Romero Jucá, que altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setem-
bro de 1996, que “dispõe sobre o imposto 
dos Estados e do Distrito Federal sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte interestadual e de Comunicação, 
e dá outras providências”.

Sobre a Mesa parecer da Comissão de Assun-
tos Econômicos, que será lido pelo Sr. Primeiro-Se-
cretário

É lido o seguinte:

PARECER Nº 428, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
247, de 2004 – Complementar, que altera 
dispositivos da Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996, que dispõe 
sobre o imposto dos estados e do Distrito 
Federal sobre Operações Relativas a Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação e dá ou-
tras providências.

Relator: Senador Tasso Jereissati
Relator Ad Hoc: Senador Álvaro dias

I – Relatório

Submete-se à apreciação desta Comissão o Pro-
jeto de lei do Senado (PLS) nº 247, de 2004 – Com-
plementar, acima ementado.

O projeto, de autoria do Senador licenciado Ro-
mero Jucá, contém um único artigo, que visa alterar 
três artigos da Lei Complementar (LC) nº 87, de 1996, 
a denominada Lei Kandir, a saber:

a) o inciso III do § 5º do art. 20;

b) o § 2º do art. 21; e
c) o art. 25, que incorporaria os §§ 3º, 

4º e 5º.

A nova redação proposta ao inciso III do § 5º 
do art. 20 visa alterar a fórmula de cálculo do mon-
tante do crédito do ICMS, decorrente de entrada de 
mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo 
permanente, a ser apropriado à razão de um quarenta 
e oito avos ao mês, a partir do mês em que ocorrer 
a entrada.

Doravante, as operações com livros, jornais, pe-
riódicos e o papel destinado à sua impressão, imunes 
de impostos ex vi do art. 150, VI, d, da Carta Magna, 
não mais ensejarão, a exemplo do que já ocorre com 
as operações que destinam mercadorias e serviços 
ao exterior, a anulação proporcional do crédito em 
questão.

A modificação do § 2º do art. 21 tem idêntico 
propósito, vez que garante a manutenção de créditos 
decorrentes de entradas de mercadorias, inclusive 
energia elétrica, e serviços cujas saídas ou prestações 
subseqüentes estejam ao abrigo da imunidade men-
cionada no art. 3º, I, da Lei Kandir, a saber, operações 
com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 
impressão. Abre-se, assim, mais uma exceção à regra 
geral, segundo a qual o sujeito passivo deve efetuar o 
estorno do imposto de que se tiver creditado sempre 
que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no es-
tabelecimento for integrada ou consumida em proces-
so de industrialização, e a saída do produto resultante 
não for tributada ou estiver isenta do imposto (art. 21, 
e II). A exceção vigente diz respeito tão-somente às 
operações ou prestações destinadas ao exterior.

Os §§ 3º 4º e 5º a serem acrescentados ao art. 25 
dispõem que o aproveitamento dos créditos acumulados, 
decorrentes da imunidade dos livros, jornais e periódicos 
e do papel destinado a sua impressão, será feito:

a) em transferência para qualquer esta-
belecimento:

a.1) do contribuinte; ou
a.2) de seus fornecedores, observado 

que, quando o aproveitamento dos créditos se 
der em favor de fornecedores dentro do Estado, 
ficará limitado a 40% do montante do imposto 
incidente em cada aquisição feita a eles; ou

b) em pagamento do imposto devido no 
desembaraço aduaneiro de mercadorias im-
portadas.

De acordo com o § 4º proposto, os créditos de 
que se trata deverão ser reconhecidos pelo Estado 
mediante emissão de documento pela autoridade com-
petente, no prazo de quinze dias úteis, contados do 
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requerimento. Vencido o prazo sem manifestação da 
autoridade, os créditos considerar-se-ão automatica-
mente reconhecidos.

Se os produtores de livros, jornais, periódicos e 
de papel destinado à sua impressão, argúi o Autor, não 
puderem creditar-se do imposto que houver incidido nas 
operações de entrada de insumos de tais mercadorias 
e de bens do ativo fixo…, a desoneração que a imuni-
dade implica dirá respeito apenas ao valor agregado à 
mercadoria na fase da produção e a mercadoria con-
tinuará a carregar, em seu preço, o ICMS que houver 
incidido sobre o que o produtor adquiriu.

Observa, ainda, que tais produtos, quando im-
portados, estão totalmente desonerados do ICMS, em 
virtude da imunidade. O produto nacional fica, portanto, 
em desvantagem em relação ao importado, em espe-
cial o papel, que é uma commodity.

O Proponente invoca o art. 155, § 2º, II, b, da 
Constituição Federal (CF), que, ao estabelecer a regra 
segundo a qual a isenção ou não-incidência acarretará 
a anulação do crédito relativo às operações anteriores, 
admite que a legislação disponha em sentido contrário. 
A lei complementar é, assim, o instrumento adequado 
“para corrigir a grave distorção competitiva atual e dar 
plena aplicação à imunidade”.

As normas relativas ao aproveitamento dos cré-
ditos acumulados são justificadas sob o argumento de 
evitar os empecilhos burocráticos que retardam em de-
masia, quando não impedem, sua utilização, onerando 
indevidamente as empresas.

II – Análise

Constitucionalidade
O projeto tem fulcro no art. 155, § 2º, XII, c, da 

CF, segundo o qual cabe à lei complementar disciplinar 
o regime de compensação do imposto.

A regra excepcional que ele encerra – de garan-
tir a manutenção e utilização dos créditos relativos às 
mercadorias e aos bens do ativo permanente adqui-
ridos pelos estabelecimentos fabricantes dos bens 
imunes em questão – encontra respaldo no art. 155, 
§ 2º, inciso II, alínea b, da CF, verbis:

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

 ..............................................................
a) não implicará crédito para compensa-

ção com o montante devido nas operações ou 
prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito rela-
tivo às operações anteriores;

 ..............................................................
(grifamos)
Tratando-se de beneficio fiscal, cumpre ob-

servar que a proposição vai ao encontro da nor-

ma programática delineada no capítulo dedicado 
à Educação, à Cultura (e ao Desporto), verbis:

Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

 ..............................................................
Art. 215. O Estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e aces-
so às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das ma-
nifestações culturais.

 ..............................................................
Art. 216.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a 

produção e o conhecimento de bens e valo-
res culturais.

 ..............................................................
(grifamos)

Também não há óbice à juridicidade da proposi-
ção. É de se recordar que a Lei Complementar nº 87, 
de 1996, que ora se pretende alterar, garante, desde a 
sua edição, a manutenção do crédito do ICMS devido 
nas operações e prestações anteriores àquelas que 
destinam mercadorias e serviços ao exterior, a teor de 
seus arts. 20, §§ 3º e 5º, III, e 21, § 2º.

Por meio da Emenda Constitucional (EC) nº 42, 
de 19 de dezembro de 2003, o constituinte derivado 
consolidou o tratamento imunizante conferido às ex-
portações pelo constituinte originário, na alínea a do 
inciso X do § 2º do art. 155, ao acrescentar, na parte 
final desse dispositivo, a garantia de manutenção e 
aproveitamento do montante cobrado nas operações 
e prestações anteriores (à exportação).

A EC nº 42, de 2003, resultou da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) nº 41, de 2003, que altera 
o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências, 
originária do Poder Executivo, que tramitou no Senado 
Federal sob nº 74, de 2003. Dispositivo aprovado nas 
duas Casas do Congresso Nacional, ora inserido na 
PEC nº 285, de 2004, que incorpora a parte essencial 
da Reforma Tributária atinente ao ICMS, em tramita-
ção na Câmara dos Deputados, consagra, por igual, a 
manutenção do crédito em operações alcançadas pelo 
projeto sob exame, nos seguintes termos:

Art. 155.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
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II – a isenção e não-incidência, salvo 
determinação em contrário da lei comple-
mentar:

 ..............................................................
c) não acarretarão a anulação do crédito 

relativo a insumos, nas operações anteriores 
à saída da indústria, de papel destinado à im-
pressão de jornais, livros e periódicos;

 ..............................................................
(grifamos)

O projeto de lei complementar em apreciação é, 
pois, consentâneo com o desiderato do constituinte de-
rivado, que, exercendo seu poder de reformar a Consti-
tuição, deu completude à imunidade relativa ao papel de 
imprensa. É verdade que o projeto dá um passo a mais, 
ao pretender a completude da imunidade relativa aos 
livros, jornais e periódicos. Nada mais lógico, vez que a 
imunidade do papel é mero instrumento para a imunidade 
dos meios de comunicação escrita, que visa, em última 
análise, garantir a livre manifestação do pensamento.

Discordamos, contudo, da inclusão dos §§ 3º, 4º 
e 5º ao art. 25, pelas seguintes razões:

a) fixam normas específicas de utilização 
e transferência de créditos do ICMS que não po-
dem ser veiculadas por lei complementar federal. 
Esta espécie de norma foi constitucionalmente 
concebida para estabelecer normas gerais, a 
teor dos arts. 146, III, e 24, I, e § 1º da CF;

b) ferem a autonomia das unidades fede-
radas, por disciplinarem matéria de sua estrita 
competência;

c) ainda que tais normas pudessem ser 
editadas no bojo de uma lei complementar de 
cunho nacional, elas se revelam inadequadas, 
uma vez que:

c.1) os saldos credores poderiam ser 
transferidos para qualquer estabelecimento do 
contribuinte, independentemente do Estado em 
que os estabelecimentos estejam situados;

c.2) de forma idêntica, a transferência po-
deria ser feita para fornecedores situados em 
qualquer Estado, com o agravante de que, se 
o Estado do fornecedor destinatário do crédito 
for outro que não o Estado de origem, o crédito 
a ser transferido poderia ser de até 100% do 
imposto incidente em cada aquisição, já que a 
limitação de 40%, fixada no § 3º, só se aplica 
a fornecedores dentro do Estado;

c.3) o reconhecimento do crédito seria 
automático se o Estado diretamente envolvido 
não o fizer no curto prazo de quinze dias úteis. 
Convém ter em mente que, em muitos casos, o 
reconhecimento do crédito não pode ou não deve 

ser feito antes de se realizar uma fiscalização e 
estabelecer formas de controle adequado;

c.4) as situações descritas em c. 1 e 
c.2 poderiam gerar fricção entre os Estados 
envolvidos;

c.5) a liberalidade com que seriam au-
torizados o aproveitamento e a utilização dos 
créditos em questão não é aplicável sequer 
aos decorrentes de exportação, garantidos 
pelo Texto Constitucional.

Por outro lado, a não-inclusão dos parágrafos 
criticados não impedirá que os Estados e o Distri-
to Federal permitam, por legislação própria, o pleno 
aproveitamento dos saldos devedores, nos termos da 
norma geral incrustada na Lei Kandir, verbis:

Art. 25.  ..................................................
 ..............................................................  
§ 2º Lei estadual poderá, nos demais 

casos de saldos credores acumulados a par-
tir da vigência desta Lei Complementar, per-
mitir que:

I – sejam imputados pelo sujeito passivo 
a qualquer estabelecimento seu no Estado;

II – sejam transferidos, nas condições 
que definir, a outros contribuintes do mesmo 
estado.

Cumpre, finalmente, suprir lacuna do pro-
jeto, por meio de emenda aditiva que contemple 
a cláusula de vigência. Por exigência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000), de obediên-
cia obrigatória por parte de todos os entes da 
Federação, o benefício fiscal de que se trata 
deverá produzir efeitos a partir do exercício fi-
nanceiro subseqüente ao de sua criação, para 
não afetar o orçamento em execução.

III – Voto

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 247, de 
2004-Complementar, com as seguintes emendas:

EMENDA Nº 1-CAE

Suprima-se do art. 1º do PLS nº 247, de 2004-
Complementar a alteração proposta ao art. 25 da Lei 
Complementar nº 87, de 1996.

EMENDA Nº 2-CAE

Acrescente-se ao PLS nº 247, de 2004-Comple-
mentar artigo com a seguinte redação:

“Art. 2º Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir do dia 1º de janeiro subseqüente”.

Sala da Comissão, – Tasso Jereissati, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer é favorável com as Emendas nºs 
1 e 2-CAE, que apresenta.

Ao projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

Discussão do projeto e das emendas, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
Votação do projeto, sem prejuízo das emen-

das.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 288, inciso III, letra “a”, do 
Regimento Interno, a aprovação da matéria depen-

de, para sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo a votação 
ser feita pelo processo eletrônico.

Pergunto se os Srs. Líderes gostariam de orien-
tar as Bancadas.

Com a palavra o Líder do PMDB, Senador Ney 
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, trata-se do projeto referente ao ICMS, no 
que tange à produção de papel para a imprensa, que 
teve o parecer favorável do Senador Tasso Jereissati. 
Por isso, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PMDB vota “sim”.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, o PSDB vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB vota favoravelmente.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Delcídio, Líder do PT.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, o PT e o Bloco de apoio ao Gover-
no votam “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PT e o Bloco de apoio recomendam o voto 
“sim”.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Sr. Presidente, o PFL também vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PFL recomenda o voto “sim”.

Senador Marcelo Crivella, como vota o PL?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 

– Sr. Presidente, queria fazer um apelo ao PL, aos 
nossos Senadores que se encontram em seus gabi-
netes, para que viessem votar.

O encaminhamento é “sim”.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para encaminhar, pelo PDT. 
Gostaria de fazer, em dois minutos, uma justificativa 
de voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presi-
dente, o PDT recomenda o voto favorável, porque 
temos dados que revelam que o Brasil, a partir de 
2008, deixará de importar US$300 milhões de maté-
ria-prima para o papel ou o papel para a imprensa. 
Isso, sem dúvida alguma, significa formação de divi-
sas dentro do País.

Nós, no Paraná, receberemos uma fábrica, cujo 
investimento chegará a US$600 milhões. E é bom que 
se diga, Sr. Presidente, que da estrutura plantada, da 
floresta plantada, um terço se destina à fabricação 
do papel e dois terços à indústria de madeira. E só a 
indústria de madeira proporcionará uma arrecadação 
de ICMS da ordem de R$90 milhões por ano. 

Há quem pense que o Paraná pode perder com 
a aprovação desse projeto de lei, mas repito: só com 
a indústria da madeira, móveis, pallets e outros, te-
remos uma arrecadação de R$90 milhões de ICMS 
por ano. 

Além do mais, Sr. Presidente, trinta mil empre-
gos em toda a cadeia produtiva é o que significará a 
implantação dessa indústria.

Já que o Líder do Governo falará depois de mim, 
gostaria de deixar registrado o nosso empenho e a 
nossa proposta para que o Líder do Governo assu-
ma o compromisso de compensar os Estados que 
perderem arrecadação com essa lei, por meio da 
própria Lei Kandir.

Faço essas sugestões, que me foram apresen-
tadas por um especialista em matéria tributária, que 
é o Deputado Luiz Carlos Hauly, para que o Líder 
do Governo possa, talvez, assumir um compromis-
so de compensação para os Estados que perderem 
arrecadação. Não é o caso do Paraná, que só com 
a indústria de madeira terá uma compensação de 
R$90 milhões. Dizem que deixará de arrecadar, mas 
o Paraná não estará perdendo a arrecadação se a 
fábrica não estiver lá instalada; o Estado deixará de 
arrecadar de qualquer forma.

Sr. Presidente, o PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Osmar Dias.
O PDT vota “sim”.
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-

dante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um princípio 
constitucional existente desde a Constituinte de 1946 
estabelece a imunidade para a produção de papel de 
imprensa. Por sinal, foi uma contribuição do grande es-
critor Jorge Amado naquele processo constituinte.

O princípio era basicamente a liberdade de im-
prensa, era um estímulo à produção cultural do País. 
No entanto, esse princípio, que tinha uma motivação  
relevante do ponto de vista, democrático, acabou le-
vando a uma distorção  econômica grave.

O Brasil é um dos maiores produtores e expor-
tadores de papel e celulose do mundo, entre outros 
fatores porque o eucalipto aqui, em quatro anos, está 
dando um corte, e a árvore permite de quatro a cin-
co cortes ao longo de sua vida útil, enquanto o pinus 
eliot, nos países nórdicos, demoram de 12 a 17 anos 
para dar um corte, e apenas um. Somos mais eficien-
tes, mais competitivos, e esse é um dos setores em 
grande expansão nas exportações, gerando valor 
agregado, salário e desenvolvimento para o Brasil. 
No entanto, não obstante toda essa potencialidade, o 
País importa papel de imprensa porque o tratamento 
tributário que demos desestimulou os investimentos 
nessa área. 

Como disse muito bem o Senador Osmar Dias, 
o que motiva essa proposta é exatamente viabilizar a 
ampliação da plantação destinada a papel de imprensa 
para que o Brasil passe a ser auto-suficiente nessa 
matéria, economizando divisas, gerando empregos, 
investimentos e desenvolvimento para o País.

O impacto que venha a ocorrer nos Estados tem 
que ser mensurado  do ponto de vista do conjunto 
da cadeia produtiva, desde o início da plantação da 
madeira, da colheita, enfim, de todo o processo in-
dustrial até a produção do papel final.

Creio que vale a pena estudarmos mecanismos 
de compensação. Já tínhamos resolvido essa matéria 
na reforma tributária, no entanto, o atraso ocorrido na 
Câmara tem trazido um grande prejuízo ao País. Essa 
reforma tem uma concepção global bem feita, bem 
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concebida, que agiliza os investimentos, estimula as 
exportações e a produção, simplifica, desburocratiza 
a vida do contribuinte, cria mecanismos de compen-
sação para o desenvolvimento regional, fortalece os 
Municípios, enfim, acaba com a guerra fiscal. E a ma-
téria que se discute hoje era um dos componentes da 
reforma tributária, que precisa ser aprovada na sua 
integridade. Estamos antecipando esse projeto para 
tentar resolver essa pendência.

Não posso assumir um compromisso em nome 
do Governo Federal, mas posso me comprometer em 
ajudar eventualmente a buscar formas de compen-
sação, se, de fato, isso ocorrer, porque, como haverá 
mais investimento, mais produção, mais divisas que 
serão economizadas, o Brasil seguramente cresce-

rá com esse novo tratamento tributário que estamos 
dando nesta oportunidade. Mas me disponho a aju-
dar, a analisar e verificar medidas compensatórias, 
se, de fato, elas forem necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua o processo de votação.

Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que se encon-
tram em seus gabinetes ou nas demais dependências 
da Casa que venham ao plenário, pois teremos, pelo 
menos, mais quatro votações nominais importantes. 
Portanto, é fundamental a presença de todos.

Se todos já votaram, vamos encerrar a vota-
ção.

(Procede-se à votação pelo sistema ele-
trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 60 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Houve uma abstenção.
Total: 61 votos.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 
e 2, da Comissão de Assuntos Econômicos.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-

sidente, o PSDB recomenda o voto “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB recomenda o voto “sim”.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª, pela ordem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, o parecer é favorável?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos é favorável.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– O PFL também recomenda o voto “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PFL recomenda o voto “sim”.

Senador Ney Suassuna, como vota o 
PMDB?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O 
PMDB recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PMDB recomenda o voto “sim”.

Senador Marcelo Crivella, como vota o PL?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 

– O PL recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PL recomenda o voto “sim”.
Senador Delcídio Amaral, como vota o Bloco 

do Governo?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– Sr. Presidente, o PT e o Bloco de Apoio ao Go-

verno votam “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PT e o Bloco de Apoio ao Governo reco-

mendam o voto “sim”.

Senador Osmar Dias, como vota o PDT?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O PDT re-

comenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

–AL) – O PDT recomenda o voto “sim”.

Senador Alvaro Dias, como vota o PSDB?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O PSDB 

reitera o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem vo-

tar.

Lembro, mais uma vez, às Srªs e aos Srs. Se-

nadores que se encontram em seus gabinetes ou 

nas demais dependências da Casa que se dirijam 

ao plenário porque temos ainda várias votações 

nominais.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. 

Presidente, se V. Exª me permite, apelaria aos Se-

nadores do PMDB que deixem seus gabinetes e 

se dirijam ao plenário porque teremos muitas vo-

tações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O Senador Ney Suassuna apela especial-

mente aos Senadores do PMDB para que S. Exªs 

compareçam em plenário.

(Continua em processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Se todos já votaram, a Presidência vai en-

cerrar a votação.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 56 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Houve duas abstenções.
Total: 58 votos.
Aprovadas as emendas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei Senado 
nº 247, de 2004, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 429, DE 2005 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado nº 247, de 2004 – Complementar.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2004 – Comple-
mentar, que altera dispositivos da Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre 
o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre 
Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá ou-
tras providências, consolidando as Emendas nºs 1 e 
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2, da Comissão de Assuntos Econômicos, aprovadas 
pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de abril de 
2005. – Senador Renan Calheiros, Presidente Sena-
dor Eduardo Siqueira Campos, Relator Senador Tião 
Viana Senador Efraim Morais.

ANEXO AO PARECER Nº 429, DE 2005

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado nº 247, de 2004 – Complementar.

Altera dispositivos da Lei Complemen-
tar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre Operações Relativas 
a Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de se-

tembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 20  .................................................
 ..............................................................  
§ 5º  .......................................................
 ..............................................................  
III – para aplicação do disposto nos in-

cisos I e II, o montante do crédito a ser apro-
priado será obtido multiplicando-se o valor 
total do respectivo crédito pelo fator igual a 
1/48 (um quarenta e oito avo) da relação entre 
o valor das operações de saídas e prestações 
tributadas e o total das operações de saídas 
e prestações do período, equiparando-se a 
tributadas, para fins deste inciso, as saídas e 
prestações a que se refere o art. 3º, incisos I 
e II, e parágrafo único.

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

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................  
§ 2º Não se estornam créditos decor-

rentes de entradas de mercadorias, inclusive 
energia elétrica, e serviços cujas saídas ou 
prestações subseqüentes estejam ao abrigo 
das imunidades mencionadas no art. 3º, incisos 
I e II, inclusive seu parágrafo único.

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

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
dia 1º de janeiro subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o projeto e estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final.

Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Cabral, 
pela ordem.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço o registro do meu voto 
“sim” às emendas, pois não pude fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador Sér-
gio Cabral.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN) 
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Fernando Bezerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que tam-
bém registre meu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Ata registrará o voto favorável de V. Exª, Se-
nador Fernando Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento 
nº 318, de 2005, de autoria da Senadora Heloísa He-
lena, solicitando, nos termos do art. 71, inciso IV, da 
Constituição Federal, que seja realizado pelo Tribunal 
de Contas da União inspeção em caráter de urgência 
do acordo firmado entre o Banco do Brasil e a Caixa 
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 
– Previ, celebrado em 24 de dezembro de 1997.

Avulsos do Requerimento encontram-se à dis-
posição das Srªs e dos Srs. Senadores em suas ban-
cadas.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 341, DE 2005

Adiantamento da votação para deter-
minado dia.

Nos termos do art 315, combinado com inciso 
III do art 279 do Regimento Interno, requeiro adianta-
mento da votação do Requerimento nº 318 de 2005 a 
fim de ser feita na sessão de 8 de junho.

Sala das Sessões, 26 de Abril de 2005. – Sena-
dora Ideli Salvatti.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

Ninguém vai defender o requerimento? Vamos 
apenas votá-lo? (Pausa.)

Então, peço a palavra, Sr. Presidente, para en-
caminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para encaminhar a votação, falará um Sena-
dor por cada Partido.

Concedo a palavra a V. Exª, Senadora Heloísa 
Helena, em primeiro lugar.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o requerimento que 
apresentamos solicita, com todas as possibilidades 
estabelecidas pela Constituição e pelo Regimento da 
Casa, um procedimento investigatório ao Tribunal de 
Contas da União. Ou seja: solicita, formalmente, uma 
diligência do Tribunal de Contas da União em relação 
ao acordo celebrado em 1997 entre o Banco do Bra-
sil e a Previ.

É evidente que não sei o motivo do pedido de 
adiamento, até porque nenhuma explicação houve. 
Surpreende-me o requerimento de adiamento por se 
tratar de uma solicitação ao Tribunal de Contas da 
União para que aquele órgão faça um procedimento 
investigatório em relação a um episódio acontecido no 
Governo passado. E por que me surpreendo? Sequer 
o Senador Arthur Virgílio, que foi Líder do Governo 
passado, e que tantas vezes nesta Casa defendeu 
que se abrissem todas as investigações necessárias, 
fez essa solicitação de adiamento.

Não tenho juízo de valor sobre o fato, mas devo 
dizer que recebi muitos documentos que efetivamente 
são interessantes para que o Tribunal de Contas da 
União abra procedimento investigatório.

Assim, espero que não haja nada de problemá-
tico para quem estava do outro lado das negociações, 
supostamente a representar os interesses dos traba-
lhadores, e que poderiam também estar conspirando 
contra os interesses dos trabalhadores.

Portanto, que seja feito o procedimento investiga-
tório; que haja uma diligência do Tribunal de Contas da 

União para que o povo brasileiro, tanto os trabalhadores 
do setor bancário, notadamente os do Banco do Brasil 
e os da Previ, possam ser informados. Se a conduta 
foi absolutamente certa, não há o que temer. Proble-
ma não haverá. Se a conduta estiver errada, seja da 
parte do Governo Fernando Henrique Cardoso, seja 
da parte de quem representava os trabalhadores do 
Banco do Brasil, vamos descobrir por meio do proce-
dimento investigatório.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem V. Exª a palavra, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero somente um primeiro esclarecimento: 
que a Mesa confirme que o meu nome não é signatário 
do requerimento de adiamento. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Assina o requerimento a Senadora Ideli Sal-
vatti.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem. Então, Senadora Heloísa Helena, isso já respon-
de a V. Exª numa parte. A outra parte, eu a comple-
mentarei agora.

À primeira vista, poderia parecer que, em se tra-
tando de investigação sobre acordo, sobre contrato 
feito em determinado ano do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, eu, como Líder de S. Exª 
anteriormente, teria, porventura, algum interesse em 
brecar a investigação. A Senadora Heloísa Helena me 
comunicou que ia fazer isso e eu fui muito claro com S. 
Exª, assim como fui muito claro com o Líder do Gover-
no, Senador Aloizio Mercadante. Desde o meu primeiro 
momento neste Senado Federal – de novo, ratifico esta 
posição –, coloquei-me aberto a permitir investigação 
de qualquer segmento deste Governo, evidentemen-
te, e de qualquer segmento em qualquer momento do 
governo passado. Que isso fique muito claro. 

Portanto, eu não somente não assinei, como 
não concordo com o adiamento. A minha Bancada 
votará contra o adiamento, por entender que não te-
mos a menor razão ética, política e de Estado para 
brecarmos uma investigação sobre contrato havido 
no governo passado. Se a breco, estou começando 
a me impedir, moralmente, de solicitar investigações 
neste Governo. 

Portanto, do governo passado, podem investigar 
tudo. A figura mais sagrada do governo passado era 
a Dona Ruth Cardoso, que respeito muito e a quem 
jamais critiquei e jamais criticarei. Se alguém aqui qui-
ser investigar a Dona Ruth Cardoso, vou concordar. Já 
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disse, da tribuna, dez vezes e vou dizer pela décima 
primeira vez agora: investiguem quem quiserem.

Portanto, estranho que o Governo não esteja in-
teressado em investigar, pelo Tribunal de Contas da 
União, contrato celebrado no governo passado. Nada! 
De minha parte, nada! Sou a favor! O PSDB vai votar 
unanimemente a favor da investigação por entender 
que, neste País – e deve ser sempre assim de hoje em 
diante –, nada deve ser varrido para baixo do tapete, 
nada deve deixar de ser esclarecido, nada deve deixar 
de ter os pingos nos is o tempo inteiro. Portanto, não só 
não assinei, como não concordo com a propositura.

O PSDB vai votar – daqui a pouco repetirei isto 
– a favor do requerimento da Senadora Heloísa Hele-
na, que propõe que o TCU investigue acordo celebrado 
entre trabalhadores, fundos de pensão e o Banco do 
Brasil, em 1997, no governo passado.

Logo, estranho essa atitude do Governo. Nesta 
Casa, só falta boi voar. Eu seria supostamente o inte-
ressado em não querer a investigação, e eu a quero.

Hoje, quando eu disse que queria pedir, Sr. Pre-
sidente, os cartões corporativos das pessoas deste 
Governo e que queria saber quanto eu e os que me 
antecederam e sucederam na Secretaria-Geral da 
Presidência da República gastamos em cartões cor-
porativos, pedi a mesma coisa em relação à Casa Ci-
vil. Queria saber quanto, no Governo Fernando Hen-
rique Cardoso, gastaram em cartões corporativos os 
Ministros de todo o Governo. Isso me dá autoridade 
para solicitar que levem a sério o meu pedido de sa-
ber quanto gastaram em cartões corporativos todos 
os Ministros deste Governo.

Ressalto, pois, que sou a favor da investigação 
e que o PSDB votará unanimemente pela aprovação 
do requerimento da Senadora Heloísa Helena, que in-
cumbe ao TCU a responsabilidade e a perspectiva de 
investigar esse contrato. Se aparecerem outros, que 
venham! Que vengan los toros! Estamos aqui prontos 
para cumprir com o nosso dever, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
pelo PFL.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, como autora do requerimento, eu deveria 
ter tido a precedência, mas quando me levantei para 
falar, V. Exª já havia encaminhado para a votação. En-
tão, se V. Exª me permitir...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu já havia anunciado o Senador Romeu Tuma, 
se não houver objeção, concederei a palavra, com sa-
tisfação, a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu aguardo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, em primeiro lugar, é importante que todas 
as Srªs e os Srs. Senadores tomem conhecimento dis-
to: o requerimento não visa, obviamente, à rejeição, 
mas apenas para que seja postergada a sua votação 
por um breve período.

Por que fizemos essa solicitação? Em primeiro 
lugar, porque a Senadora Heloísa Helena, além deste 
requerimento solicitando a inspeção pelo Tribunal de 
Contas da União dos termos do acordo entre o Banco 
do Brasil e a Previ, apresentou ainda mais dois outros 
requerimentos. Um deles, pedindo abertura de proce-
dimentos investigativos para também apreciar esses 
termos do acordo entre o Banco do Brasil e a Previ, 
para ser instalada na Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e o 
outro, solicitando informações ao Ministro da Fazenda, 
o Sr. Antonio Palocci, sobre o processo de negociação 
entre a Previ e o Banco do Brasil.

Nós recebemos, não só eu, mas principalmente 
a Senadora Ana Júlia, que é funcionária do Banco do 
Brasil e tem ligações históricas e funcionais com a Previ, 
algumas solicitações no sentido de que não aprovás-
semos o requerimento antes que chegassem a esta 
Casa as informações solicitadas pela Senadora Heloísa 
Helena ao Ministro da Fazenda Antonio Palocci.

A nossa solicitação não é para barrar a investiga-
ção, muito pelo contrário, é para, a pedido inclusive dos 
próprios funcionários do Banco do Brasil, que aguarde-
mos primeiro a chegada das informações do Ministro 
Palocci, solicitadas também pela Senadora Heloísa 
Helena, para daí, sim, em alguns dias, procedermos 
à votação da solicitação de abertura da investigação 
pelo Tribunal de Contas da União. 

Quero dizer ao Senador Arthur Virgílio que longe 
de mim barrar qualquer tipo de investigação, até mes-
mo porque S. Exª está solicitando e insistindo tanto, e 
esse acordo foi feito à época do governo anterior.

Agora, indiscutivelmente, ganharíamos tempo 
e condições para melhor avaliar em profundidade a 
matéria com a chegada das informações solicitadas. 
Do meu ponto de vista, estou apenas tomando uma 
iniciativa a pedido dos próprios funcionários do Banco 
do Brasil e daqueles que têm seus direitos assegurados 
na Previ, que é o assunto para o qual se pede abertura 
de investigação no Tribunal de Contas da União.  

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Peço 
a palavra, pela ordem, com base no art. 14, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra a V. Exª, pela ordem, 
logo após ouvir o Senador Romeu Tuma.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, tenho a impressão, Senadora 
Ideli, de que não há uma conjunção entre os outros dois 
requerimentos e esse, porque aqueles primeiros não 
estão em votação. Acredito que também não há suspei-
ção sobre os funcionários do Banco do Brasil, isso tem 
que ficar muito claro. Não se está colocando sob dúvida 
atividade tão respeitada quanto a dos funcionários do 
Banco do Brasil, e por isso faço minhas homenagens 
à Senadora Ana Júlia, que é uma deles. 

O que pede este requerimento é simplesmente 
uma verificação e não uma investigação; pede uma 
inspeção. Então, é obrigação do Tribunal de Contas 
fazê-lo, e provavelmente já o tenha feito. Então, não 
podemos deixar de votar favoravelmente ao que a Se-
nadora pede, porque é obrigação do Tribunal de Con-
tas da União fazer essa inspeção. Realmente, lendo a 
exposição de motivos da Senadora, a justificativa do 
requerimento, verifica-se que há muitas dúvidas, inclu-
sive o corte de 50%, que passa à responsabilidade da 
Previ o ônus da previdência. 

Então, não vejo inconveniente nesse pedido de 
verificação, que poderá originar uma investigação se for 
encontrada alguma irregularidade. Agora, não se busca 
irregularidade e, sim, apurar se foi correto ou não.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Romeu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não, 
com prazer.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Que dife-
rença fará nós votarmos agora ou daqui a alguns dias 
e, neste ínterim, chegarem as informações do Ministro 
Palocci? Foi apenas nesta lógica que pedimos, porque 
como há a solicitação da informação...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não estou 
discutindo. Acho que é obrigação do Ministro respon-
der o questionamento, que é um outro requerimento. 
O que a Senadora pede não são informações.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romeu Tuma, apenas para ordenar 
o debate, quero lembrar que não é permitida a con-
cessão de aparte neste momento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Apenas con-
cluo, dizendo que não há nenhuma inconveniência entre 
o requerimento de informações e um pedido de inspe-
ção, que não é uma investigação nem um processo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, Senadora Helo-
ísa Helena. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é evidente 

que nem caberia explicação, porque a Constituição 
é clara quando estabelece as funções do Tribunal de 
Contas da União e da Comissão de Fiscalização e 
Controle da Casa, ou dispõe sobre os requerimentos 
de informações.

Se não houvesse necessidade disso, teríamos de 
extinguir a Comissão de Fiscalização e Controle ou o 
Tribunal de Contas da União. Não tem nada a ver uma 
coisa com a outra. O requerimento de informações ao 
Ministro Antônio Palocci é muito importante para aju-
dar a desvendar os mistérios do fato.

Outra coisa importante e que deve ficar clara é 
que apresentei o requerimento a pedido dos trabalha-
dores do Banco do Brasil. Eles me solicitaram a apre-
sentação do requerimento. Não estou fazendo juízo de 
valor, por exemplo, de quem estava do outro lado da 
mesa de negociação, que era o atual Ministro Ricardo 
Berzoini, ex-Presidente do Sindicado dos Bancários, 
ou do Ministro Luiz Gushiken, que, à época, como 
Deputado Federal, ajudou a intermediar o acordo. A 
única coisa que deixo absolutamente clara é que foi 
feita uma solicitação pelos funcionários e aposenta-
dos do Banco do Brasil, no sentido de que houvesse 
o esclarecimento da matéria.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à nobre Senadora Ana Jú-
lia Carepa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, faço uma ponderação: sou fun-
cionária do Banco do Brasil, tenho ligação com diversos 
sindicatos de bancários e não fui procurada, estranha-
mente, por nenhum deles; ninguém me pediu que isso 
fosse feito. Não sou contra a que o façamos; não há 
problema. O que pedimos é cautela nessa questão. 
Que venham as informações e que aprovemos, sim, 
o requerimento ao TCU!

Falo isso muito à vontade, porque sou funcionária 
do Banco do Brasil e não intermediei nenhum tipo de 
acordo. Mas me preocupo quanto ao fato de prejudicar-
mos os funcionários aposentados do Banco do Brasil 
e, inclusive, aqueles que ainda vão aposentar-se.

Faço esse apelo. Recebi, sim, telefonemas, exa-
tamente para fazer este pedido, esta ponderação de 
que não votemos hoje esse requerimento, mas que o 
façamos em outro momento, com mais segurança e 
tranqüilidade e com base nas informações.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, as ponderações feitas nesta 
tribuna atendem quem é da área, quem é funcionário 
do Banco do Brasil, quem tem vinculações com o sis-
tema de previdência, a Previ. Se isso não é suficiente 
para haver o entendimento de que aguardar 20 ou 30 
dias não modifica em nada a situação; se isso não é 
suficiente para que trabalhemos na lógica de aguardar 
as informações, para depois deliberarmos, não tenho 
nenhuma razão de impedir investigações, abertura de 
inspeção, auditoria ou seja lá o que for que o Tribunal 
de Contas da União, a Comissão de Fiscalização e 
Controle ou qualquer outro órgão queiram fazer, com 
base em um acordo que não foi da responsabilidade 
do Governo atual, mas do Governo anterior.

Então, já que não há sensibilidade... Quero dizer 
que, quando fiz o requerimento, estava imbuída do bom 
senso de ter um comportamento adequado para um 
assunto que poderia trazer prejuízos. As informações 
que tenho – sobre as quais gostaria até de ter a con-
firmação do Ministro da Fazenda – são no sentido de 
que o acordo foi benéfico aos aposentados do Ban-
co do Brasil. Dessa forma, poderemos desencadear 
um processo que trará prejuízo aos aposentados do 
Banco do Brasil.

Nesses termos, estou retirando o pedido de adia-
mento. Podemos fazer a votação, seja lá o que venha a 
acontecer aos aposentados, como conseqüência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa aguarda o requerimento de V. Exª, 
Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem V. Exª a palavra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, depois das declarações dadas, não 
sei se dou uma risada ou algo parecido.

Ora, se não haverá problemas, que se abra, então, 
um procedimento investigatório! Abriu-se uma inspe-
ção do Tribunal de Contas da União. Realmente, não 
consigo entender isso, porque ou o Tribunal de Contas 
foi omisso e, portanto, cúmplice de alguma bandalhei-
ra que foi feita... Se há erro, ninguém sabe o que foi. 
Agora estou mais preocupada ainda.

Então, vamos investigar. É essencial investigar. 
Por que esse problema todo em relação à investigação? 
Vamos investigar; é essencial que isso seja investigado. 
E duvido que o Tribunal de Contas da União agirá contra 

a lei, contra os trabalhadores. Aquele Tribunal não fará 
isso, e é obrigação sua fazer uma investigação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 
– AL.) – Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Se-
nador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Presidente do Sindicato dos Ban-
cários à época – vamos para o popular – era o atual 
Ministro Ricardo Berzoini.

Para mim, não deve vogar, não deve contar, não 
deve importar se foi bom ou ruim para os aposentados. 
Trata-se aqui de não se obstaculizar a proposta que 
faz uma Senadora de se investigar esse contrato, que 
pode ser bom, ao fim das contas, para o juízo que se 
possa fazer historicamente do Governo passado ou 
não; que pode ser bom para o Sr. Ricardo Berzoini ou 
não; que pode ser bom para o senhor fulano ou para 
o senhor beltrano ou não.

Em outras palavras, quando se diz que o acor-
do teria sido bom para os aposentados, pergunta-se: 
então, por que se obstaculiza a votação? Se o acordo 
fosse ruim para os aposentados, seria justo obstacu-
lizar-se a investigação? Não seria justo.

Então, Sr Presidente, parece-me que esta Casa 
vai formando consenso pela sabedoria de seus mem-
bros. E agora não temos outra coisa a fazer a não ser 
votar...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª me permite um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra ao Senador Antonio Car-
los Magalhães daqui a pouco, pela ordem.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Perdoe-me, Sr Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr 
Presidente, concluo dizendo que é o caso de exerci-
tarmos a democracia pelo voto e não ficarmos aqui 
minimizando a capacidade de atuação do Tribunal de 
Contas da União, que hoje passou a ter seus funcio-
nários mais bem pagos do que antes. Ou seja, não há 
razão para pouparmos de trabalho funcionários que 
estão agora muito bem pagos. Portanto, temos pura e 
simplesmente de votar.

Duvido, Sr. Presidente, que o Governo não vote 
conosco. Vai votar a favor da investigação, sim. Não há 
outra saída. Não há escapatória, nem justificativa, pois 
o PT não era governo àquela época. Por que alguém 
tem tanto medo de investigação, que não quer inves-
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tigar nem os outros mais? Não querem nem mesmo 
investigar-nos mais! Que raio de situação é essa?

Estou incomodado com isto: proponho uma in-
vestigação sobre o meu Governo, e começam os pa-
nos quentes; a Senadora Heloísa Helena, cumprindo 
seu dever, quer investigar o meu Governo, e lá vêm os 
panos quentes! Meu Deus, fica complicado! Não sei 
que doença seria essa, Sr Presidente, que faz com 
que alguém fique com verdadeira fobia de investiga-
ção. É a “Síndrome Investigativa Alheia e Própria”, a 
Siap. É aquele sujeito que, em determinado momento, 
diz: “Não quero investigar você, nem a sua avó, nem 
a minha avó, nem o Presidente, ninguém”. Isso não é 
possível, Sr. Presidente.

Então, vamos, pura e simplesmente, ver as ou-
tras matérias que estão na pauta, porque essa nem é 
a mais relevante; essa é corriqueira. Digamos assim: 
a parte interessada aqui sou eu, é o meu Partido. A 
parte interessada diz: vamos votar. Então, por que es-
tamos aqui cheios de dedos? Vamos ver se ultrapas-
samos rapidamente esse item, para chegarmos ao que 
interessa, que é a PEC que vai implementar, se Deus 
quiser, com o voto de todos, o direito universal de as 
crianças passarem a ter acesso à creche. É isso o es-
sencial; é isso o fundamental. Para Santa Catarina, o 
essencial é resolver a questão das ilhas praianas, das 
ilhas oceânicas, enfim.

Essa matéria não! São 81 Senadores! Pensei 
que isso fosse passar com louvor, que todos fossem 
votar, sem mais lero-lero, sem mais conversa fiada. 
Não vamos perder tempo!

Não quero alongar-me, Sr. Presidente, porque 
já começo, eu próprio, a desperdiçar tempo. No mais, 
não há cabimento impedirmos que se processe algo 
natural, que é a ida do requerimento para a análise do 
TCU, que, ao final, deve verificar quem foi zeloso ou 
não, e tomara que todos o tenham sido!

Sinto-me, às vezes, meio “Alice no País das Ma-
ravilhas” também, Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.

Consulto o Senador Antonio Carlos Magalhães se 
gostaria ainda de fazer uso da palavra pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se V. Exª não se aborrecer.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu queria, de forma muito bre-
ve, lembrar que, primeiro, sou totalmente favorável à 
transparência. Todas as iniciativas do Senador Arthur 
Virgílio, já de pronto, contarão com meu apoio, sobre-

tudo no que se refere ao Governo de S. Exª. Como não 
poderemos ajudar a apurar coisas do Governo ante-
rior? Isso é absolutamente legítimo e fundamental para 
a democracia. S. Exª está de parabéns, por dizer que 
quer apurar. Então, estamos totalmente favoráveis.

Em segundo lugar, essa questão foi objeto de 
profunda transparência. Por que transparência? Por-
que esse acordo foi disputado na categoria e foi objeto 
de um plebiscito dos funcionários do Banco do Brasil. 
Os funcionários do Banco do Brasil votaram na urna! 
Então, não procede esse tipo de suspeição. 

O Ricardo Berzoini era Presidente do Sindicato. 
Eram 27 Estados da Federação, centenas de sindica-
tos, e ele era Presidente de um Sindicato, o de São 
Paulo. Isso foi votado no Brasil inteiro, nos 27 Estados, 
pelos 120 mil funcionários. E foi aprovado em plebis-
cito o acordo. É verdade que algumas correntes do 
movimento sindical perderam democraticamente. Por 
sinal, perderam sempre entre os bancários, na urna, 
na democracia, no debate, no voto; mas foi votado 
democraticamente.

Parabenizo a Senadora Ideli por ter chamado a 
atenção. Talvez as explicações permitissem esclarecer 
que isso foi objeto de uma discussão transparente, que 
houve um plebiscito, que foi votado, e que a categoria 
aprovou o acordo. Mas, considerando que o bom sen-
so não prevaleceu nesse sentido, façamos imediata-
mente essa auditoria para chegar à conclusão de que 
isso foi um acordo, objeto de uma ampla, democrática 
e transparente discussão, e que foi votado e aprovado 
pelos trabalhadores do Banco do Brasil, inclusive os 
aposentados e pensionistas.

Por tudo isso, Presidente, é importante irmos para 
o próximo item da pauta, para darmos prosseguimento 
à nossa agenda.

Parabéns à Senadora Ideli pelo esforço do bom 
senso! Como não foi possível, vamos à auditoria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur, se V. Exª permitisse, eu con-
cederia a palavra, pela ordem, ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães e, em seguida, darei a palavra, com 
muita honra, a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, já que o Senador 
– se eu entendi bem – Aloizio Mercadante é favorável, 
eu também não tenho o que discutir. Se é favorável, 
há unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

Antes, informa a Mesa que já há um requerimen-
to que retira o requerimento anterior e que permite a 
votação do primeiro requerimento.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
propósito do que disse antes da votação, já que esta-
mos num clima tão positivo de transparência, a Mesa, 
certamente, a qualquer momento nos dará o critério 
de proporcionalidade para aquelas duas comissões 
parlamentares de inquérito que eu pedi: uma para in-
vestigar o meu Governo, no episódio da privatização 
do setor elétrico; e a outra para investigar o caso Wal-
domiro Diniz, ou seja, para não se varrer mais nada 
para debaixo do tapete.

Como estamos falando sério, vamos instalar as 
duas CPIs imediatamente, saber quantos membros 
cabem ao PSDB, ao PMDB, ao PT, ao PFL, e vamos 
fazer logo.

Portanto, Sr. Presidente, se a Mesa define o cri-
tério de proporcionalidade, faremos a instalação das 
comissões parlamentares de inquérito agora. É hora 
mesmo de o Brasil começar a perceber que, nem se 
quiséssemos, não há clima para se varrer nada para 
debaixo do tapete. Estou tentando ser justo, ou seja, 
investigar para trás, investigar para o lado, investigar 
para a frente, investigar de costas, de rebola, de ca-
rambola, de través, de popa, de proa, enfim, investigar 
o que tiver fato determinado, o que for constitucional. 

Portanto, penso que está na hora de a Mesa se 
pronunciar sobre isso para que as Lideranças possam 
fazer o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Comunico a V. Exª, Senador Arthur Virgilio, que 
a Mesa enviará hoje os ofícios aos partidos com a pro-
porcionalidade, para que possam indicar os membros 
da comissão parlamentar de inquérito.

Sobre a mesa, requerimento de retirada do reque-
rimento anterior, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, 
Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 342, DE 2005

                Retirada de requerimento.

Requeiro, nos termos do art 256, § 2º, Inciso I 
regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do 
Requerimento nº 341, de 2005

Sala das Sessões, 26 de Abril de 2005. – Sena-
dor Ideli salvatti.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam que-
riam permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Passamos agora à votação do Requerimento 
nº 318, de 2005.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam que-
riam permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 

– Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A Presidência tomará as providências necessá-
rias para fazer cumprir a deliberação deste Plenário.

Para uma questão de ordem, concedo a palavra 
ao Senador Antero Paes de Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, V. Exª, após a intervenção do Senador 
Arthur Virgílio, informou que a Mesa encaminhará hoje 
às Lideranças a proporcionalidade para que possam 
indicar os membros das comissões parlamentares que 
estão por ser instaladas.

Formulo a seguinte questão de ordem a V. Exª: 
uma vez que até este instante a Mesa não encaminhou 
sequer aos partidos a proporcionalidade, solicito de V. 
Exª que seja desconsiderado o que já ocorre na Or-
dem do Dia eletrônica, ou seja, a contagem dos prazos 
como se já estivessem correndo para a comissão par-
lamentar mista de inquérito. Os partidos não puderam 
indicar, a Mesa sequer informou a proporcionalidade, 
como é justo contar prazo já, em função da data em 
que foi apresentado o requerimento? Isso é um non-
sense, Sr. Presidente.

Então, diante dessa questão, solicito a V. Exª que 
desconsidere os prazos que já estão contados e passe 
a contá-los apenas a partir de amanhã.

Essa é a questão de ordem que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Antero Paes de Barros, não há outra 
solução a adotar, não há outro encaminhamento a fa-
zer senão o recomendado pelo art. 76 do Regimento 
Interno, que diz o seguinte:

Art. 76. As comissões temporárias se 
extinguem:

 ..............................................................
§ 3º O prazo das comissões temporárias 

é contado a partir da publicação dos atos que 
as criarem, suspendendo-se nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Mas, Sr. Presidente, ela começa a funcionar, 
de fato, a partir do instante de sua instalação. Ela não 
foi instalada. Aliás, as lideranças não têm condições 
sequer de instalar a comissão.
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Não é possível, Sr. Presidente, que, antes de os 
líderes poderem indicar, já esteja correndo o prazo. Os 
líderes não foram informados pela Mesa do Senado 
qual é a proporcionalidade.

Não podemos, porque houve uma decisão seme-
lhante a essa no passado – na minha opinião, inteira-
mente equivocada –, continuar no equívoco. É de um 
nonsense extraordinário contar prazo num momento 
em que os partidos sequer puderam indicar. Os par-
tidos até o instante não podem indicar os membros e 
os prazos já estão correndo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª há de convir, Senador Antero, que não 
há outro caminho a adotar senão o caminho recomen-
dado pelo Regimento Interno.

Aliás, há uma comissão que foi criada exatamente 
para analisar uma proposta de mudança no Regimento 
especificamente com relação a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à:

ORDEM DO DIA

Item 1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 40, DE 2000 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 40, de 2000, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Heloísa Helena, que dispõe sobre a obrigato-
riedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de zero a seis anos de idade.

Parecer favorável, sob nº 1.696, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tião Viana.

A discussão da matéria foi encerrada no último 
dia 19, com a apresentação de uma emenda, que foi 
ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, nos termos dos arts. 358 e 359 do Regimento 
Interno do Senado Federal.

Aquela Comissão, em sua décima reunião ordi-
nária, realizada no dia 20 do corrente, decidiu, com o 
apoio de seus membros, dos Senadores Ney Suassu-
na, José Agripino, Arthur Virgílio, Aloizio Mercadante 
e do Relator designado, Senador Demóstenes Torres, 
encaminhar a matéria ao Plenário, a fim de atender ao 
requerimento de reexame do Senador Aloizio Merca-
dante, visto que a emenda apresentada não atende ao 
disposto no §2º do art. 359 do Regimento Interno. 

A Comissão decidiu ainda, com o apoio dos Líderes 
mencionados e do Relator, que o parecer sobre o reexa-
me da proposição deverá ser proferido em plenário. 

A Presidência, diante do entendimento, não vê 
obstáculos ao estabelecido no art. 359 do Regimento 
Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 343, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais que a PEC 

nº 40, de 2000, que “dispõe sobre a obrigatoriedade e 
gratuidade da educação infantil para crianças de zero a 
seis anos de idade”, seja reexaminada pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Justificação

A demanda pela educação é fato notório e por 
demais conhecido no Brasil. O Ensino Fundamental, 
competência prioritária dos municípios brasileiros, com 
o auxílio dos estados e da União, é uma das atribui-
ções mais importantes desses entes da federação, 
conforme esclarece o inciso VI do artigo 30 da Cons-
tituição Federal.

A realidade demonstra a incapacidade financei-
ra de muitos desses municípios em propiciar o ensino 
fundamental de qualidade. É conhecida a dependên-
cia de muitos desses entes da federação aos recur-
sos oriundos dos fundos federais (FUNDEF, Fundo de 
Participação dos Municípios dentre outros) que muitas 
vezes são a única fonte de financiamento da educação 
e demais serviços públicos prestados.

Desta feita, a redação proposta precisa ser adap-
tada. Da maneira como está posta, torna auto aplicá-
vel esse novo dispositivo constitucional, obrigando 
de pronto os entes federados a prestarem o serviço 
de educação e assistência às crianças de zero a seis 
anos de idade. O descumprimento dessa norma acar-
retaria em responsabilidade do administrador público, 
que pode vir a ser processado caso não seja capaz 
de cumprir essa obrigação constitucional.

A aplicação dessa Emenda à Constituição num 
país com dimensões continentais, como é o caso do 
Brasil, acarreta diferentes resultados, haja vista a he-
terogeneidade dos mais de cinco mil municípios exis-
tentes no País. Faz-se necessário um minucioso estudo 
de impacto orçamentário desta responsabilidade sobre 
os entes federados. Ademais, a capacidade de fisca-
lização e implementação dessa política com o auxílio 
de recursos da União depende de um tratamento dife-
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renciado a ser dispensado aos estados e municípios, 
cada um com suas peculiaridades e limitações.

Estas são as razões pelas quais apresentamos 
o presente requerimento de reexame, que tem por ob-
jetivo precaver, mediante a possibilidade orçamentária 
e institucional, sobre eventuais inaplicabilidades deste 
preceito constitucional auto aplicável.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Aluizio 
Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB-
AL) – Em votação o requerimento de reexame da 
matéria pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador 

Demóstenes Torres.

PARECER Nº 430, DE 2005

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, peço aos Sena-
dores que tiverem em mão a Constituição Federal que 
acompanhem o raciocínio feito sobre a emenda, tanto 
pela Senadora Heloísa Helena quanto pelo Senador 
Aloizio Mercadante e por outros que participaram de 
toda a discussão.

A Senadora Heloísa Helena e outros signatários 
apresentam proposta de emenda à Constituição.

O que diz a proposta? O art. 208, IV, da Consti-
tuição Federal, diz:

Art. 208. O dever do Estado com a educa-
ção será efetivado mediante a garantia de:

 ..............................................................
IV – atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de zero a seis anos de idade.

A Senadora Heloísa Helena apresentou, então, 
a PEC nº 40, alterando o inciso IV, que passaria à se-
guinte redação:

Art. 208. O dever do Estado com a educa-
ção será efetivado mediante a garantia de:

 ..............................................................
IV – acolhimento obrigatório, público e 

gratuito a toda demanda pela educação infan-
til em creches e pré-escolas para crianças de 
zero a seis anos de idade.

Percebam bem a diferença. A Constituição Fe-
deral já prevê que haverá o atendimento em creche 
e pré-escola. O que propõe a Senadora? Que esse 

atendimento seja público, gratuito e estendido a todos. 
Que esse seja o dever do Estado.

Preocupado com essa situação, o Senador Aloizio 
Mercadante apresentou uma emenda em plenário, sob 
o nº 1. O que propõe o Senador Aloizio Mercadante 
na sua emenda? Propõe fosse colocada uma vírgula 
onde há um ponto na emenda da Senadora Heloísa 
Helena e que ali constasse: nos prazos e nas condi-
ções estabelecidas em lei.

Essa emenda foi apresentada e encaminhada à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Fui designado Relator e pude perceber que o 
Senador Aloizio Mercadante colheu 28 assinaturas; 
entretanto, duas estavam em duplicidade. Por essa 
razão, não poderia a sua emenda ser apreciada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Num ato de entendimento entre todos os Líderes 
ali presentes – o próprio Senador Aloizio Mercadan-
te, Senador Ney Suassuna, Senador José Agripino, 
Senador Arthur Virgílio e outros Líderes –, decidiu-se 
que a matéria seria reexaminada pelo Plenário, caso 
o Plenário efetivamente aprovasse esse pedido de re-
exame, o que aconteceu neste exato momento.

Na realidade, a preocupação do Senador Aloizio 
Mercadante já está contemplada no art. 214 da Cons-
tituição Federal. O que diz o art. 214 da Constituição 
Federal?

Diz o seguinte:

Art. 214. A lei estabelecerá o plano na-
cional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento 
do ensino em seus diversos níveis e à inte-
gração das ações do poder público que con-
duzam à:

 ..............................................................
II – universalização do atendimento es-

colar.

Não haveria, a rigor, qualquer necessidade de se 
fazer a modificação pretendida pelo Senador Aloizio 
Mercadante, uma vez que a própria Constituição dispõe 
que haverá uma lei nesse sentido, mas S. Exª insistia 
em dizer que algum jurista ou algum tribunal poderia ter 
um entendimento diferenciado e, com isso, uma série de 
prefeitos, governadores e o próprio Presidente da Re-
pública poderiam ser acionados pelo Ministério Público 
a fim de cumprir imediatamente essa demanda.

Muito bem. Eu não via e não vejo ainda que a lei 
nesse caso precisasse de uma nova determinação, de 
uma nova expressão, mas existe um brocardo latino 
– aqui há muitos bacharéis em Direito que o conhecem 
–, que estabelece: “O que abunda não prejudica”. Ou 
seja, se repetirmos no art. 308 a determinação do art. 
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214, isso não vai prejudicar em nada a emenda da Se-
nadora Heloísa Helena, além de contemplar todas as 
preocupações do Senador Aloizio Mercadante.

Naquele momento, fiz uma proposta de enten-
dimento, acolhida por todos os Srs. Líderes e pela 
signatária da Proposta de Emenda à Constituição, 
Senadora Heloísa Helena.

Peço aos Srs. Senadores que tiverem a Cons-
tituição em mão que observem. A redação ficaria da 
seguinte forma:“O caput e o inciso IV do art. 208 pas-
sam a vigorar com a seguinte redação: (...)”. E o que 
diz o art. 208? O art. 208 hoje preconiza que “o dever 
do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantida de: (...)” e passaria a ser da seguinte for-
ma: “O dever do Estado com a educação, observado 
o disposto no art. 214, será efetivado mediante a ga-
rantia de: (...)”. Ou seja, contempla-se a preocupação 
do Senador Aloizio Mercadante e não se modifica a 
proposta da Senadora Heloísa Helena.

Assim, passa-se disciplinar a universalidade do 
atendimento público e gratuito, em creches e pré-es-
colas, de crianças entre zero e seis anos de idade.

Em síntese, Sr. Presidente, apresento uma emen-
da que mantém integralmente a proposta da Senadora 
Heloísa Helena, ao mesmo tempo em que contempla 
as preocupações e arrefece também todas as possí-
veis retaliações que poderiam advir da implementação 
imediata desse dispositivo.

Essa é a emenda apresentada. Estou disposto 
a esclarecer quaisquer dúvidas que tenham os Srs. 
Senadores.

O objetivo é aprovar a emenda de autoria da Se-
nadora Heloísa Helena no sentido de garantir a uni-
versalização já prevista na Constituição, mas de forma 
pública, gratuita e obrigatória para toda a demanda 
porventura existente, ao mesmo tempo prevendo-se 
expressamente no art. 308 a referência ao art. 214, que 
dispõe que uma lei estabelecerá o plano nacional de 
educação com preocupações plurianuais.

É o parecer, Sr. Presidente, pela aprovação com 
a emenda que ora apresento.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 430, DE 2005 – PLENÁRIO

Em substituição à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 40, de 2000, tendo 
como primeira signatária a Senadora Heloísa 
Helena, que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
e gratuidade da educação infantil para crian-
ças de zero a seis anos de idade”.

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Trata-se de reexame de proposta de emenda à 
Constituição, que tem por objeto modificar a redação 
dada ao inciso IV do art. 208 da Constituição Federal, 
que passaria a dispor sobre o acolhimento obrigatório, 
público e gratuito a toda demanda pela educação in-
fantil, em creches e pré-escolas para crianças de zero 
a seis anos de idade.

Retorna a matéria ao meu exame, em face da apro-
vação, pelo Plenário, de requerimento nesse sentido.

É o relatório.

II – Análise

Compete a esta Comissão a análise da constitu-
cionalidade, juridicidade, da regimentalidade e do mé-
rito das emendas apresentadas em plenário. Não vejo 
óbices nesses aspectos para a aprovação da Emenda 
apresentada pelo Senador Aloízio Mercadante e de-
mais signatários.

Mas, entendo pertinentes algumas observa-
ções.

A educação infantil deve ser tratada com abso-
luta prioridade, conforme afirmou a Senadora Heloísa 
Helena, primeira subscritora da PEC sob análise. Não 
é admissível que um País como o Brasil, com índices 
educacionais tão modestos, continue tratando de forma 
negligente suas crianças. Já não é pouco o descaso 
intelectual que a população adulta suporta calada.

A propósito, o relator da matéria, Senador Tião 
Viana, em seu substancioso parecer afirmou com pro-
priedade que:

“... a responsabilidade do Estado com 
a educação deve começar por oferecer esse 
direito a todos.

O advento do Fundeb propiciará condi-
ções para garantir a oferta gratuita do ensino 
infantil e, dessa forma, assegurar que toda 
criança tenha acesso a educação que lhe ser-
virá de alicerce para o resto da vida.”

Se o Brasil busca obter o reconhecimento da comu-
nidade internacional deve principiar por oferecer às suas 
crianças, principalmente, educação de qualidade.

O objetivo desta PEC é reforçar o comando diri-
gente da Constituição, para que o legislador infraconsti-
tucional e as autoridades executivas acolham, de forma 
resoluta, a demanda por creche e pré-escola, reforçando 
o disposto no inciso IV do art. 208 da Carta Magna.

Como exposto na justificação, o art. 214 do tex-
to constitucional e a Lei nº 10.172, de 2001 (PNE) já 
prevêem prazos para a implementação do disposto 
no inciso IV do art. 208 da Carta Magna. Assim, não 
haveria razão para o acréscimo pretendido.
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Todavia, conforme salientou o Senador Merca-
dante, primeiro subscritor da Emenda nº 1 – Plen, uma 
interpretação diferente por parte de algum operador 
do direito poderia colocar em situação difícil prefeitos, 
governadores e até o presidente da República. É fato 
que o Estado brasileiro não reúne, hoje, as condições 
de implementação imediata das medidas constantes 
da PEC 40, de 2000.

E, assim, mesmo diante da obviedade do texto 
constitucional, no sentido de que, como expressa o ar-
tigo 214 “o desenvolvimento do ensino em seus diver-
sos níveis será estabelecido mediante lei de duração 
plurianual”, não vejo impedimento para que seja feita 
referência no artigo 208 à disposição mencionada.

Verifico, entretanto, que não estaria sendo obser-
vada a melhor técnica legislativa fazer tal referência 
estritamente no inciso IV do art. 208. É que, ao se re-
meter para a regulamentação infraconstitucional ape-
nas o referido dispositivo estar-se-ia dando a impres-
são de que as matérias tratadas nos demais incisos 
do mencionado artigo seriam de menor importância, 
o que, efetivamente, não o são.

Assim, mediante o acordo de lideranças, enta-
bulado na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania na sessão do último dia 20, e reconhecendo a 
relevância da matéria analisada, vejo por bem oferecer 
a emenda a seguir, como forma de articular o cum-
primento de todo o art. 208 com o art. 214, ambos do 
Texto Constitucional.

Entendo que acatada a Emenda fica contempla-
do o objetivo da Senadora Heloísa Helena e afastada 
a preocupação do Senador Mercadante.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 40, de 2000, na forma 
seguinte:

EMENDA Nº 1 – PLEN 
(De Redação)

Emenda Constitucional nº Altera o 
caput e o inciso IV do art. 208 da Consti-
tuição Federal.

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 caput e o inciso IV do art. 208 passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 208 O dever do estado com a edu-
cação, observado o disposto no art. 214, será 
efetivado mediante a garantia de:

 ..............................................................
IV – acolhimento obrigatório, público e 

gratuito a toda demanda pela educação infantil, 
em creches e pré-escolas para as crianças de 
zero a seis anos de idade;” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, de abril de 2005. – Senador 
Demóstenes Torres.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do nobre Senador Demóstenes Tor-
res é favorável, com a emenda que ora apresenta.

Passa-se à votação, em primeiro turno.
Concedo a palavra, para encaminhar, ao Senador 

José Jorge por até cinco minutos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encaminhar 

a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o setor educacional brasileiro 
já tem uma legislação bastante consolidada. Na Cons-
tituição de 1988, aprovamos o capítulo específico da 
educação, bastante explícito e avançado para a época, 
que vigora com pequenas modificações até hoje. Oito 
anos depois, em 1996, aprovou-se a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, que está vigorando com poucas 
modificações até hoje. Em 2001, aprovamos o que está 
previsto no art. 214 da Constituição, o Plano Nacional 
de Educação. Portanto, temos a Constituição, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional 
de Educação.

Nossa primeira observação, antes de entrar no 
assunto específico, é o fato de que até agora o novo 
Governo, o Governo do Presidente Lula – que foi elei-
to pela oposição, que lutou durante anos e anos, que 
foi candidato quatro vezes antes de ser eleito – não 

fez nenhuma proposta de mudança na Constituição, 
na LDB ou no Plano Nacional de Educação. Se tem 
um plano para a educação, ao assumir, um governo 
novo deveria, antes de encontrar projetos mirabolan-
tes, oferecer alternativas. O Governo deveria mudar 
alguma coisa na Constituição, na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, no Plano Nacional de Educação, 
mas isso não é feito. Fica-se com a impressão de que 
não existe nada, de que se vai começar tudo do zero. 
O Governo já vai completar três anos e não foi feita 
nenhuma mudança.

Em segundo lugar, ressalto o mérito da Senadora 
Heloísa Helena. S. Exª apresentou uma sugestão para 
ampliar o alcance da educação infantil. Reconheço 
também que a preocupação do Senador Aloizio Mer-
cadante é válida. Na realidade, teríamos de encontrar 
uma forma para atender, pouco a pouco mas efetiva-
mente, a meta proposta.

No art. 214 há previsão relativa a uma lei já exis-
tente, que é o Plano Nacional de Educação. Qualquer 
solução que for proposta na Constituição terá de levar 
em conta também a existência do Plano Nacional de 
Educação. Ao aprovarmos essa emenda, que torna 
obrigatória e gratuita a educação infantil, sabemos 
que isso será feito de acordo com o Plano Nacional 
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de Educação. Penso até que isso já seria o bastan-
te, mas, para dar uma segurança maior, o Senador 
Demóstenes ainda faz essa proposta de colocarmos 
essa atribuição específica no caput do art. 208. Acho 
que, dessa forma, dá para aprovarmos a emenda da 
Senadora Heloísa Helena. Os municípios, que são os 
elementos que implantarão esse princípio, agirão de 
forma progressiva e de acordo com essa lei já existen-
te, que tem suas metas e que deverá ser atualizada, 
já que esse Plano Nacional de Educação vai sempre 
existir e vai ser sempre atualizado.

Agora, penso que o Governo, que já está perto de 
terminar seu terceiro ano, deveria apresentar, de forma 
ordenada, aquilo que quer para a área da educação, 
aquelas mudanças que deseja fazer na área da educa-
ção: uma emenda constitucional, como fez a Senadora 
Heloísa Helena; uma mudança na LDB; uma mudança 
no Plano Nacional de Educação. O Governo deveria 
ser mais objetivo e evitar que acontecesse o que está 
acontecendo no caso dessa reforma universitária que 
ninguém conhece: já saiu e entrou em pauta, e não se 
conhece nada específico sobre ela, não se sabe que 
linha se está adotando.

Por exemplo, o Ministro Cristovam caminhava 
para um lado, mudou o Ministro e foi adotada outra 
linha completamente diferente. O Governo tem de ter 
um plano de ação na área da educação, independente-
mente do ministro. Senadora Heloísa Helena, se V. Exª 
for ministra do Governo ou se o ministro for o Senador 
Aloizio Mercadante, a linha tem de ser a mesma. Os 
ministros terão de cumprir a linha determinada pelo 
Governo. Se o Governo não tem linha alguma, cada 
ministro passa a ser um novo presidente para o setor 
da educação.

Essa é a minha opinião. Acredito que, com a mu-
dança feita pelo Senador Demóstenes Torres, vamos 
aprovar tranqüilamente a proposta apresentada pela 
Senadora Heloísa Helena.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Marce-
lo Crivella.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, inscrevo-me.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª já está devidamente inscrito, Senador 
Jefferson Péres.

Tem a palavra V. Exª, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores telespec-
tadores da TV Senado, é com muita alegria que o PL 
declara o seu voto favorável a essa PEC.

Senadora Heloísa Helena, vivi no sertão, em 
Irecê, onde havia uma pré-escola. Sei do alcance de 
tornarmos obrigatória essa questão. V. Exª apresen-
tou o sonho. Penso que V. Exª faz também uma gran-
de concessão quando aceita a emenda do Senador 
Demóstenes Torres, que agiu não como relator, mas 
como juiz de paz. Na verdade, S. Exª conciliou dois 
adversários ferrenhos.

Aliás, Senadora Heloísa Helena, gostaria de lhe 
dizer algo muito pessoal: quando V. Exª saiu do PT, 
fez-me lembrar da Revolução Francesa, mais preci-
samente da decapitação de Lavoisier. Alguém que 
observava aquele crime disse o seguinte: “Uma ca-
beça rolou em um minuto, e vai demorar cem anos 
para aparecer outra tão brilhante como essa!” O PT 
vai esperar cem anos para ter não uma cabeça, mas 
um coração como o seu!

Estamos vendo hoje, Sr. Presidente, um remake. 
Aliás, até faço votos de que a Record, que está fazendo 
novelas épicas – está obtendo imenso sucesso com 
A Escrava Isaura –, promova um remake de “O Fei-
jão e O Sonho”. Poderíamos ter como par romântico 
V. Exª, Senadora, e o Senador Aloizio Mercadante: S. 
Exª como o feijão e V. Exª como o sonho, a utopia das 
creches para todas as crianças do Brasil – e o Senador, 
juntamente com o Relator, fazendo com que isso seja 
implantado de acordo com o que reza a Constituição 
Federal, de maneira a atender os prazos e evitar que 
os Srs. Prefeitos sofram constrangimento por parte do 
Ministério Público.

Senadora Heloísa Helena, o PL, honrado, votará 
favoravelmente à sua PEC. 

Há pouco li na Internet que o nosso Governo lutará 
contra os juros. Segundo o site da UOL, o Presidente, 
em uma guinada de opinião, lança uma campanha na-
cional contra os juros altos. Está na página da UOL.

Eu penso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que, aí sim, vamos ter dinheiro para investir na edu-
cação, para criar todas essas creches que as nossas 
crianças de 0 a 6 anos precisam em nosso País.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu soli-
citaria que...

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Não sei se posso conceder apartes...

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Vamos 
solicitar ao Presidente Lula que mande demitir o Pre-
sidente do Banco Central: assim se começa a resolver 
o problema.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, para concluir, quero apenas lembrar 
que essa PEC que estamos votando hoje – repito, “O 
Feijão e o Sonho”, a utopia, o desejo – é de extrema 
importância. Ressalto, mais uma vez, que se teve o 
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cuidado e a responsabilidade de evitar o constrangi-
mento de administradores públicos por parte do Minis-
tério Público. Portanto, felicito a Srª Senadora Heloísa 
Helena, felicito o Sr. Relator, que agiu como juiz de 
paz, e este Plenário, que, tenho certeza, vai aprovar 
essa PEC.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Que-

ria apenas fazer um indicativo ao PMDB e pedir aos 
demais Líderes que o fizessem nessa mesma linha: o 
PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Ney Suassuna está indicando pre-
ventivamente a recomendação ao PMDB.

Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 

Presidente, estou inscrito para discutir a emenda da 
Senadora Heloísa Helena?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª está inscrito, mas, infelizmente não é a 
vez de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, contudo, peço a palavra pela 
ordem apenas para dizer ao Senador Marcelo Crivella 
que S. Exª não foi muito generoso com o Líder do Go-
verno, pois, se bem conheço o famoso romance do 
Orígenes Lessa, eu não gostaria de ser o feijão dele.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, 
terceira inscrita.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos votando hoje 
uma proposta de emenda à Constituição que merece 
todo o nosso apoio. 

Trata-se da PEC nº 40, de 2000, de autoria da 
Senadora Heloísa Helena, que dispõe sobre a obriga-
toriedade e gratuidade da educação infantil. 

O objetivo da ilustre Senadora é o de incluir na 
Constituição brasileira a garantia de acolhimento obri-
gatório, público e gratuito a toda demanda de educação 
infantil em creches e pré-escolas para crianças de zero 
a seis anos de idade.

A justificativa da Senadora para a proposta de 
emenda à Constituição, que este Plenário discute ago-
ra e se prepara para votar, é a de que a PEC vem ao 
encontro de princípios já definidos na Constituição.

Esses princípios garantem às crianças, com ab-
soluta prioridade, o direito à educação e à assistência 

gratuita, em creches e pré-escolas, desde o seu nas-
cimento até os seis anos de idade.

Acertadamente, o parecer do Senador Tião Viana 
é pela aprovação da PEC referendada neste plenário 
pelo Senador Demóstenes Torres.

O nobre Relator salientou em seu parecer que, 
em audiência no ano passado nesta Casa, o Minis-
tro da Educação, Tarso Genro, anunciou para breve 
a proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Básico – Fundeb, que encampará o Fundef 
e atenderá desde o ensino infantil até o ensino médio. 
Estamos aguardando essa aprovação.

O Senador Tião Viana explica em seu relatório 
que o Fundeb vai garantir a oferta gratuita do ensino 
infantil, assegurando que toda criança tenha acesso 
à educação que lhe servirá de alicerce para o resto 
da vida.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a PEC da 
Senadora Heloísa Helena torna obrigatório um direito 
para mais de 12 milhões de crianças em nosso País.

Ao receber as crianças de zero a seis anos nas 
creches e pré-escolas, Estado assume a sua intrans-
ferível parcela de responsabilidade e se compromete, 
também, com a erradicação da pobreza tão alardeada 
pelo Presidente Lula.

Nesta oportunidade, Senadora Heloísa Helena, 
gostaria de dizer que os números que V. Exª exibe hoje 
em todas as pesquisas de opinião pública significam 
orgulho para todas nós, mulheres desta Casa. Isso 
porque nós, que conhecemos V. Exª, sabemos que 
pode haver muitos Senadores iguais a V. Exª, mas 
não melhores do que V. Exª para interpretar a solidão 
daqueles que se sentem fragilizados diante do poder, 
da arrogância e da prepotência. Tenha certeza de que 
esta Casa não conheceu e não conhecerá tamanha 
obstinação em busca da justiça social neste País.

Portanto, ao ter a coragem de enfrentar todos os 
desafios e empecilhos para fazer com que seus com-
panheiros – alguns não são da área – entendessem a 
grandeza de fazer com que este País assumisse o que 
muitos países não o fazem, ou seja, a universalização 
do ensino para crianças de 0 a 6 anos, V. Exª mostrou 
que é guerreira e que sabe que o Brasil tem, sim, uma 
dívida social que não pode ter como parâmetro outros 
países. A dívida é nossa e compete a nós resgatá-la. 
E V. Exª representa todos nós ao assumir esse desafio 
e ao mostrar à sociedade brasileira que esta Casa há 
Parlamentares sensíveis, que conseguem enfrentar a 
arrogância e o poder.

Há aqueles que falam, em cima de um palanque, 
que a educação é prioridade, mas, quando chegam 
aos palácios acarpetados, esquecem que a educação 
tem que ser prioridade para as nossas crianças, prin-
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cipalmente as pobres. As crianças ricas vão à pré-es-
cola onde desenvolvem suas habilidades, enquanto a 
criança pobre tem comprometido seu desenvolvimen-
to cognitivo, desde os dois anos de idade, por falta de 
alimentação. Em uma creche, com orientação pedagó-
gica e alimentação adequada, essa criança terá, sem 
dúvida alguma, seu futuro garantido.

Essa PEC, Senadora Heloisa Helena, não visa ins-
tituir uma assistência social passageira; essa PEC não 
é um favor. Essa PEC é um direito. E V. Exª consagra, 
neste momento, o direito das crianças brasileiras.

Tenho certeza, Senadora, de que a sua luta, o 
seu choro nessa tribuna haverá de calar fundo na so-
ciedade brasileira, que saberá agradecer a luta cons-
tante da guerreira Heloisa Helena. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam 
Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, tal-
vez, em nenhum momento até aqui eu tenha dado um 
voto, no Senado, com tanta convicção de votar pelo 
futuro quanto nesta oportunidade em que se aprecia 
a proposta de emenda à Constituição da Senadora 
Heloísa Helena.

Até aqui a quase totalidade dos projetos que vo-
tamos tem a ver com o presente, com a conjuntura, 
com a solução de um problema imediato, até mesmo 
com a estruturação do funcionamento de alguns ser-
viços, como foi a reforma do Judiciário. Mas nenhum 
projeto teve o impacto que esse poderá ter, quando for 
cumprido, na construção do futuro do Brasil. Porque 
o futuro de um país está nas suas crianças, está na 
sua educação. E a educação não começa na escola; 
começa no braço do pai e da mãe quando cuidam da 
criança. A educação começa na primeira infância.

Todos os estudos mostram que crianças que en-
tram na escola aos sete anos, que não tiveram a pro-
moção pedagógica e nutricional nos primeiros meses, 
nos primeiros anos de vida, dificilmente vão recuperar 
o tempo perdido.

Falamos muito em desigualdade e queremos cor-
rigi-la com salário e emprego. O berço da desigualda-
de, Senador Heloisa Helena, está na desigualdade do 
berço, não na desigualdade do emprego. Isso porque 
o emprego depende do berço, pois do berço depende 
a educação.

Se queremos quebrar a vergonhosa desigualda-
de social existente no Brasil, o caminho é colocarmos 
todas as crianças em escolas de qualidade.

É claro que não vejo como fazer isso sem a fe-
deralização da educação básica no Brasil. É impos-
sível uma educação de qualidade deixando que os 
prefeitos – pobres prefeitos deste País – eduquem as 
suas crianças.

Além disso, é uma educação desigual. Os índi-
ces mostram que a diferença entre a renda per capi-
ta da mais rica e da mais pobre cidade do Brasil é de 
sessenta vezes.

Mas não haveria educação, se não começásse-
mos a garantir um tratamento eqüitativo, equivalente, 
competente para todas as crianças deste País, sem 
exceção.

E é isto que a proposta da Senadora Heloísa He-
lena traz para nós: a chance de o Senado dizer que 
está preocupado com o futuro do Brasil, que está pre-
ocupado com a desigualdade neste País e que quer 
atacar, na origem, o problema da desigualdade e aju-
dar a construir o futuro do nosso País.

Senadora Heloísa Helena, quero dizer que é voto 
como esse que justifica ser Senador; é voto como esse 
que nos dá a sensação de estarmos construindo um 
Brasil diferente. Mas quero cobrar dos Senadores e 
Senadoras – e que V. Exª continue nos liderando – um 
acompanhamento, pois não basta acrescentarmos essa 
emenda à Constituição. Será necessária uma mobili-
zação permanente para que ela vire realidade.

Os argumentos usados para adiar essa matéria, 
quais sejam, a falta de recursos e o compromisso exa-
gerado para os prefeitos, não creio que sejam válidos. 
Primeiro, porque Governo que não tem condições de 
cuidar de suas crianças não merece ser Governo. Pode 
até cuidar de uma maneira diferente, mas não merece 
ser Governo quem não é capaz de cuidar das crianças. 
Segundo, porque colocar isso na Constituição apenas 
cria o direito de as pessoas reivindicarem a dignidade 
para seus filhos e filhas.

A partir de hoje, estamos criando um direito para 
que os brasileiros lutem para que seus filhos tenham 
tratamento igual desde os primeiros meses de suas 
vidas.

Parabéns, Senadora Heloísa Helena. Parabéns a 
todos nós Senadores, quando aprovarmos essa emen-
da e pelo trabalho posterior, de cada um de nós, para 
que ela se transforme em realidade.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, Se-
nadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de 
solicitar a todos os Senadores do PSDB que permane-
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cessem no plenário para a votação dessa matéria. E 
tomaria a liberdade de solicitar a todos os Senadores 
que ficassem aqui até que terminasse essa votação, 
porque hoje estamos votando, nesta Casa, uma das 
matérias mais importantes. Votar a favor da criança 
significa votar a favor do Brasil. 

Estive ouvindo um zunzum de que o plenário 
seria esvaziado. Então, gostaria aqui, neste momento, 
de pedir às Srªs e aos Srs. Senadores que permane-
cessem, porque estamos votando hoje uma matéria 
do mais alto interesse para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur 
Virgílio.

V. Exª dispõe de cinco minutos para sua inter-
venção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Senador Cristovam Buarque foi muito 
feliz ao resumir que, a partir da promulgação dessa 
Proposta de Emenda à Constituição, nada acontecerá 
a não ser um fato muito importante, Senador Gilberto 
Mestrinho, que será a garantia de alguém poder rei-
vindicar, em nome das crianças, que, um dia, sejam 
cumpridas as letras da lei constitucional nova.

Não existe a figura do desajuste fiscal. Eram fan-
tasmas que assolavam a cabeça de governistas como 
se houvesse aqui uma conspiração contra o equilíbrio 
da economia. E não se está fazendo nada mais nem 
menos do que inserir na Constituição algo, por exemplo, 
como o art. 5º, que diz que todos são iguais perante a 
lei e, inclusive, garante algo que é extremamente fasci-
nante para mim: o direito à vida. Que coisa maravilhosa, 
Senador Geraldo Mesquita, a garantia à vida! Se eu 
pudesse ter a garantia, por meio de uma argüição junto 
ao Supremo Tribunal Federal, de que eu não morreria, 
esse art. 5º seria de enorme valia para mim.

Vou mais além. O art. 7º, sobre os direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, traz a garantia, por 
exemplo, do salário mínimo fixado em lei, capaz de 
atender às suas necessidades vitais básicas e às das 
famílias dos trabalhadores com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. 
Sabemos que isso nunca foi possível na prática do País, 
mas nem por isso se impede de constar na Constituição 
essa meta para ser alcançada no momento em que o 
Brasil consiga contar, Senadora Lúcia Vânia, com uma 
economia capaz de prover essa necessidade.

Volto a dizer que me espantou muito a preocu-
pação do Governo, que, primeiro, não queria sequer 
discutir a matéria. Depois, fez o terrorismo: “Isso é uma 
loucura! Isso significa o desequilíbrio fiscal no País!” 
Meu Deus do céu! Seria o mesmo PT que, em 1997, 

impetrou uma ADIn no Supremo Tribunal Federal contra 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, acusando-o 
de omissão, porque não estava sendo capaz de conce-
der atendimento universal às crianças brasileiras? Será 
possível, de 1997 para cá, alguém mudar tanto?

No entanto, está-se vendo agora que não temos 
nenhum objetivo neste momento a não ser inserir na 
Constituição um direito. Isso foi explicado com maestria, 
com talento, com sensibilidade de mãe e de grande 
Parlamentar que é pela Senadora Lúcia Vânia à Ban-
cada do PSDB. Na Bancada do PSDB, atualmente 
formada por Senadores responsáveis, argüia-se, em 
tom de dúvida, se isso não seria de fato um absurdo, 
que nos terminaria levando a um ato demagógico. E 
a Senadora Lúcia Vânia disse: “Não, de jeito algum. 
Isso aqui significa darmos às crianças o direito de 
pleitearem, em nome delas, que um dia tenham direi-
to à creche”.

Tenho certeza absoluta de que teremos uma 
votação unânime, até porque tentaram fazer de tudo 
para impedir a votação, mas depois viram que havia 
um caudal, como em comício de candidato que ganha-
rá a eleição, quando a pesquisa canta a pedra de que 
o candidato está lá na frente e o palanque se entope 
de gente. Então, acredito que teremos um palanque 
repleto de pessoas que não queriam votar essa ma-
téria, de um Governo que tinha medo de votar essa 
matéria, e que agora vai votá-la sim, porque aprendeu 
que ela não tem nada de mais. Vamos, pura e simples-
mente, acrescentar uma preocupação legítima com a 
criança brasileira.

Está de parabéns a Senadora Heloísa Helena, 
que mostrou para este Plenário que não basta a boa 
idéia, é preciso garra para defendê-la, é preciso con-
vicção para sustentá-la, e a Senadora foi capaz de, 
das lágrimas ao brado, realizar uma grande campanha 
que sensibilizou a todos nós neste Parlamento. Será 
um resultado muito bonito.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De 
quantos minutos disponho, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª dispõe de um minuto.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Sr. Presidente.

De parte do PSDB, a unificação da Bancada para 
se votar essa matéria foi obtida pela Senadora Lúcia 
Vânia. Todos nos deixamos convencer pelos seus ar-
gumentos imbatíveis, argumentos sensatos, racionais, 
argumentos da mãe, da mulher, da Senadora, sim, que 
Goiás deu com muita honra ao Brasil. Mas, desde o 
início, tínhamos a idéia de que deveríamos trazer essa 
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matéria à votação, mesmo antes de a Senadora Lúcia 
Vânia ter praticado essa intervenção tão bonita.

Entendíamos que não se poderia interditar este 
debate. Discute-se aqui tudo: nomeação e demissão 
de gente do Banco Central; se somos favoráveis ou 
não à união entre pessoas do mesmo sexo; se have-
rá aborto ou não. Discute-se tudo. De repente, não se 
pode discutir? Fica interditado o debate sobre a crian-
ça? Ainda que fosse para se mostrar que a Senadora 
estaria sendo insensata, teríamos que realizar uma 
sessão mostrando que o projeto dela, porventura, es-
taria sendo insensato. Tínhamos que fazer este debate. 
Então, estamos pura e simplesmente hoje realizando 
este debate, e ainda – que coisa boa – votando todos 
juntos. Tenho certeza de que não haverá nenhuma 
abstenção hoje. Não haverá voto contra de ninguém. 
De repente, a tese ficou boa. 

Peço ao Governo que medite, porque é hora de 
muita humildade. Não se governa sem humildade. E a 
humildade é algo que compõe muito com a sabedoria. 
Não teríamos hoje, sinceramente, como não fazer uma 
reflexão: até há pouco tempo, não dava; hoje, passa a 
dar? Mudou o Natal, mudou quem?

De qualquer maneira, foi uma vitória, Senadora 
Heloísa Helena. Uma vitória da força deste Plenário. 
Hoje ninguém impediria a aprovação desta matéria 
tão bem esposada por V. Exª. Ninguém impediria. A 
esta altura, com voto aberto, com voto fechado, com 
voto “assim ou assado”, todos hoje haveríamos de nos 
unir para dar a V. Exª a maioria que a criança brasi-
leira merece.

Em nome da criança, felicito V. Exª, felicito o Se-
nado Federal. Além disso, não estigmatizo quem re-
cuou – até porque não recuou, avançou, porque era 
possível, não havia loucura nenhuma. Fica provado 
apenas que não se governa também com terrorismo 
ideológico, não se governa com terrorismo tecnocráti-
co. Governa-se procurando ouvir as duas partes e fun-
damentando a verdade, que será a verdade chinesa: 
nem a do fulano, nem a do beltrano, mas a verdade 
da sabedoria do conjunto deste Plenário, que agora 
se manifesta claramente a favor da aprovação da pro-
posta de emenda à Constituição da Senadora Heloísa 
Helena, ilustríssima Senadora deste País.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª. Em se-
guida, eu a concederei ao Senador Jefferson Péres.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de propor à Mesa e 
ao Plenário a abertura imediata do painel. Estou pre-

ocupado – e são muitos os Senadores inscritos – com 
o fato de não haver quórum.

Lembro a V. Exªs que esta PEC tramita há cinco 
anos. Por sinal, não foi possível votá-la no Governo 
anterior; agora, nós a estamos votando só porque ela 
foi objeto de um acordo bastante fundamentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Exa-
tamente porque há um acordo, porque a emenda foi 
acolhida, porque a proposta ficou consistente, temos 
urgência em votá-la. Ponderaria se não é o caso de 
abrirmos imediatamente o painel, sem prejuízo dos 
que estão inscritos – inclusive, estou inscrito, porque 
quero debater a matéria –, pois, assim, adiantaríamos 
o processo de votação.

É a ponderação que faço à Presidência.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-

dem.) – Sr. Presidente, quero acrescentar que há dois 
turnos. Votaríamos o primeiro turno; enquanto isso, 
continuaria o debate, e, posteriormente votaríamos o 
segundo turno.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é de fundamental importância 
abrir o painel, mas sempre relembrando que temos um 
acordo, inclusive assinado por todos os Líderes, para 
também votarmos a outra PEC relativa à questão das 
ilhas oceânicas. Essa proposta já foi aprovada em pri-
meiro turno. Inclusive, há o interesse das Bancadas do 
Espírito Santo e do Maranhão, tendo em vista que as 
três ilhas a serem beneficiadas são as de Florianópolis, 
a do Município de Vitória e a de São Luís.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Este é exatamente o problema: haverá duas 
votações, e, se abrirmos o painel, comprometeremos, 
conseqüentemente, a segunda votação. Talvez, isso 
não seja recomendável.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é bastante pertinente o encaminha-
mento do Senador Aloizio Mercadante e o do Senador 
Ney Suassuna, especialmente. Não temos de votar só 
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essa matéria – inclusive, existe um encaminhamento 
claro a esse respeito –, mas também matéria relativa 
às ilhas oceânicas. Então, poderíamos dar celeridade a 
esses temas importantes, poderíamos votá-los, porque, 
daqui a pouco, o plenário começará a se esvaziar.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª, Senador Antero Paes de 
Barros, pela ordem.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, é bastante pertinente a 
ponderação de V. Exª. Se vamos ter de votar a outra 
PEC, desnecessário se faz abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Jeffer-
son Péres, para discutir.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, dado o adiantado da hora, peço a V. Exª 
que me alerte quando o meu tempo estiver se esgo-
tando, porque quero me ater estritamente ao tempo 
que me foi designado.

O Senador Arthur Virgílio leu que a Constituição 
Federal garante o direito à vida. O saudoso Senador 
Roberto de Oliveira Campos, com a sua fina e cortan-
te ironia, dizia que todos os brasileiros deveriam ser 
gratos aos Constituintes de 1988, que nos garantiram 
o dom da imortalidade, Sr. Presidente.

Senadora Heloísa Helena, eu não poderia deixar 
de vir a esta tribuna, como professor, para me congra-
tular com V. Exª. A sua emenda vai direto a uma das 
causas históricas do agravamento da desigualdade 
social no Brasil.

Neste País, tragicamente, nunca se privilegiou a 
educação. Quando se começaram a destinar recursos 
maiores para o setor educacional, isso foi feito em be-
nefício do Ensino Fundamental e do Ensino Superior. 
O primeiro e o terceiro elos da cadeia, o Ensino Médio 
e o Pré-Escolar, ficaram esquecidos.

Senadora Heloísa Helena, disse alguém desta 
tribuna que o grande problema da desigualdade no 
Brasil está na desigualdade no lar, na desigualdade no 
berço. Quando se clama contra a desigualdade social, 
é preciso entender que, nem na mais justa de todas as 
sociedades que um dia vier a existir, haverá alguma 
vez igualdade no ponto de chegada, porque a gené-
tica nos fez diferentes em capacidades, em aptidões, 
em potencialidades.

O que o Poder Público pode e deve fazer é, se 
não corrigi-la ou eliminá-la, pelo menos minimizar a 
desigualdade no ponto de partida. Os meus netos, 
os seus filhos, Senadora Heloísa Helena, começam a 

corrida educacional com uma enorme vantagem so-
bre os que fazem parte das populações mais carentes. 
Caso isso não seja corrigido, somente um superdota-
do poderá desenvolver todas as suas potencialidades. 
Essa é uma das causas básicas da desigualdade so-
cial no Brasil.

Quando fui Vereador, em Manaus, ao elaborar a 
Lei Orgânica do Município – orgulho-me muito disso 
–, em 1990, Senadora Heloísa Helena, fiz inserir na 
Lei Orgânica – ainda está lá até hoje – que pelo me-
nos 10% dos recursos aplicados pelo Município em 
educação deveriam ser destinados ao Pré-Escolar. 
Infelizmente, esse dispositivo ficou letra morta.

Portanto, a emenda de V. Exª é um passo impor-
tantíssimo como meio de pressionar os detentores do 
poder a se voltarem para a educação infantil. Mas isso 
não basta! Creio que, como alertou o Senador Cristo-
vam Buarque, será preciso uma grande mobilização 
para que a sua emenda venha a ser cumprida.

V. Exª está de parabéns! Hoje é um dia de gala 
neste Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Jefferson Péres.

Concedo a palavra à nobre Senadora Patrícia 
Saboya Gomes, para discutir.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/
PPS – CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Senadora Heloísa Helena, esta Casa vive, hoje, um 
momento de muita alegria, de glória, podemos dizer. V. 
Exª trouxe à baila um assunto que, por vezes, deixa de 
ser discutido na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal. Nós, Parlamentares, sempre abordamos esse 
tema em nossas campanhas eleitorais. De cidade em 
cidade, de bairro em bairro, de casa em casa, repe-
timos, inúmeras vezes, que o futuro deste País está 
justamente em nossas crianças. Infelizmente, muitos 
de nós, ao nos elegermos, ao chegarmos aqui, esque-
cemo-nos desse compromisso tão forte. Muitas vezes, 
a matemática, os números, o déficit, o superávit e os 
juros tomam conta das discussões realizadas por esta 
Casa. Por isso, é importante essa discussão. Por isso, 
é tão importante essa votação.

V. Exª, Senadora Heloísa Helena, neste momento, 
faz com que cada um de nós dê um mergulho profundo 
em uma das faces do nosso País, que muitas vezes in-
sistimos em não ver. Refiro-me à face de um País pobre, 
perverso e injusto, que exclui principalmente os mais 
pobres, os mais humildes, o segmento mais vulnerável 
e mais frágil de nossa sociedade, que são justamente 
as crianças e os adolescentes do nosso País.

Tenho procurado, ao longo da minha vida e da 
minha trajetória pessoal de política, dedicar-me a essa 
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bandeira. Quantas e quantas vezes ouvi de colegas 
Parlamentares e de amigos que eu deveria tratar um 
pouco mais de economia, de desenvolvimento regio-
nal... Mas como deixar de tratar de um assunto que é 
tão relevante e importante e que está por trás dos nú-
meros que tanto discutimos todos os dias nesta Casa, 
que são os nossos filhos?

Fiz uma opção para minha vida pública e pessoal, 
e entendo que, um dia, todos nós, brasileiros, homens 
e mulheres, com ou sem mandato, deveríamos enca-
rar essas crianças que encontramos todos os dias nos 
sinais, muitas vezes fazendo malabarismos, cuspindo 
e engolindo fogo para nos alegrar, vendendo chicle-
tes e bombons... Quantas e quantas vezes vi, na CPI, 
meninas de oito, nove, dez anos de idade, que foram 
obrigadas a vender seus corpos para terem pelo menos 
o que comer dentro de suas casas? Optei e escolhi 
para minha vida tratar essas crianças como trato meus 
filhos, querer para essas crianças o que quero para os 
meus filhos, sonhar para essas crianças os mesmos 
sonhos que tenho para os meus filhos.

Por isso, Senadora Heloísa Helena, creio que 
aqui estou muito mais como mulher e mãe do que 
como Parlamentar. V. Exª consegue hoje o que talvez 
seja um dos maiores feitos desta Casa. V. Exª trouxe à 
pauta, ao debate, à agenda do nosso País a vontade, 
o desejo, a determinação, depois de tanto sofrimento 
que presenciei de V. Exª. E o fez com argumentos só-
lidos, não apenas com números. 

Neste momento, precisamos ser, sim, intransigen-
tes. Sabemos que o País vive muitas dificuldades, mas 
não podemos deixar de agir, como V. Exª diz, mesmo 
não tendo em mãos procuração de nenhuma dessas 
mulheres, dessas donas-de-casa que saem às 4h ou 
5h da manhã e pegam dois a três ônibus para irem 
cuidar de nossos filhos. Enquanto isso, seus próprios 
filhos permanecem dentro de suas casas, presos, 
vulneráveis à violência, à droga, à marginalidade, à 
exploração sexual e a todas as outras mazelas que 
afligem o nosso País.

Portanto, Senadora Heloísa Helena, parabenizo 
V. Exª com o coração muito cheio de alegria, porque 
essa é uma causa que defendo com paixão e tam-
bém com o coração. Sei que V. Exª assim também o 
faz, contagiando a cada um destes homens e mulhe-
res, que têm responsabilidade para com todas essas 
crianças, que querem o mesmo que todas as outras 
crianças que têm uma condição melhor de vida. Não 
é porque são pobres que não sonham o que nossos 
filhos sonham...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PPS 
– CE) – ...não é porque são pobres que não querem 
ter uma escola boa e de qualidade; não é porque são 
pobres que não desejam ir a um shopping center, ter 
um computador em sua casa e acesso à Internet.

Se os nossos filhos dão problemas ou têm al-
guma dificuldade, nós os mandamos para o exterior, 
fazer intercâmbio, damos a eles computador e os aju-
damos a solucionar seus problemas, com nosso apoio, 
amor e carinho. Mas a essas 23 milhões de crianças 
de que estamos tratando hoje, temos que dar muito 
mais, porque a nossa dívida, como homens, mulhe-
res, Senadores, Deputados, governo federal, estadu-
al e municipal, é a de resgatar essa dívida que temos 
para com um segmento tão frágil, que merece, mais 
do que o nosso amor, a nossa solidariedade, o nosso 
trabalho, o nosso empenho, a nossa determinação e 
a nossa paixão. 

Senadora Heloísa Helena, deixo registrado que 
entre todas as coisas que V. Exª já fez – e tantas e 
tantas vezes a admirei, em silêncio, do meu assento 
nesta Casa – esta, certamente, só posso aplaudir. Eu a 
aplaudo por um iniciativa brilhante, linda, que resgata, 
a partir de hoje, o futuro, de verdade, de 23 milhões 
de crianças brasileiras. 

Parabéns, Senadora Heloísa Helena!

Durante o discurso da Sra. Patrícia Sa-
boya Gomes, o Sr. Renan Calheiros, Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Antero Paes 
de Barros. 

V. Exª dispõe de cinco minutos. 
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida, 
eu diria que este é um dos maiores momentos, se não 
o maior, do nosso mandato nesta Casa.

O Senador Cristovam Buarque disse que: “A 
diferença do berço é a diferença do lar”. Digo que a 
educação brasileira está organizada de forma a privi-
legiar classes. O melhor ensino é sempre ministrado 
a quem pode pagar.

Democracia é o ato de votar, de escolher, de 
eleger governador, prefeito, presidente de bairro, é o 
ato de eleger deputado e senador, mas, muito mais 
do que isso, democracia é chance igual. E só haverá 
democracia no Brasil quando os filhos das emprega-
das domésticas tiverem as mesmas chances que têm 
nossos filhos. Sem isso, teremos essa democracia 
de votar.
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Precisamos é desta democracia proposta pela 
Senadora Heloísa Helena, da democracia das oportu-
nidades, das chances iguais. Isso significa que o Brasil 
não pode continuar jogando cérebros fora; que o Brasil 
não pode desperdiçar a inteligência dos pobres; que 
o Brasil tem que dar oportunidades àqueles da classe 
operária, aos netos dos analfabetos; tem que possi-
bilitar ao avô dizer: “Fui analfabeto, mas o meu neto 
teve a chance de ser doutor”. E essa chance, Sena-
dora Heloísa Helena, começa com essas letras, que, 
na nossa Bancada, teve a sensibilidade da Senadora 
Lúcia Vânia; que teve o maestro operador do Direito, 
Senador Demóstenes Torres, a conciliar e a conse-
guir a unanimidade desta Casa e a demonstrar que 
é possível, sim, a sensibilidade total do Parlamento 
para aprovar aquilo que é óbvio demais para que não 
pudesse ser aprovado.

Sou contra a “fulanização” na política. Acho que 
na política devem prevalecer as idéias. Sou a favor 
da lista, dos partidos, do fortalecimento dos partidos. 
Sou contra, portanto, a “fulanização” na política. Mas 
eu gostaria, com muita sinceridade, que essa emenda 
passasse a ser tratada pela imprensa brasileira como a 
Emenda Heloísa Helena, da mulher coragem do Nor-
deste, da mulher que chora e que luta, e da mulher 
que tem a sensibilidade de ouvir o choro dos filhos dos 
outros, aqueles que nunca serão os nossos.

Tenho a certeza mais que absoluta de que tere-
mos uma aprovação unânime nesta Casa. 

Senadora Heloísa Helena, sei que V. Exª prova-
velmente será a última a falar. O Plenário já conhece 
V. Exª, sabe da sua emoção e que será difícil conter, 
no mínimo, o embargo na voz. Entretanto, se houver 
lágrimas, que V. Exª fique tranqüila naquela tribuna 
e se lembre do poeta Gonçalves Dias, que, em sua 
poesia I-Juca Pirama, homenageando os tupis guer-
reiros, diz: 

(...............)
Corram livres as lágrimas que choro,
Estas lágrimas, sim, que não deson-

ram.

Parabéns! Ficamos um pouquinho mais demo-
cráticos com a aprovação dessa proposta de emenda 
à Constituição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita Júnior. 

V. Exª dispõe de cinco minutos para discutir a 
matéria.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
especial, Senadora Heloísa Helena, nos dois ou três 
últimos dias, refleti sobre a responsabilidade deste 
momento, uma vez que se trata da apreciação do 
projeto talvez mais importante do mandato da minha 
querida companheira Heloísa Helena, minha Líder. A 
responsabilidade pesou sobre meus ombros, e fiquei 
preocupado em organizar as idéias e apresentar ar-
gumentos. Mas concluí que não era hora mais para 
fazê-lo. O argumento definitivo V. Exª conseguiu expor 
a esta Casa, quando, em face da tentativa de procurar 
caminhos tortuosos para a aplicação do dispositivo que 
propõe, disse, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que não tinha procuração nem das mães, 
nem das crianças beneficiárias desta medida. Esse foi 
o argumento que me convenceu a não vir aqui hoje 
apresentar argumento nenhum.

Senadora Heloísa Helena, hoje quero falar com 
o coração, quero dizer que sua iniciativa implica possi-
bilitar que recebam um raio de sol milhões de crianças 
brasileiras que estão encharcadas do frio, da miséria, 
da fome, da desesperança, do abandono. Com essa 
medida, é como se V. Exª estivesse permitindo que o 
sol banhasse essas crianças.

Fico pensando, Senadora Heloísa Helena – como 
muito bem disse a Senadora Patrícia Saboya Gomes 
– nas criancinhas que ficam na beira daquelas estradas 
do Nordeste, vendendo pitomba ou seja lá o que for e 
que mal se sustentam em seus corpinhos frágeis. Fico 
pensando nas crianças metidas lá nos seringais, no 
meu Estado do Acre, que não têm qualquer oportuni-
dade na vida. E V. Exª, com essa proposição, sinaliza 
para a possibilidade de uma oportunidade na vida para 
milhões de crianças neste País.

Não fora a frieza da conduta, do raciocínio, da 
postura de organismos internacionais, que refletem, 
pensam e agem com a rudeza do egoísmo e da perver-
sidade na busca do lucro, da concentração da riqueza, 
não fosse isso, seria o caso de esses organismos, como 
o FMI, instituírem uma regra em relação a nossa dívida 
externa, como a de perdoar milhares de dólares para 
cada criança que conseguíssemos salvar neste País, 
para cada criança salva, Senadora Heloísa Helena. V. 
Exª está propondo algo que não deveria precisar nem 
de lei, nem de Constituição, porque isso tinha de partir 
do nosso coração, da certeza de que não há salvação 
para este País, se não conseguirmos salvar aquilo que 
é mais caro para todos nós: as nossas crianças, prin-
cipalmente as que estão nessa faixa etária.

Então, fica aqui a sugestão de encaminharmos, 
de alguma forma, uma proposição como essa, para 
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que nossos credores reflitam acerca da possibilida-
de de comutarem milhares de dólares pelas crianças 
que conseguirmos salvar, colocando-as numa creche, 
numa instituição pré-escolar, para que ali tenham uma 
possibilidade de vida.

V. Exª, com o apoio, a ajuda, a solidariedade desta 
Casa, está salvando a vida de milhares, de milhões de 
crianças no País, que precisam de uma atitude como 
essa, firme, decidida. Como disse o Senador Arthur 
Virgílio, não basta vir com boas idéias. Não fora a sua 
garra; não fora a sua determinação, Senadora Heloísa 
Helena, talvez não estivéssemos votando essa matéria, 
porque as resistências são tamanhas e os argumentos, 
os mais estapafúrdios possíveis: o comprometimento, 
o déficit orçamentário, argumentos que se colocam à 
frente da vida, da necessidade de salvarmos o País.

Portanto, queria que V. Exª recebesse os meus 
parabéns, acompanhados do respeito que tenho pela 
Parlamentar – não me canso de repetir neste Plenário 
– que exerce um mandato didático, não só para nós, 
Senadores e Parlamentares do País, como para toda 
a população brasileira. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, por 
cinco minutos, para discutir a matéria.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para en-
caminhar a votação. Com revisão do orador.) –  Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve pois 
desejo fazer apenas duas considerações. Mas antes 
quero dizer que sou favorável à proposição que ora 
se discute, de autoria da Senadora Heloísa Helena e 
demais subscritores.

A primeira questão que situo diz respeito a algo 
que, a meu ver, generaliza-se no Congresso, que é o 
fato de recorrermos sempre a emendas constitucionais. 
Sinto que o Congressista, ao propor a emenda consti-
tucional, considera que está inscrevendo, no texto da 
Lei Maior, algo que considera relevante. Mas é bom ter 
sempre presente, conforme, aliás, ensinam os cons-
titucionalistas – e não sou um deles –, que a doutrina 
consagra a idéia de que há matérias que são – para 
usar a expressão de Afonso Arinos – organicamente 
constitucionais e outras que apenas são formalmente 
constitucionais. Na verdade, vemos que a Constitui-
ção ainda não fez 17 anos, e já estão promulgadas 
45 emendas constitucionais e 6 de revisão. . Muitas 
delas não seriam materialmente constitucionais, mas 
– insisto com Afonso Arinos, que, em sua tese de li-
vre-docência, se não me engano, pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, assim as denomina – or-
ganicamente constitucional. 

No caso da proposição da Senadora Heloísa He-
lena, na minha opinião, a matéria poderia ter sido tra-

tada em lei ordinária ou lei complementar. Não haveria 
necessidade de se recorrer a uma emenda constitucio-
nal, para situar a obrigatoriedade da universalidade do 
acesso à pré-escola. Poderíamos fazê-lo por meio de 
um projeto de lei, que talvez – penso, mas posso estar 
equivocado – tivesse uma tramitação mais rápida.

De toda maneira, isso não me impede de consi-
derar que a emenda deve ser acolhida. Devo, todavia, 
insistir em um ponto também importante. Acredito que 
na medida em que reformamos a Constituição, de al-
guma forma a tornamos um texto de quase impossível 
execução. Já temos uma Constituição extremamente 
extensa – os constitucionalistas afirmam que as cons-
tituições podem ser, com relação ao seu tamanho, lon-
gas ou concisas. Não fora a Constituição Bolivariana 
da Venezuela, teríamos a mais longa constituição do 
mundo. Antes da venezuelana, havia a Constituição 
da Tchecoslováquia, que era maior do que a nossa. 
Como sabemos, a Tchecoslováquia desapareceu, foi 
desmembrada, surgiu a República Tcheca e a nossa 
Constituição, em extensão, só perde para a venezuela-
na, a chamada República Bolivariana da Venezuela. 

Há um autor americano, Mc Cannon, que diz: 
“quanto mais longa a constituição, menor a sua dura-
ção”. Por quê? Porque, na realidade, na medida em 
que a constituição é muito longa, ela, em atrito com a 
realidade social, tende a não ser – infelizmente – ob-
servada.

Portanto, faço isso, não a propósito da emenda 
da Senadora Heloisa Helena, mas como uma conside-
ração mais geral que trago ao Plenário por considerar 
que hoje, nós, legisladores – inclusive eu, e não quero 
me eximir – muitas vezes recorremos a emendas cons-
titucionais quando poderíamos solucionar a questão 
julgada relevante por meio de lei complementar ou até 
mesmo de lei ordinária.

No mais, quero salientar a importância da PEC 
proposta pela Senadora Heloisa Helena e demais 
subscritores. 

Penso sempre que educação é a chave da cida-
dania. E, cada vez mais, é fundamental assegurar a 
todos o seu acesso. Dentro desse quadro, a pré-esco-
la parece-me fundamental, sobretudo porque termina 
sendo um instrumento de inclusão social. 

(A Presidência faz soar a campainha.)

Vou concluir, Sr. Presidente.
Ainda hoje, no Brasil, infelizmente, as famílias 

mais pobres, mais carentes não têm acesso à pré-
escola.

E algo que já pervade o mundo todo é a idéia 
de que devemos universalizar a pré-escola, para que 
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comece, o mais cedo possível, o processo de sociali-
zação da criança.

Então, essa emenda tem uma alta significação 
social e uma alta significação que eu diria, também, 
política, na medida em que começa a preparar o ci-
dadão. 

A grande questão brasileira ainda é a educação. 
Certa feita, perguntaram a um ex-Ministro da Educa-
ção, que era médico por sinal, Miguel Calmon, qual 
era o primeiro problema do Brasil. Ele disse: educa-
ção. O segundo? Educação. O terceiro? Educação. 
Assim também considero. A educação é a grande 
questão brasileira ainda não resolvida, talvez a única 
questão estrutural brasileira não totalmente resolvida. 
E educação é chave. É chave porque ensina os códi-
gos básicos da sociedade; é chave porque assegura 
o acesso à cultura letrada e, agora, à cultura digital; é 
chave porque permite o desenvolvimento científico e 
tecnológico do País.

O mundo vive uma grande revolução das tecno-
logias do conhecimento, da informação e a educação 
é fundamental para que possamos ter uma participa-
ção maior nesse mundo que se integra, nesse mundo 
que se globaliza.

Recorro agora às palavras de Norberto Bobbio. 
Quando lançou seu último livro, intitulado na Itália De 
Senectude e traduzido no Brasil como Memória do 
nosso Tempo – aliás, a edição brasileira tem uma 
apresentação de Celso Lafer , o livro se compõe de 
reflexões sobre a sua vida, um livro aliás muito pes-
simista, na cerimônia de lançamento ele disse que o 
mundo já se dividiu entre países ricos e pobres, fracos 
e fortes e que, agora, contudo, iria se dividir entre os 
sabem e os que não sabem. 

Com isso Bobbio queria dizer que a educação 
será a grande fronteira do futuro. Se o Brasil pretende 
– como, aliás, acho tem todas as condições de fazê-
lo – ser de fato um País que venha a ter, não digo um 
protagonismo, uma presença grande nesse mundo 
do século XXI, terá de considerar como prioritária a 
educação e seus corolários, isto é, o desenvolvimento 
científico e tecnológico, para que possamos realmente 
participar desse século XXI que surge e que certamen-
te terá como alicerce e fundamento os investimentos 
em recursos humanos, em educação a partir da pré-
escola, em ciência, tecnologia e, conseqüentemente, 
em cidadania.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra o nobre Senador Alvaro Dias, por cin-
co minutos, para discutir a matéria. 

A Mesa informa que ainda temos três oradores 
inscritos. (Pausa)

Com a palavra o nobre Senador Sérgio Cabral, 
por cinco minutos, para discutir a matéria. Depois, te-
rão a palavra o Senador Romeu Tuma e a Senadora 
Heloísa Helena.

Senador Pedro Simon, está garantida a sua ins-
crição.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Sr. Presidente, apenas para confirmar a minha ins-
crição.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Não constavam as inscrições do Senador Leomar 
Quintanilha e do Senador Pedro Simon.

Vou fazer as inscrições dos Senadores Pedro 
Simon, Leomar Quintanilha, Eduardo Suplicy e Amir 
Lando.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Cabral, 
por cinco minutos.

A Mesa informa que ainda teremos quatro ses-
sões extraordinárias para votação de matérias da 
maior relevância.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presi-
dente, talvez haja no verso da folha algumas inscrições 
a mais, porque meu nome também constava.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª fica inscrito também.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, queri-
da Senadora Heloísa Helena, é com muito gosto, com 
muita satisfação, que venho à tribuna reiterar o que já 
foi dito e acrescentar que a proposta de V. Exª, essa 
PEC, vai ao encontro fundamentalmente do vosso Es-
tado. O Estado de V. Exª é um Estado onde o índice 
de analfabetismo é o maior do País – V. Exª me ajuda 
e me socorre. É um Estado onde o IDH é um dos pio-
res do Brasil. E V. Exª, como uma das melhores Par-
lamentares – está entre os melhores Parlamentares 
deste País – traz um Projeto de Emenda Constitucional 
simples, alterando o art. 60 da Constituição, obrigando 
o Estado Brasileiro a assumir a responsabilidade com 
a educação infantil. Então, V. Exª está indo ao encon-
tro, sobretudo, do Estado que representa e de todo o 
povo brasileiro.

O Senador Marco Maciel agora dizia, com muita 
propriedade, citando Bobbio, que mais do que entre 
ricos e pobres, entre fortes e fracos, o mundo está se 
dividindo entre os que têm saber e os que não têm 
saber. Assim, esta Emenda Constitucional – e creio 
que devia ser mesmo apresentada via Emenda Cons-
titucional – é a mosca na sopa daqueles que fecham 
os olhos, daqueles que estão mais preocupados com 
o superávit primário, com respostas a organismos 
internacionais, e não compromissados com o desen-
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volvimento da nossa pátria, com o desenvolvimento 
do nosso povo.

Evidente que não são excludentes ações desen-
volvimentistas no campo da indústria, da economia, do 
agronegócio, do crescimento econômico. Mas, não há 
como se pensar em um país com distribuição de ren-
da, onde as oportunidades sejam iguais para todas as 
pessoas, sem investimentos na educação. O que veri-
ficamos no Brasil, nos últimos anos, foi cada vez mais 
uma pauperização dos investimentos em educação.

No ano passado, discutimos, por conta do Orça-
mento – e V. Exª foi uma das maiores e árduas defen-
soras das chamadas receitas vinculadas, em que fiz 
coro com V. Exª – a famigerada DRU, que nos amea-
çava e ameaça, a cada ano, pela visão distorcida de 
burocratas ou de pessoas de má-fé, questionando e 
detonando o pouco que já foi conquistado em termos 
de vínculo orçamentário e constitucional, garantindo 
que as receitas decorrentes dos impostos pagos pelo 
povo brasileiro sejam redistribuídas, retribuídas ao 
nosso povo, tanto no campo da saúde como no da 
educação.

V. Exª agrega esta que é, digamos, a primeira 
fase do investimento em educação. E, ao mesmo tem-
po em que aponta na direção do investimento na edu-
cação, na boa educação, na educação infantil, V. Exª 
dá o braço, sobretudo, à mulher brasileira. V. Exª dá a 
mão à mulher brasileira, permitindo que essa mulher, 
com mais tranqüilidade, vá ao mercado de trabalho 
e conduza sua família; às mães, muitas vezes sozi-
nhas, que não têm onde deixar seus filhos, que não 
têm condições de pagar uma creche ou uma escola 
nessa fase da vida.

Como disse aqui a Senadora Patrícia Saboya, os 
que têm dinheiro pagam uma creche, uma escola parti-
cular, quando a maioria do povo brasileiro, a maioria das 
mães brasileiras não têm onde deixar seus filhos.

Meus parabéns a V. Exª!
Hoje, há pequenas experiências, por iniciativa 

das próprias prefeituras mais comprometidas com a 
educação do Brasil, que começam a investir na edu-
cação infantil. No Rio de Janeiro, quando o Conde foi 
prefeito, houve uma iniciativa importante de aumento 
de investimento na educação infantil por parte da pre-
feitura, ainda muito incipiente.

Então, Senadora Heloísa Helena, voto com muito 
prazer a favor da emenda que V. Exª apresenta.

O Item nº 6 da pauta é uma PEC de minha au-
toria, pela qual se pretende alterar a Constituição na 
questão da reforma urbana, particularmente mudando 
de 250m² para 500m² o direito ao usucapião nas cida-
des com até 300 mil habitantes. V. Exª sabe quantas 
famílias humildes ocupam, em cidades de pequeno e 

médio porte, áreas superiores a 250m². E os prefeitos 
e o Poder Público não podem fornecer a escritura, do-
cumento tão sagrado de propriedade da terra, porque 
infelizmente a Constituição limita em 250m² o tamanho 
dessas propriedades. Então, proponho seu aumento 
para 500m² em cidades até 300 mil habitantes.

Porém, nada supera, nesta pauta de hoje, no 
que pude até hoje votar neste Senado, esse projeto 
tão singelo, tão puro, tão óbvio – como tudo o que é 
bom é simples e óbvio – que V. Exª apresenta e que vai 
ao encontro do interesse mais nobre do nosso povo: 
educação e saber.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra o nobre Senador Flávio Arns, por 
cinco minutos, para discutir a matéria, e, em seguida, 
os Senadores Romeu Tuma, Pedro Simon, Leomar 
Quintanilha, Eduardo Suplicy, Amir Lando e a Sena-
dora Heloísa Helena.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, associo-me a todas as 
manifestações já externadas pelos Colegas sobre a 
importância da proposta de emenda à Constituição de 
autoria da Senadora Heloísa Helena. Há algum tem-
po, nos meios de comunicação, diz-se que educação 
é tudo. Sem dúvida alguma, todos concordamos, pe-
las falas dos que já se manifestaram, que são funda-
mentais a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e 
o Ensino Médio, assim como a educação profissional, 
área tão carente no Brasil hoje, o ensino universitário 
e a pós-graduação.

Quando tivermos toda essa seqüência educa-
cional, poderemos dizer que temos um país diferen-
te, que pode enfrentar os desafios, que pretende ser 
desenvolvido e dar as chances e oportunidades para 
todos os seus cidadãos.

É bonito ver as expressões utilizadas por muitas 
famílias quando dizem que querem dar a seus filhos 
aquilo que consideram o mais importante para enfren-
tar os desafios da vida: educação, uma boa escola. As 
famílias dizem que querem para os seus filhos uma 
boa escola.

Concordamos com isso dentro daquele mesmo 
princípio dos meios de comunicação, qual seja, o de 
que a educação é tudo. Vários países do mundo mu-
daram pela educação. Particularmente, na educação 
infantil, de zero a seis anos de idade, objeto dessa 
emenda à Constituição.

Sabemos do drama das famílias cujos pais, preci-
sando trabalhar, não têm onde deixar os filhos peque-
nos – às vezes de meses, um ano, dois ou três anos 
de idade. E essa criança precisa de um atendimento 
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de qualidade, feito por profissionais habilitados, com 
uma formação correta, em instituições com um plane-
jamento educacional.

De acordo com a LDB, Educação Infantil, de zero 
a seis anos de idade, agora é algo essencial, com o 
que todos concordamos. Então, a presente proposta 
de emenda à Constituição, em se tornando realidade, 
vai dar mais tranqüilidade e segurança àqueles pais 
que precisam sair para o trabalho, para a obtenção do 
pão, do dinheiro e do sustento. Deixarão os filhos em 
lugar organizado, acolhedor, como a própria emenda 
dispõe, de competência e qualidade comprovadas, 
onde as crianças sejam bem atendidas.

Assim, só há motivos para elogiar.
O meu voto é favorável. No entanto, faria duas 

observações sobre as quais podemos pensar na seqü-
ência. Na emenda à Constituição consta a expressão 
“acolhimento”, que é uma expressão bonita, humana 
e solidária. Nós desejamos que o nossos filhos sejam 
bem acolhidos. Isso é essencial para o desenvolvimen-
to da personalidade em todos os aspectos. Contudo, 
esse é um sentimento. O direito, eu diria, é ao acesso 
– o acesso à Educação Infantil. Agora, na Educação 
Infantil, ela tem de ser bem acolhida – naturalmente, 
esse é o desejo.

Há outro aspecto, a respeito do qual já falei antes 
com a Senadora Heloísa Helena bem como com ou-
tros Senadores. Quando pensamos em uma emenda 
à Constituição, imaginamos a emenda em ação, sendo 
transformada em realidade. Este é o grande problema 
do Brasil hoje: transformar direitos em realidade.

O que se observa na emenda? A palavra “pú-
blica” pode atrapalhar a concretização da emenda, 
particularmente na situação da creche. O que acon-
tece no Brasil hoje? Em que creches as crianças são 
atendidas? É a creche da associação de moradores; 
é a creche de uma entidade que se organiza; são cre-
ches de instituições religiosas de zero a três anos de 
idade, particularmente.

Imaginemos, por exemplo, pessoas, trabalhado-
res, bóias-frias que precisem deixar os seus filhos numa 
creche para ir trabalhar no campo. Essa associação de 
bóias-frias pode, perfeitamente, organizar uma creche 
que, sob a orientação e a parceria do Poder Público, 
atenda também àquelas crianças. Na associação de 
moradores, por exemplo, o pessoal organiza a creche. 
Existe a demanda, mas essa emenda à Constituição 
diz que essa creche precisa ser pública. Então, nesse 
sentido, estaremos restringindo possibilidades de or-
ganização, de prestação de serviços, e isso pode di-
ficultar a concretização desses direitos que estamos 
prevendo na legislação.

Portanto, é algo a ser pensado, a ser discutido. 
Devemos pensar na questão do Fundeb para frente, 
para associarmos a educação infantil à questão dos 
recursos, do dinheiro para o atendimento. 

Precisamos continuar esse debate, mas é essen-
cial o que estamos fazendo hoje: estamos dizendo que 
a educação infantil, de acordo com a demanda, deve 
ser obrigatória. Isso é fundamental, e não há argumen-
to econômico – falta de recursos ou o que quer que 
seja – que vá impedir que esse direito, esse aspecto 
essencial para o desenvolvimento de uma nação pos-
sa se constituir e deva se constituir em prioridade do 
Município, do Estado, do Governo Federal, da família, 
da comunidade.

Só seremos um país desenvolvido e justo se ti-
vermos, realmente, educação para todos, de qualidade, 
do nascimento até a idade adulta.

Obrigado, Sr. Presidente, e parabéns novamente 
à Senadora Heloísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra, a nobre Senadora Heloísa Helena, 
autora da proposta de emenda à Constituição.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de falar so-
bre a matéria propriamente dita – talvez nem tivesse a 
obrigação de fazê-lo porque muitos Parlamentares já 
o fizeram com competência, honestidade intelectual e 
sensibilidade –, sinto-me na obrigação de fazer alguns 
agradecimentos, porque sei que, se essas pessoas não 
tivessem atuado tanto em relação a matéria, talvez ela 
não tivesse chegado até aqui.

Quero agradecer a V. Exª, Senador Tião Viana, 
pela responsabilidade, competência e sensibilidade 
que teve ao relatar esta matéria. Sei que V. Exª, antes 
mesmo de dar o seu parecer, consultou o Líder do 
Governo e o Governo, mas isso não impediu que de-
pois, infelizmente, víssemos aqui tantas tentativas de 
aniquilar, quase que com requintes de perversidade, 
uma emenda tão importante como esta.

Quero agradecer ao Senador Cristovam Buar-
que, que em todos os momentos nos deu força. Sei 
que S. Exª já dedicou a parte mais importante de sua 
vida ao tema, mas fez isso com rigor, discutindo isso 
a todo tempo.

Quero agradecer aos Líderes, Senador Arthur 
Virgílio, Senador José Agripino, Senador Osmar Dias 
e suas respectivas Bancadas. Na condição de Líderes, 
tudo fizeram para que pudéssemos estar aqui votando 
esta emenda hoje.

Quero agradecer ao Senador Demóstenes que, 
mesmo sabendo e dizendo no seu relatório que a emen-
da é inócua – S. Exª sabe, como todos nós, que o art. 
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214 da Constituição já trata disso e já remete ao Plano 
Nacional de Educação –, apresentou dispositivo para 
evitar que qualquer desculpa, chilique ou obstáculo 
impedisse que esta emenda fosse votada hoje.

Agradeço, de forma muito especial, às Senado-
ras Lúcia Vânia e Patrícia Saboya Gomes, que mui-
to mais do que demonstrar identidade programática, 
atuaram como mães do projeto ao fazer sua defesa o 
tempo todo e ao trabalhar conjuntamente nas articu-
lações necessárias para que pudéssemos votar hoje 
esta matéria.

Agradeço também ao Senador Maguito Vilela, que 
presidiu a polêmica reunião da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, depois de uma também 
polêmica sessão desta Casa.

Senadora Lúcia Vânia, sei que existem nesta Casa 
pessoas que não gostam de mim, das quais eu tam-
bém não gosto. Mas sei também o quanto é importante 
reconhecer que mesmo aquelas pessoas que não têm 
uma relação de identidade conosco foram incapazes 
de prejudicar a tramitação desta matéria.

O Senador Antonio Carlos Magalhães, como 
presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, embora tenha definido a norma de que 
não se poderia votar nenhuma matéria extrapauta, 
teve a delicadeza, ao tomar conhecimento do acor-
do de Líderes, de designar de pronto o Senador De-
móstenes Torres relator da matéria. Sei que S. Exª 
também poderia criar obstáculos à votação de hoje, 
até porque a Comissão que preside foi excluída do 
debate para que o Plenário pudesse fazê-lo com o 
Senador Demóstenes.

Sei que este é um momento muito especial das 
nossas vidas e não apenas meu. É muito especial por-
que eu sei o que é o significado de uma criança pobre, 
submetida aos açoites da humilhação, submetida a um 
cubículo úmido. Sei o que é o significado dos açoites 
e das humilhações numa infância pobre. Sei também 
que são muito poucos, realmente poucos, que conse-
guem desbravar caminhos do mundo e se titular como 
cidadão ou cidadã depois dos açoites e humilhações 
por que passam na infância. E chegam lá não por gra-
ça de Deus – Deus ama todas as crianças de forma 
igual, com seu amor maior e mais belo –, mas por um 
desatino do destino.

Quando a criança nasce pobre, nasce carimbada 
para o quartinho de empregada ou para vender o corpo 
por um prato de comida. Ao nascer assim, carimba-
da, também carimba seus filhos para que, no futuro, 
só tenham como destino isso. Por isso, essa votação 
é muito importante.

Diziam os Senadores Jefferson Péres e Sérgio 
Cabral o quanto é importante o Poder Público estabe-
lecer mecanismos para possibilitar a igualdade. O mais 
interessante, Senador Jefferson Péres, é que todo o 
conhecimento da neurociência hoje mostra que não é 
a genética que é fundamental para fazer alguém me-
lhor ou pior no mundo da ciência e da tecnologia. Os 
primeiros três anos da vida de uma criança são essen-
ciais, porque são neles que mais de 98% de todas as 
conexões neurológicas, cerebrais, são estabelecidas. 
Por isso, não podemos conviver com a injustiça num 
país onde apenas 7% das crianças de zero a seis anos 
viram uma creche, num país onde 11% apenas das 
crianças de quatro a seis anos foram à pré-escola.

As marcas que se traz da infância não se apa-
gam com o tempo, são marcas para o resto da vida. 
Essas marcas não fazem mulheres e homens mais 
fortes, ao contrário: são cicatrizes dos açoites das 
humilhações que ficam. A infância é a única fase da 
vida da qual não nos recuperamos. Da dor que temos 
na adolescência, na juventude ou na maturidade, 
podemos nos recuperar. Uma criança de zero a seis 
anos que é submetida ao cárcere da violência sexual, 
a ser seduzida ou tragada pela marginalidade como 
último refúgio e vai, com cinco, seis anos, ser olheiro 
do narcotráfico, perde a infância. Não estamos dando 
a ela o direito de viver a infância. Por isso, fico muito 
feliz por estarmos conseguindo votar esta matéria 
no dia de hoje.

Sei que garantir no texto constitucional não signi-
fica, necessariamente, implementar o direito a partir de 
amanhã. No entanto – como várias vezes disseram os 
Senadores Cristovam Buarque e Lúcia Vânia –, garantir 
a obrigatoriedade, o direito, pode criar a demanda que 
é necessária para aqueles que não sabem onde é o 
Senado, para as crianças que nem sabem que estamos 
votando uma medida que será favorável a elas, para 
as crianças que não acompanham os debates políti-
cos, programáticos, ideologizados. Estamos votando 
esta matéria para essas crianças, para as crianças 
cujas mães ganham um salário mediano de R$151,00, 
como no Nordeste, para as mulheres que são chefes 
de família – mais de 30% das mulheres brasileiras são 
chefes de família sozinhas. E elas têm de deixar seus 
filhos trancados em casa com cadeado na porta. Como 
muito bem relatou o Senador Tião Viana, no Acre, uma 
mãe saiu de casa para trabalhar, colocou um cadeado 
na porta, para que seu filho não fosse para a violência 
da rua, mas a casa pegou fogo e a criança morreu. Na 
periferia de Alagoas e de todas as cidades brasileiras, 
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as mães deixam suas crianças em casa para cuidarem 
dos filhos de outras mulheres.

Por isso, fico muito feliz que estejamos apro-
vando esta matéria hoje. Sei o quanto fizeram para 
impedir este momento. Isso me marcará profunda-
mente para o resto da vida. Podem sentir rancor e 
raiva de mim, podem ter divergências ideológicas e 
programáticas comigo, podem fazer disputas e pro-
vocar entraves, Senador Delcídio Amaral – e não 
é o caso de V. Exª –, mas não podem prejudicar 
aqueles que são os mais frágeis, aqueles que não 
podem escolher entre o melhor e o pior, aqueles 
que não podem denunciar se são massacrados, se 
são violentados. A criança, justamente a mais frágil 
do ponto de vista da estrutura anatomofisiológica, é 
submetida a situações as mais diversas trancafiadas 
nas suas casas.

Fico feliz com o fato de o Senador Antero Paes de 
Barros ter se referido à PEC em relação ao meu nome, 
mas sei que, quando passa para os tapetes verdes da 
Câmara, essas coisas se perdem. E não há problema 
em que elas se percam. O mais importante, Senador 
Antero Paes de Barros, é aquele verso – sei que V. Exª 
concorda com ele – de Lêdo Ivo, um jovem de 82 anos, 
que dizia assim: “Que eu mesmo, sendo humano, tam-
bém passe, mas que não morra nunca este momento, 
em que eu me fiz de amor e de ventura...”

Foi por isso que briguei tanto, nesta Casa, por 
esta emenda, porque sei que ela é uma declaração de 
amor às meninas e aos meninos pobres. É por eles 
que dediquei toda a minha vida. E continuarei fazendo 
isso neste Parlamento.

Meu profundo agradecimento a todos os Sena-
dores que foram parte desta vitória. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, depois do maravilhoso discurso da 
Senadora Heloísa Helena, cheio de emoção, trazen-
do-nos o sentimento de que o Espírito Santo está aqui 
dentro iluminando essa brilhante Senadora que fez 
essa exposição, não tenho mais o que acrescentar. 
Penso que chegou a hora de votarmos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Romeu Tuma.

Consulto se os Senadores Pedro Simon, Leomar 
Quintanilha, Eduardo Suplicy, Aloizio Mercadante e 
Mão Santa têm o mesmo entendimento.

Os Srs. Senadores abrem mão da inscrição? 
(Pausa.)

O Senador Eduardo Suplicy também abriu mão 
da inscrição? (Pausa.)

O Senador Antonio Carlos Valadares abriu mão 
da sua inscrição.

O Senador Pedro Simon está se dirigindo à tri-
buna e tem a palavra por cinco minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, perdoem-me, mas eu 
não podia deixar de falar, embora seja um assunto que 
terá unanimidade na votação. Eu não podia deixar de 
falar, porque tenho de mostrar a competência de uma 
mulher. Parecia que esse projeto jamais passaria. Pa-
recia que esse projeto era óbvio, já estava na Cons-
tituição e na Lei da Educação. No entanto, Senadora 
Heloísa Helena, sua luta, sua capacidade e sua garra 
fizeram-na levar a iniciativa adiante.

Diz-se que, quando a Maioria e os Líderes que-
rem algo e formam uma opinião, nada se muda. Mas 
estamos verificando que a Senadora Heloísa Hele-
na mudou a Maioria, os Líderes, os Parlamentares 
e a sociedade. Por quê? Porque a causa que S. Exª 
abraçava era excepcionalmente importante, porque 
a bandeira que abraçava era excepcionalmente im-
portante.

Custa-me crer  e há nisso certa inveja cristã  que 
eu, tão mais velho que S. Exª, e nós não tivéssemos 
tido a idéia de apresentar um projeto como esse. Na 
verdade, o texto da Senadora deveria ter sido incluído 
na Constituinte de 1946.

Felicitávamos esta ou aquela empresa, dizendo 
que se tratava de uma instituição muito bacana, por-
que oferecia creche para os filhos dos empregados. 
Era uma empresa em mil! Dizíamos que determinado 
bairro era organizado, porque oferecia creche para as 
crianças do local, mas era um bairro em mil!

No contexto geral, sempre se ofereceu educação 
no Brasil a partir de sete anos. Darcy Ribeiro criou os 
Cieps, o que de mais espetacular existiu em termos de 
organização educacional, oferecendo a crianças aci-
ma de sete anos escola o dia inteiro, café da manhã, 
almoço, jantar, roupa, tudo. Agora, estamos mostrando 
a situação de milhões de brasileiros que estavam fora 
de nossa realidade.

O que é mais cruel e mais doloroso é que essas 
crianças de zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, 
que estão fora da creche, fora da escola, fora do lar, 
passam fome e, por isso, têm a formação do cérebro 
comprometida. Jamais serão pessoas normais. Che-
garão aos 20 anos ou aos 30 anos com seu cérebro 
atingido pela fome que passaram até os seis anos. 
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Se alguém passar fome dos 20 anos aos 25 anos, 
não terá problema nenhum, porque já terá formado 
sua personalidade e o seu desenvolvimento cerebral. 
Mas levávamos a miséria, a injustiça, a impossibilida-
de de crescer, de ser gente e de aspirar a um futuro a 
milhões de crianças de zero a seis anos.

O Brasil a isso tudo assistiu! Nós assistimos a 
tudo isso. Eu assisti a isso, e fui Governador. O Fer-
nando Henrique, o PT e a sociedade assistiram a isso. 
E, hoje, estamos mudando! Pode-se dizer: “Ah, mas é 
um artigo muito complexo, é muito caro, vai-se fazer 
um esforço enorme para cumpri-lo, não há dinheiro”. 
Não há dinheiro? Isso é o que menos importa! A nossa 
Constituição está cheia de artigos que, durante mui-
to tempo, não poderemos completá-los. Mas, desses 
artigos, esse é o mais importante, o mais justo e o 
mais necessário!

Esta é uma sessão histórica. Foi bom ter havido 
o debate, foi bom ter havido a divergência, foi bom ter 
havido enorme dificuldade para aprovar o projeto, para, 
ao final, nós o aprovarmos com unanimidade, porque 
assim o valorizamos.

Não foi um projeto bacaninha, bonitinho, daqueles 
que são votados, aprovados e colocados na gaveta. 
Não! Foi um projeto debatido, discutido, votado, que 
foi levado adiante. E vamos cobrar permanentemente 
que seja colocado em prática. Não será 100% cum-
prido no próximo ano. Mas que sejam 5%! Que anual-
mente seja implantado nos lugares mais necessitados 
e mais urgentes!

Sinto-me feliz ao aprovar esse projeto. Tenho 
pela Senadora Heloísa Helena uma admiração muito 
grande. S. Exª representa aqui o meu querido ami-
go, o bravo Senador Teotônio Vilela, que lutava pelas 
causas impossíveis. Ele saiu pelo Brasil defendendo 
causas que não foram vitoriosas enquanto ele estava 
vivo. Agora, Alagoas nos manda a brava Senadora, 
que se tem imposto aqui pela sua seriedade, digni-
dade, correção. Sofreu uma injustiça incompreensível 
do Partido: por ter defendido as idéias do Partido, foi 
posta para fora dele. Mas, Senadora, tenha a convic-
ção do respeito, do carinho e da admiração que todos 
temos por V. Exª.

Minha querida Heloísa, como franciscano, eu lhe 
recomendo apenas uma coisa: não sei de pessoas que 
odeiem V. Exª, mas, principalmente, não sabia que V. 
Exª tinha esse rancor por aquelas pessoas. V. Exª está 
obrigada, a partir das orações de hoje à noite, a rezar 
pelas pessoas que detesta, para que elas melhorem 
e não precisem ser detestadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Quero 
agradecer muito o conselho do nosso querido Senador 
Pedro Simon. Aliás, o Bispo Crivella vive dando esse 
conselho também. Portanto, é a unidade dos cristãos. 
Agradeço de coração aos dois pelos bons conselhos 
relacionados ao rancor no coração.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por 
cinco minutos, para discutir a matéria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Tião Viana, quero também 
aqui expressar à Senadora Heloísa Helena os meus 
cumprimentos.

Na semana passada, assinalei estudos divulgados 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento que 
mostram que, para cada dólar investido em políticas pú-
blicas na primeira infância, economizam-se sete dólares 
posteriormente, em repetência, em evasão escolar, em 
assistência social, em atendimento a doença mental 
e em sistemas prisionais. Só isso sintetiza a relevân-
cia e o significado tão importante da proposição que 
S. Exª apresenta, para que efetivamente toda criança 
no Brasil, de 0 a 6 anos, tenha a devida assistência 
de creche, de pré-creche e tudo aquilo que propiciará 
a ela ter condições mais próximas daquelas que eu 
próprio tive, assim como tantos outros brasileiros, e 
chegar ao ensino superior.

No entanto, considero também importante essa 
sua garra. Quero lhe transmitir, prezada e querida Se-
nadora Heloísa Helena, que estarei junto de V. Exª, pre-
ocupado em que se realize, o quanto antes, o objetivo 
expresso agora nessa emenda à Constituição e em que 
isso se torne uma obrigação do Poder Público.

No último sábado, visitei uma aldeia indígena de 
Barra Velha, perto de Corumbau, ao sul do Município 
de Porto Seguro, onde há dois mil pataxós. Segundo 
me contou o cacique Arurau, havia lá registradas, no 
ano passado, 310 crianças de 0 a 5 anos, justamente 
as que seria objeto da PEC em análise. No entanto, na-
quela aldeia, é interessante: as mães, como trabalham 
sobretudo fazendo artesanatos, costumam trabalhar 
ao lado de suas crianças. E, segundo o cacique me 
informou, elas têm a preferência de trabalhar ao lado 
de suas crianças, que ficam ali se sentindo relativa-
mente bem. Pude observar, com as crianças correndo, 
que eles não tinham o problema de subnutrição dos 
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guaranis de Dourados. Ali, as crianças índias estão 
relativamente bem nutridas. Isso se podia notar.

Então, refleti que importante será que a própria 
comunidade, em cada lugar, possa transmitir ao Poder 
Público qual o tipo de pré-creche ou de creche que lhe 
convém. Avalio que tudo isso estará de acordo com o 
seu objetivo, para que cada comunidade, como essa 
aldeia indígena, possa interagir com o Poder Público 
sobre qual a melhor forma de cada criança ter toda a 
assistência, não apenas podendo ficar ao lado de sua 
mãe ou de seu pai o máximo possível, mas também 
tendo a possibilidade de um desenvolvimento o mais 
adequado possível.

Portanto, quero transmitir-lhe, Senadora Heloísa 
Helena, os meus cumprimentos e dizer que sabemos 
que será muito difícil, após o momento em que for 
promulgada esta emenda, a sua realização imediata. 
Mas, conforme o Senador Demóstenes Torres com-
preendeu, será importante ter esse objetivo muito bem 
assinalado e, o quanto antes e no mais breve espaço 
de tempo possível, também realizado. 

Meus parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço ao Senador Suplicy.
Com a palavra, o Senador Mão Santa, por cin-

co minutos, para discutir a matéria. Em seguida falará 
o Senador Aloizio Mercadante, e depois entraremos 
em votação.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, Senadora Heloísa Helena, ter-
minado o abraço do Suplicy, queria apenas dizer que 
instantes ficam marcados. Sem dúvida nenhuma, a 
mulher revive, neste instante, a sua grandeza, que é 
histórica. A mulher sempre teve uma grandeza maior 
que a de nós, homens.

Este é um instante. Bastaria uma reflexão acer-
ca do maior drama da humanidade: a crucificação 
de Cristo. Todos os homens falharam: Anás, Caifás, 
Pilatos – político como nós –, o pai, os apóstolos, 
todos os homens que conviveram com Cristo. E lá 
estava a mulher de Pilatos contestando, Verônica e 
as três Marias. 

Senadora Heloísa Helena, queria dizer que, reven-
do os últimos três séculos, ficou marcada a grandeza 
da mulher, o amor da mulher, a coragem da mulher. 
Com a Princesa Isabel e sua Lei Áurea. Na Bahia – não 
podia ficar de fora o Nordeste –, com a Irmã Dulce, no 
amor, na generosidade, na coragem e no seu exemplo 
de mulher. E com Heloísa Helena, que, com a sua in-

teligência e coragem, oferece a esta Casa uma lei boa 
e justa, que vai melhorar o Brasil e o mundo. 

Os nossos cumprimentos e os nossos parabéns 
a V.Exª, Senadora Heloísa Helena.

O SR PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tem a palavra, como último orador inscrito, o Sena-
dor Aloizio Mercadante.

O SR ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SES-
SÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2005, QUE, 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Ainda há mais um orador inscrito. 

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
V. Exª tem a palavra por até cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, não pretendo utilizar os cinco minutos em respeito 
aos que esperaram durante toda a tarde toda para 
essa votação tão importante. No entanto, não poderia 
deixar de prestar minha homenagem à Senadora He-
loísa Helena pelo espírito dessa iniciativa. 

O problema do cumprimento da Constituição é 
algo muito sério no nosso País, talvez até pelo fato 
de termos uma Constituição com um elevado número 
de artigos, uma Constituição de dimensão extraordi-
nária. É por essa razão que ela é sistematicamente 
ignorada em relação aos preceitos fundamentais que 
incorpora.

A Constituição estabelece a educação infantil a 
partir dos sete anos de idade, mas, lamentavelmente, 
esse dispositivo constitucional não tem sido respeita-
do de forma absoluta. A Senadora Heloísa Helena tem 
por objetivo ampliar, dar força, dar, sobretudo, ênfase 
a esse dispositivo constitucional. 

O que deseja o Senador Aloizio Mercadante, em 
nome do Governo, na verdade, é estabelecer condições 
que protelem o cumprimento dessa imposição constitu-
cional. Remetendo-nos ao art. 214, o Governo dificulta 
o cumprimento dessa disposição. Teremos, portanto, 
o trabalho, a tarefa de exigir a regulamentação deste 
art. 214 para que a vontade política explícita na noite 
de hoje, pela votação unânime que aqui obteremos, 
possa ser exercitada na sua plenitude.
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Educação infantil, Senador Mão Santa, é o impe-
rativo da cidadania. Sabemos que, no ano de 2004, o 
número de pessoas com rendimento precário cresceu 
cerca de 19,3%. O número de pessoas que recebem 
menos de um salário mínimo, apenas nas principais 
regiões metropolitanas do País, ultrapassa a cifra de 
2,7 milhões de brasileiros. 

Portanto, nesse cenário de pobreza, de infortúnio, 
é evidente que em todos os programas, e não somen-
te nos do candidato Lula à Presidência da República, 
de campanha eleitoral há o compromisso de atender 
à criança desde a primeira idade, sobretudo porque é 
nessa faixa etária que a ausência de proteínas pode 
provocar até mesmo a debilidade mental. A creche é 
a garantia da boa alimentação.

Por essa razão, se todos nós, como candidatos 
a qualquer pleito executivo, incorporamos nos nossos 
programas esse compromisso, por que não haveremos 
de exigir o seu cumprimento por meio do impositivo da 
disposição constitucional?

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
resta-nos agora a regulamentação. Gostaríamos que a 
Proposta de Emenda à Constituição do Senador Merca-
dante fosse nesse sentido. S. Exª estaria aprimorando 
a proposta da Senadora, S. Exª estaria avançando se 
nos trouxesse uma proposta de regulamentação para 
o art. 214 da Constituição, estabelecendo já, de ime-
diato, o calendário e as condições para o cumprimento 
daquilo que deseja a Senadora Heloísa Helena.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também 
a minha sincera homenagem a esta Senadora, Helo-
ísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Estão inscritos ainda os Senadores Garibaldi Alves 
Filho e Almeida Lima.

Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves 
Filho, por cinco minutos, para discutir a matéria. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tendo 
em vista a ansiedade geral de todos para que pro-
cessemos a votação, quero apenas me congratular 
com a Senadora Heloísa Helena pelo espírito de 
sua iniciativa, pela sensibilidade que demonstrou. 
Congratulo-me também com o Senador Demóste-
nes Torres, que aperfeiçoou a matéria. E lembro à 
Senadora Heloísa Helena que, antes de o Estado 
assumir essas responsabilidades que agora come-
ça a tomar, outras instituições levaram a efeito essa 
tarefa da educação infantil.

Lembro aqui o exemplo de um sacerdote do meu 
Estado, o Padre Tiago Tilsen, que, vindo da Bélgica, 
Sr. Presidente, dedicou-se à educação infantil, a espa-
lhar dezenas e dezenas e até centenas de creches na 
cidade de Natal, no Rio de Grande do Norte, fazendo 
com que milhares de crianças fossem atendidas.

Presto a minha homenagem à Senadora Heloí-
sa Helena, mas, neste instante, presto também minha 
homenagem ao trabalho da Igreja, ao trabalho dessas 
instituições que, na falta do Estado, vieram ao encon-
tro das crianças, e esse é o exemplo que trago para 
as Srªs e os Srs. Senadores.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador Almeida 
Lima.

A seguir, falará o Senador Ney Suassuna.
O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz questão de 
fazer uso da palavra neste instante para registrar a 
minha alegria e a minha satisfação diante da proposta 
brilhante da nossa nobre Senadora Heloísa Helena, 
que procura, de forma clara, concisa, estabelecer, no 
texto da nossa Constituição, aquilo que todos nós, 
pela palavra uníssona do Plenário, na tarde e noite 
de hoje, assim demonstramos, um direito mais do 
que individual, um direito universal, que deve ser o 
mais amplo possível no atendimento à criança desde 
o seu nascimento.

Tenho a oportunidade e a alegria, Senadora He-
loísa Helena, de dizer que, quando Prefeito de Aracaju, 
iniciamos um trabalho social nesse sentido, inaugu-
rando não apenas aquilo que anteriormente se fazia, 
o atendimento nas creches do Município às crianças, 
sobretudo aquelas de mães pobres trabalhadoras. O 
atendimento na creche era acompanhado da instru-
ção, da educação, dos primeiros ensinamentos, da 
sociabilização da criança, num programa ligado não 
apenas à Secretaria de Ação Social, mas também à 
Secretaria de Educação do Município, naquela nossa 
querida cidade.

Portanto, é com alegria que tenho a lembrança 
que me chega neste instante, a oportunidade que 
se apresenta neste momento de revelar tais fatos 
e apresentar a V. Exª as minhas congratulações, o 
meu registro de respeito, de admiração pelo traba-
lho, pela proposta social de grande alcance que V. 
Exª apresenta.

Meus parabéns. Estamos aqui, Senadora Heloísa 
Helena, para ratificar, corroborar, apoiar, votar favora-
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velmente a esta grandiosa mensagem transformada 
em projeto de emenda à Constituição apresentado 
por V. Exª.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra, o Senador Ney Suassuna, por cinco 
minutos, para encaminhar a matéria. Em seguida, fa-
lará o Senador Amir Lando.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, merecem ser ho-
menageados as crianças, os professores, o Senado 
da República, que está votando esta matéria, e a Se-
nadora Heloísa Helena. 

Creio que a homenagem que podemos fazer é 
votando. Então, o meu pedido é que passemos à vo-
tação e que, se possível, o Presidente libere o painel 
para que possamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Gerson Ca-
mata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, so-
licito o encerramento das inscrições, para que possa-
mos votar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa acolhe a manifestação de V. Exª, se não hou-
ver divergência dos demais Senadores. (Pausa.)

Aprovada.
Concedo a palavra ao Senador Amir Lando, úl-

timo inscrito.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia 
deixar de me associar às manifestações de apoio 
ao projeto da Senadora Heloísa Helena. É um pro-
jeto, um texto, que se vai esculpir na Constituição. 
É uma norma, uma abstração, que precisa ganhar 
força concreta.

Este compromisso não é apenas do Senado 
Federal, do Congresso como um todo, mas, so-
bretudo, da sociedade, dos gestores públicos, Sr. 
Presidente, porque é preciso dar corpo à norma 
constitucional.

A iniciativa merece o aplauso do País, não apenas 
deste Congresso, é a sensibilidade, sobretudo àqueles 
excluídos, que também têm direito à vida e à igualdade, 
mas essa igualdade e a vida não podem ser uma farsa, 
senão uma concretude, como dizia Godard.

Infelizmente, o mundo é real e é exatamente o 
mundo real que vamos tentar mudar. Poderíamos pen-

sar que talvez não fossem necessárias medidas dessa 
natureza, mas o mundo é real e clama, e peticiona, 
que os humildes, os pobres, os miseráveis, tenham di-
reito à vida e à igualdade de condições. Por isso, têm 
direito à educação infantil e a freqüentar as creches 
e, mais do que à educação, têm direito à alimentação. 
Vamos combinar nesse processo essas duas coisas, 
uma alimentação sadia, porque temos que olhar a in-
fância, que é a base da sociedade, o começo, a pedra 
angular da sociedade. É com ela que vamos construir 
o futuro, e é esse futuro que tem que ser preparado 
desde os primórdios da vida.

Por isso, Sr. Presidente, este compromisso deve 
transcender o Senado, o Congresso Nacional e alcançar 
a sociedade, todos os gestores públicos, porque temos 
que dar conseqüência a este texto e dar às palavras a 
força da ação. Assim, veremos o triunfo de uma idéia 
importante, mas o importante é que ela foi concebida. 
A concepção de uma idéia é abstrata, mas pode mudar 
a situação real. E é isso que queremos. Nesse choque 
com a realidade, queremos transformar, sobretudo, a 
consciência pública e a consciência da coletividade no 
sentido de todos nos engajarmos para que as crianças 
sejam assistidas e, cada vez mais, valorizadas. Temos 
de valorizar as crianças.

A criança já faz parte do gênero humano, mas é 
preciso resgatar sua humanidade, como também a dos 
idosos. E o resgate da humanidade da criança come-
ça exatamente pelo atendimento de toda a demanda, 
seja nas creches ou na pré-escola. Afinal, todos têm 
direito à vida, todos tem direito à educação, todos têm, 
sobretudo, direito ao respeito e à dignidade.

Vamos construir uma sociedade justa, come-
çando pelas nossas crianças de zero a seis anos. 
Esse é o caminho da redenção deste País. Não va-
mos, de maneira alguma, atender apenas o jovem, 
porque ele, talvez, já tenha vícios indeléveis e que 
não serão recuperados. Não vamos atender apenas 
os idosos, porque os idosos já viveram uma vida, 
mas vamos começar a construir o Brasil pelo come-
ço, pelas crianças.

Durante o discurso do Sr. Amir Lando, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à votação da proposta, em primei-
ro turno.

De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 288, inci-
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so II, do Regimento Interno, a matéria depende, para 
sua aprovação, do voto favorável de três quintos da 
composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo eletrônico.

A Presidência determina à Secretaria-Geral da 
Mesa que prepare o computador de votação.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Líderes, se o desejarem, poderão 
orientar suas Bancadas.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB vota “sim”.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé-
res, pela ordem.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Venho alertar à Mesa e ao ilustre Relator 
que, por um cochilo de assessoria, há uma mácula re-
dacional no inciso IV, na expressão “à toda demanda”. 
Esse “a” não é craseado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradecemos a V. Exª. Procederemos à cor-
reção.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, o PFL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

Peço aos Srs. Senadores que estiverem em seus 
gabinetes ou em outras dependências da Casa que 
compareçam ao plenário.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, o PT e o Bloco de Apoio ao Governo 
votam “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, como vota o PSDB?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o PSDB pede a presença de todos os 
seus Senadores para esta votação tão relevante. Se-
guindo uma lógica natural de coerência, o PSDB, que 
sempre foi a favor da matéria e não tergiversou em 
nenhum momento, vota a favor da PEC da Senadora 
Heloísa Helena e, portanto, da criança brasileira e do 
futuro deste País.

O voto do PSDB é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Romeu Tuma, concedo a palavra, 
pela ordem, a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.) 
– Sr. Residente, se V. Exª me permite, gostaria de fa-
zer um apelo a todos os Srs. Senadores para que não 
saiam do recinto do plenário, pois ainda haverá duas 
sessões e mais algumas votações nominais. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Haverá quatro votações nominais, com quó-
rum qualificado. É importante, portanto, a presença 
de todos.

Mais uma vez, lembro aos Srs. Senadores que 
estão em seus gabinetes e em outras dependên-
cias da Casa que compareçam ao plenário. Repi-
to: haverá quatro votações nominais, com quórum 
qualificado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre 
Presidente, é exatamente este o apelo da Liderança 
do PMDB: que todos os Senadores da sua Bancada 
venham ao plenário para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Há um esforço de todos, indiscutivelmente. 
Precisamos realizar quatro sessões extraordinárias, 
para concluir esse processo de votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos Senadores 
que fizemos um acordo para votar o primeiro turno, a 
emenda e o segundo turno ainda hoje, quebrando o 
interstício. E já encaminharemos para a Câmara esta 
emenda constitucional e a das ilhas oceânicas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sem dúvida, Senador Aloizio Mercadante, esse 
foi exatamente o acordo que os Srs. Líderes fizeram.

Se todos os Senadores já votaram, vamos en-
cerrar o processo de votação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL.) – Senador Capiberibe, V. Exª tem a palavra.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de registrar meu voto. Faz tanto tempo que 
não voto, que esqueci a senha.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa vai colaborar com V. Exª.

(Continua em processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos os Senadores já votaram, a Presi-
dência vai encerrar a votação.

Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se a apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 66 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenções.
Total: 66 votos.
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação a Emenda nº 1, de redação.
A Presidência determina à Secretaria-Geral da 

Mesa que prepare o computador de votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Líderes podem orientar suas banca-
das.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – O 
PFL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Delcídio Amaral, como vota o PT e o 
Bloco de Apoio ao Governo?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– O PT e os Partidos do Bloco de Apoio ao Governo 
votam “sim”.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o PDT, Senador Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O PDT vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o PSDB, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB recomenda o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Lembro, mais uma vez, a necessidade de que 
todos compareçam ao plenário.

Senadora Ana Júlia Carepa, trata-se da Emenda 
nº 1, de redação.

Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou en-
cerrar a votação.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, votei “sim” à PEC e à 
emenda. Nossa maior homenagem às crianças do 
Brasil é aprovarmos esta PEC e ficarmos aqui até o 

final das votações. Dessa forma, homenagearemos, 
sim, todos os filhos e filhas deste País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PSDB 
– AL) – Agradecemos a V. Exª.

(Continua em processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos os Srs. Senadores já votaram, a Pre-
sidência vai encerrar a votação

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 65 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
Aprovada a Emenda de Redação nº 1.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania para a redação do segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) – Sobre 

a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, oferecendo a redação do segundo 

turno à Proposta de Emenda à Constituição nº 40, 

de 2000, que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador 

Efraim Morais.

É lido o seguinte

 
PARECER Nº 431, DE 2005 

(Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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ANEXO AO PARECER Nº 431, DE 2005

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 40, 
de 2000.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  , DE 2005

Altera o caput e o inciso IV do art. 208 
da Constituição Federal, para dispor sobre 
a obrigatoriedade e gratuidade da educa-
ção infantil para crianças de zero a seis 
anos de idade.

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 caput e o inciso IV do art. 208 da Cons-
tituição Federal passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 208. O dever do Estado com a edu-
cação, observado o disposto no art. 214, será 
efetivado mediante a garantia de:

 ..............................................................
IV – acolhimento obrigatório, público e 

gratuito a toda demanda pela educação infan-
til, em creches e pré-escolas para as crianças 
de zero a seis anos de idade;

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

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PSDB 
– AL) – A matéria constará de Ordem do Dia, opor-
tunamente, para o primeiro dia de discussão para o 
segundo turno de votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PSDB 
– AL) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2002 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui o § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que oferece.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última terça-feira, quando teve 
a sua votação transferida para hoje.

Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 344, DE 2005

Adiamento da votação para deter-
minado dia.

Nos termos do art. 315, combinando com o inci-
so III do art. 279, do Regimento Interno, requeiro da 
votação do PEC nº 29/02 a fim de ser feita sessão de 
2 de junho de 2005.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Aloizio 
Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento de adiamento da 
votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria volta à Ordem do Dia na data aprova-

da pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 345, DE 2005

Preferência para apreciação de matéria 
antes de outras da Ordem do Dia.

Nos termos do art 311, inciso I Regimento  Interno, 
requeiro preferência para o Projeto de Lei da Câma-
ra nº 61/04, a  fim de ser  apreciado antes da matéria 
constante do item nº 3 da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Tasso 
Jereissati.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 13:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 61, de 2004 (nº 3.407/2000, 
na Casa de origem), que declara o arquiteto 
Oscar Niemeyer Patrono da Arquitetura Bra-
sileira.

Parecer favorável sob nº 7, de 2005, da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Mar-
co Maciel.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2004 
(Nº 3.407/2000, na Casa de origem)

Declara o arquiteto Oscar Niemeyer 
Patrono da Arquitetura Brasileira.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O arquiteto Oscar Niemeyer Soares Filho 

é declarado Patrono da Arquitetura Brasileira.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Volta-se ao Item 3 da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 57, de 2003 (nº 306/2000, na Câ-
mara dos Deputados), que acrescenta o § 3º 
ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo 
o Plano Nacional de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante três 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 

de discussão em segundo turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta, em segundo turno.
Com a palavra o Senador Hélio Costa, para dis-

cutir.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como Presidente da Comissão de Educa-
ção e Cultura deixo clara a importância da aprovação, 
em segundo turno, desta matéria, porque na realidade 
a Constituição é omissa no que diz respeito ao Plano 
Nacional de Cultura. 

Muito embora o art. 214 da Constituição fale es-
pecificamente do Plano Nacional de Educação, ficou 
faltando, no art. 215, acrescentar-se esse parágrafo 
3º que está sendo proposto nesta PEC e que vai criar 
o Plano Nacional de Cultura. Depois disso, evidente-
mente existem outras matérias em tramitação na Câ-
mara dos Deputados e aqui mesmo no Senado, o que 
vai possibilitar um percentual orçamentário para que 
a cultura seja valorizada no nosso País por meio do 
Plano Nacional de Cultura. 

Pela aprovação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-
ma sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento 
da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 15, DE 2004

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara 
dos Deputados), que altera o inciso IV do art. 20 
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens 
da União as ilhas costeiras que contenham a 
sede de Município).

Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jorge Bornhausen.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante três 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em segundo turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são.
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Em discussão, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 43, DE 2000 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 43, de 2000, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Júlio Eduardo, que 
modifica a redação dos arts. 20, III, e 26, I, da 
Constituição Federal, para definir a titularidade 
das águas subterrâneas.

Parecer favorável, sob nº 1.320, de 2001, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 346, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 279, item II, do 

Regimento Interno do Senado Federal, adiamento 
da discussão, para reexame da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, da PEC nº 43, de 2000, 
que “modifica a redação dos artigos 20, III, e 26, I, da 
Constituição Federal, para definir a titularidade das 
águas subterrâneas”.

Justificação

A PEC nº 43/2000 é de autoria do Senador Júlio 
Eduardo, e teve como Relator o Senador Lúcio Alcân-
tara, e trata da titularidade das águas subterrâneas. 
Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no 
ano de 2001, a PEC segue para a apreciação desse 
plenário em 2005.

Havemos de considerar o tempo transcorrido entre 
a aprovação da Proposta na Comissão de Constituição 
e Justiça e a sua apreciação pelo Plenário do Senado 
Federal. Não apenas transcorreram quatro anos, como 
houve uma total mudança, tanto de legislatura, trazen-
do nova composição às Casas Legislativas, quanto na 
titularidade dos governos federais e estaduais.

A Proposta em questão envolve a titularidade 
das águas localizadas sob vários estados brasilei-

ros. Apenas a título de ilustração, citemos o Aqüífero 
Guarani, grande reserva de água que ultrapassa os 
limites territoriais nacionais, hoje explorados por es-
tados da Federação como Minas Gerais e São Paulo. 
A transferência da titularidade dessas águas à União 
acarreta significativas mudanças no que concerne à 
gerência deste recurso natural, imprescindível para a 
subsistência humana.

Vale ressaltar que a Agência Nacional das Águas 
– ANA, criada pela Lei nº 9.984/2000, à época da apro-
vação desta Emenda à Constituição na CCJ ainda es-
tava em fase de implementação, podendo contribuir 
de forma modesta para os debates sobre o assunto. 
O então Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 
discurso proferido aos 27 de julho de 1999, quando da 
abertura do Seminário “Água – O desafio do próximo 
milênio”, ressaltou que a questão do gerenciamento das 
águas precisava deixar de ser uma “idéia” para passar 
a ser uma “realidade”. Dessa forma, foi preciso dotar 
a referida Agência, paulatinamente, de estrutura para 
que pudesse conhecer a fundo a situação da água, 
nossos aqüíferos e a sua utilização no Brasil.

Cremos que hoje, em virtude de seus mais de 
quatro anos de existência, a ANA tenha condições 
muito maiores de fornecer ao Senado argumentos 
sobre a questão da titularidade das águas subterrâ-
neas, e o impacto de sua transferência entre os entes 
da Federação.

Ante o exposto, e à luz de novas informações que 
podem ser trazidas pela ANA, cremos que a matéria 
poderia ser rediscutida frente à nova realidade existente 
no Brasil, salutarmente alterada pela nova composição 
do Congresso Nacional, os governos dos estados e 
o Governo Federal, motivo pelo qual apresentamos o 
presente pedido de reexame da matéria.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Aloizio 
Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Se-
nador Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas apelar no sentido de que analisemos com um 
carinho especial essa matéria. Primeiro, pela sua rele-
vância e, segundo, porque se trata de uma experiência 
do Partido Verde em sua passagem por esta Casa, no 
empenho também em corrigir, no nosso entendimento, 
uma distorção constitucional. 
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Mas acato, com certeza, o requerimento apresen-
tado pelo Líder Mercadante, porque ainda há algumas 
demandas e ressalvas a serem resolvidas. Por isso, 
estou de acordo com o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria, Senador Antonio Carlos Magalhães, 

vai ao reexame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 9, de 2003, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que 
adiciona um parágrafo ao art. 183 da Constitui-
ção Federal, aumentando o tamanho máximo 
do lote objeto de usucapião especial urbano 
em cidades com menos de 300.000 (trezentos 
mil habitantes).

Parecer sob nº 271, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Maranhão, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 348 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão.

Em discussão a proposta e a emenda, em pri-
meiro turno. (Pausa.)

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Cabral.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas reiterar o pedido do voto “sim” a esta Propos-
ta de Emenda Constitucional que busca aperfeiçoar a 

justiça posta na nossa Constituição de 1988, com a 
possibilidade do usucapião em lotes de até 250m². 

A nossa intenção é, em cidades de pequeno e 
médio portes, ampliar a possibilidade do usucapião 
para até 500m², pois sabemos que famílias pobres 
ocupam áreas superiores a 250m². 

Trata-se de uma demanda de um Estado como 
o meu, que tem características rurais até inferiores à 
maior parte dos Estados brasileiros, em que Vereadores 
e Prefeitos solicitaram a apresentação dessa Proposta 
de Emenda à Constituição para dar titularidade da terra 
a milhares de famílias que demandam esse direito.

Portanto, essa é a minha proposta, para a qual 
solicito, e agradeço de antemão, às Senadores e Se-
nadores, o voto “sim” a essa proposta que busca a 
justiça social. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Encerrada a discussão, em primeiro turno.
Votação da Emenda nº 1, da CCJ (Substituti-

vo), que tem preferência regimental, de acordo com o 
disposto no art. 60, § 2º, da Constituição, combinado 
com o art. 288, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável de três quintos da composição da Casa, de-
vendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.

Os Srs. Líderes partidários, se desejarem, podem 
orientar as suas bancadas.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – O 
PFL vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB vota “sim”.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, o PT e os Partidos de apoio ao Go-
verno votam “sim”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o PSDB congratula-se com o lúcido e ope-
roso Senador Sérgio Cabral e vota “sim”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB recomenda o voto “sim”.

Senador Marcelo Crivella, como vota o PL?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 

– Sr. Presidente, o PL não só encaminha o voto “sim”, 
como faz também uma moção de louvor a essa bri-
lhante proposta de emenda à Constituição de um Se-
nador que é o orgulho do meu Estado. Voto “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 
– AL) – O PL recomenda o voto “sim”.

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, em homenagem às 
raízes do Senador Sérgio Cabral – Boquim, Estado 
de Sergipe –, o PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 
– AL) – O PSB vota “sim”.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN) 
– Sr. Presidente, associo-me às homenagens ao Se-
nador Sérgio Cabral, e o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 
– AL) – O PTB vota “sim”, com as homenagens ao 
Senador Sérgio Cabral.

Se todos os Senadores já votaram, vamos en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Esse foi um aprendizado do Presidente José 
Sarney, que, toda vez que queria apressar a votação, 
ameaçava proclamar o resultado. (Pausa.)

Vamos proclamar o resultado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, o Governo encaminha o voto “sim” e 
pede aos Senadores que permaneçam em plenário, 
porque em pauta há mais uma PEC e mais três vo-
tações. É a PEC referente às ilhas oceânicas. Vamos 
votar o segundo turno também das duas PECs.

O SR. PRESIDENTE (Renan Callheiros. PMDB 
– AL) – Ainda haverá sessões extraordinárias, funda-
mentais para concluir esse processo de votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Então, ninguém pode sair do plenário. Se todos fica-
rem, será mais rápido nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sem dúvida, Senador Aloizio Mercadante.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 62 Srs Senadores. Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenções.
Total: 62 votos.
Está aprovada a emenda à Constituição do Se-

nador Sérgio Cabral.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, a fim de receber a redação para o 
segundo turno constitucional.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA Nº 1-CCJ  – (SUBSTITUTIVO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, (SUBSTITUTIVO), DE 2003

Acresce parágrafo ao art. 183 da Cons-
tituição Federal para aumentar, nas cida-
des com população inferior a trezentos mil 
habitantes, a extensão das áreas urbanas 
passíveis de terem a propriedade adquirida 
por usucapião especial.

As Mesas da Câmara dos deputados e do Sena-
do Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º O art. 183 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 4º 

Art. 183. .................................................
§ 4º Nas cidades com população inferior 

a trezentos mil habitantes atendidas as condi-
ções fixadas no caput, o direito à usucapião 
incidirá nas áreas urbanas de até quinhentos 
metros quadrados.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 87, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais (dispõe sobre a 
carreira dos servidores civis e militares do ex-
Território Federal de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Srº 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 347, DE 2005

Requeiro, nos termos do inciso III, do art. 279, 
do Regimento Interno, o adiamento da discussão da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 87/2003, que 
“altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais 
(dispõe sobre a carreira dos servidores civis e militares 
do ex-Território federal de Rondônia)”, a fim de que seja 
feita na Sessão do dia 2 de junho vindouro.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Se-
nador Delcídio Amaral, Líder do Bloco de Apoio ao 
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Del-
cídio Amaral.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra à Senadora 
Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, entendo que faz parte do rito 
da Casa o pedido de adiamento. Até compreendo que 
esse tempo possa ajudar a dirimir as dúvidas que ain-
da existem sobre essa proposta de emenda à Consti-
tuição. Gostaria apenas de dizer, Sr. Presidente, que 
espero vê-la votada, de fato, no período proposto no 
requerimento de adiamento.

Srªs e Srs. Senadores, essa emenda visa, única 
e exclusivamente, a restabelecer a justiça na nossa 
Constituição para o Estado de Rondônia, uma vez que 
essa matéria trata de um benefício já concedido – é 
um direito reconhecido pela União – para os Estados 
de Roraima e do Amapá.
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Sr. Presidente, neste momento, agradecendo, 
registro a presença de vários dirigentes sindicais do 
serviço público do meu Estado, que acompanham 
com paciência e carinhosamente a discussão dessa 
matéria.

Após essa proposta de adiamento, esperamos que 
a Liderança do PT e a Liderança do Governo venham, 
de fato, a contribuir com as nossas conversações junto 
ao Ministério do Planejamento, para que coloquemos 
um fim nessa discussão, restabelecendo a justiça que 
se faz necessária ao Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, hoje à noite, estive com o Minis-
tro do Planejamento, Paulo Bernardo, que se mostrou 
disposto e aberto ao diálogo, para que consigamos 
resolver essa matéria de fundamental importância 
– repito – para o Estado de Rondônia e para a Nação, 
uma vez que se trata de reconhecer direitos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio 
pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, o PSDB estava e está pronto 
para votar a favor da matéria proposta pela Senado-
ra Fátima Cleide. Portanto, manifesta-se contrário ao 
adiamento e votará nesse sentido.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem, para falar em 
seguida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra pela ordem a V. Exª, Se-
nador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL, 
de igual forma, votará de acordo com a PEC apresen-
tada pela Senadora Fátima Cleide. Somos contrários 
ao adiamento. Não vemos virtude alguma nisso ou 
possibilidade de que isso ocorra. O PFL, portanto, ao 
lado do PSDB, conforme já mencionado pelo Senador 
Arthur Virgílio, votará com a Senadora Fátima Cleide. 
Somos pela votação imediata, contrários, portanto, 
ao adiamento.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, no mesmo sentido já falaram 
as Lideranças do PFL e do PSDB. Mais do que isso, 

faço um apelo à Liderança do Governo. A Senadora 
Fátima Cleide não apenas nos convenceu com seus 
argumentos, mas já nos informou que manteve contatos 
com o Ministério do Planejamento e que, portanto, as 
ações objetivas, concretas e ágeis poderiam vir muito 
mais cedo. Voto contra o adiamento, porque gostaria 
de resolver o problema dos trabalhadores do setor pú-
blico rapidamente. Mas o que é estranho, estranhíssi-
mo, é que, se existem possibilidades concretas de se 
resolver a questão mais rapidamente, por que se está 
adiando a matéria para o dia 2 de julho, quando será 
extremamente difícil votar uma proposta de emenda 
à Constituição?

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Dia 2 
de junho.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – A 
data é 2 de junho, segundo nos informa a Senadora 
Fátima Cleide.

Então, se dependesse de nós, estaríamos vo-
tando esta matéria na próxima semana. Se existem 
conversações no âmbito do Governo, que possamos 
votar o mais rapidamente possível. Nós, do P-SOL, eu 
e o Senador Geraldo Mesquita, estamos prontos para 
votar hoje ou na próxima semana. Em breve, começarão 
as medidas provisórias, e os trabalhadores passarão 
pela mesma angústia que passei aqui para tentar votar 
uma PEC para as crianças. Que votem o mais rápido 
possível, porque as medidas provisórias começarão, 
a partir de hoje ou amanhã, a obstaculizar a pauta, e 
aí a situação ficará muito mais difícil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Amir Lando e, em seguida, aos Senadores Valdir Rau-
pp, Aloizio Mercadante e Delcídio Amaral.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não há por que postergar. Não há nenhuma 
razão de ordem prática, política ou jurídica. Poderíamos 
perfeitamente agora começar a votação em primeiro 
turno. O Governo terá o tempo necessário para refletir, 
mensurar e até para discordar, se assim entender.

Nós, de Rondônia, nada mais queremos do que 
um tratamento isonômico, o que já se deu no Estado do 
Acre, no Estado de Roraima e em outros ex-territórios. 
Queremos que a Federação seja tratada com igualdade, 
Sr. Presidente. Por que postergar? Por que estender 
para o dia 2 de junho a angústia da nossa gente de 
Rondônia que espera pela realização da justiça?

Houve um engano, um engodo na época da cria-
ção do Estado de Rondônia. Empurraram-se para o re-
gime jurídico estadual servidores que eram da União. 
Foram enganados, Sr. Presidente. Hoje, queremos 
reparar essa injustiça.
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Por isso, faço um apelo ao Senado da Repú-
blica, a este Senado que votou por unanimidade em 
questões tão importantes, que agora também se de-
bruce sobre esta. Vamos votar contra o requerimento 
para que possamos, imediatamente, aprovar a emen-
da em primeiro turno. Tenho absoluta certeza de que 
contaremos com o apoio maciço do Congresso e do 
Senado da República, que olham sobretudo a justiça, 
a isonomia, o tratamento igualitário com outros Esta-
dos da Federação.

Faço este apelo e deixo gravado o meu protesto 
contra a protelação. Sobretudo, registro a minha soli-
dariedade ao povo de Rondônia, aos trabalhadores de 
Rondônia, que fazem jus a esse direito, que lhes vem 
sendo negado há tanto tempo. Chegou a hora da ver-
dade, chegou a hora de dizer se vamos ou não votar. 
Não vamos enganar o povo de Rondônia, empurrando 
o que resta: a esperança. Só resta a esperança, e a 
esperança sempre postergada é o desespero.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, o Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Rondônia é o último dos ex-Territórios Federais 
em que ainda não se fez justiça com esses grupo de 
servidores. Situação semelhante já foi corrigida no 
Estado do Acre, no Estado do Amapá e no Estado de 
Roraima. Agora falta Rondônia.

Apoiamos, ao lado da Senadora Fátima Cleide, 
do Senador Amir Lando e de tantos outros Senado-
res, assim como de Deputados Federais – uma PEC 
caminha paralelamente na Câmara dos Deputados – a 
transposição dos servidores do Estado de Rondônia 
contratados naquele período em que a União tinha de 
atender o Estado por dez anos, tinha de socorrer o Es-
tado, que, por ser novo, não tinha como fazer frente a 
todas as despesas com a folha de pagamento.

Está na hora de se fazer justiça com o Estado de 
Rondônia, a exemplo do que já aconteceu com outros 
ex-Territórios.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-

valcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, sou Relator dessa PEC e, por aca-
so, sou do ex-Território de Roraima, atual Estado de 
Roraima. Penso que não há por que adiar essa vota-
ção. É uma matéria pacífica e, inclusive, estando em 

situação semelhante, Roraima e Amapá já foram be-
neficiados. Não entendo por que prorrogar do dia 26 
para o dia 2 de junho.

Como Relator, proponho aos meus pares que 
votemos hoje. Por que não votar hoje?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante. Em seguida, ouvirei V. Exª, Senador Delcídio.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero ponderar com o Senador Arthur 
Virgílio, com o Senador Demóstenes Torres e com a 
Senadora Fátima Cleide que o melhor caminho para 
matérias dessa complexidade é a construção de um 
acordo, um acordo que seja sustentável do ponto de 
vista constitucional.

A nossa interpretação é que, do jeito como está 
essa emenda à Constituição, ela é inconstitucional, 
porque transforma em obrigação permanente para a 
União a incorporação de cargos criados por lei esta-
dual. Daí decorre a inconstitucionalidade. Precisamos 
encontrar uma saída.

Além da preliminar de inconstitucionalidade, há 
ainda outros problemas de natureza administrativo-fi-
nanceira que necessitam ser equacionados. O reexame 
dessa matéria na busca de construir uma solução con-
sistente é o melhor caminho para a Senadora Fátima 
Cleide, para o Estado de Rondônia e para o Plenário 
do Senado Federal.

Existem outras experiências. Agora mesmo, cons-
truímos um acordo em torno da emenda da Senadora 
Heloísa Helena. Eu tinha apresentado uma emenda 
que não era para protelar, era de mérito. Essa emen-
da foi aprovada por unanimidade. Fizemos um acordo 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o 
Senador Demóstenes a incorporou ao texto e resol-
vemos um problema, por unanimidade, quanto à PEC 
que acabamos de aprovar.

Prefiro votar por acordo, por consenso e por cons-
trução. Pediria, portanto, às Lideranças do PFL e do 
PSDB que dessem esse prazo para que, de comum 
acordo, discutamos o mérito. Um mês não altera abso-
lutamente nada em relação a uma demanda histórica 
do Estado. Vamos buscar construir algo fundamenta-
do e sustentável sob o ponto de vista constitucional 
e financeiro.

Portanto, peço à Senadora, ao Senador Amir 
Lando e ao meu caro companheiro Valdir Raupp, que 
representam o Estado com muita dignidade, para que 
trabalhemos na construção de um acordo, que é a me-
lhor alternativa para essa emenda, a melhor forma de 
lhe dar sustentação, inclusive do ponto de vista cons-
titucional. Esse é o apelo que faço.
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Posso apresentar aqui todos os argumentos da 
inconstitucionalidade. Se for o caso, podemos abrir 
esse debate, mas ponderaria que, como está, esta-
remos aprovando um texto inconstitucional. Por isso, 
não queremos aprová-lo neste momento. Queremos 
um prazo para construir uma saída com fundamenta-
ção jurídica, econômica e fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral. 
Em seguida, falará o Senador Sibá Machado.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, a intenção do requerimento é bus-
car uma solução de consenso, envolvendo o Ministé-
rio do Planejamento, para um pleito que já se arrasta 
há muitos anos. Não estamos tomando essa atitude 
simplesmente para protelar uma decisão. Como disse 
o Senador Aloizio Mercadante, aprovamos a PEC da 
Senadora Heloísa Helena por unanimidade a partir 
do consenso. 

Solicito a compreensão da Bancada de Rondônia, 
especialmente da Senadora Fátima Cleide, e assumo 
o compromisso de discutir a matéria com o Ministro 
Paulo Bernardo para que, até o dia 2 de junho, como 
estabelece o requerimento que apresentei à Mesa Di-
retora do Senado, voltemos a debater e, finalmente, 
aprovar essa matéria, que é um pleito antigo e impor-
tante para um Estado importante do Brasil como é o 
Estado de Rondônia.

Por isso, peço especialmente à competente 
Senadora Fátima Cleide, pelo trabalho que desen-
volveu com relação a essa PEC, que S. Exª nos dê 
esse voto de confiança. Da mesma forma, peço aos 
demais Senadores da Bancada de Rondônia, os Se-
nadores Amir Lando e Valdir Raupp, para adiarmos 
esta votação a fim de encontrarmos uma solução até 
o dia 2 de junho.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presi-
dente, só para encaminhar uma...

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Sr. Presidente, só para fazer uma pondera-
ção à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Darei a palavra a V. Exªs.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Só 

gostaria de dizer que, em função da forma de se apre-
sentar a discussão, pode alguém que esteja assistin-
do à TV Senado entender que determinadas pessoas 
aqui são contra projetos dessa natureza. Em princípio, 
não há essa visão. 

A grandeza do projeto é indiscutível. Quero rea-
firmar a orientação do nosso Líder no sentido de ob-
servarmos um prazo para discutir a matéria e, de fato, 
votá-la sem dúvidas.

Solicito a compreensão da minha companheira 
de trabalho e de militância e vizinha do Estado do Acre. 
Já passamos por isso no Estado do Acre e sabemos 
que é uma necessidade dos trabalhadores que reivin-
dicam essa situação.

Acredito que as orientações dadas são as melho-
res para que possamos seguir até o dia 2 de junho.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide.

Em seguida, darei a palavra a V. Exª, Senador 
Antero Paes de Barros.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Ouço, 
com prazer, o Senador Antero Paes de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Então, vamos ouvir o Senador Amir Lando, que 
estava inscrito anteriormente, e, em seguida, darei a 
palavra ao Senador Antero.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, é só para encaminhar aquilo que todos querem, 
que é o entendimento.

É evidente que não se pode falar em inconsti-
tucionalidade quanto à emenda. Ela não afeta nem 
ofende o sistema federativo, nem tampouco o regime 
democrático. Não se pode dizer que a emenda é in-
constitucional. Poderíamos discutir a inconstitucionali-
dade se houvesse ofensa a uma cláusula pétrea. Não 
é o caso, de maneira alguma.

Sr. Presidente, não vamos trazer argumentos de 
desespero, de circunstância. A inconstitucionalidade 
sempre é um mito. Não há inconstitucionalidade. Há, 
sim, uma intenção política de realizar ou não essa mu-
dança. É isso que queremos deixar claro.

Não obstante isso, entendo que é possível bus-
carmos o consenso. Vamos aguardar. Gostaria, no 
entanto, de fazer um apelo no sentido de não protelar-
mos tanto a votação da matéria. Dois de junho é muito 
tarde. Vamos tentar votá-la na semana que vem, assim 
que o Governo se achar habilitado a apreciar todos os 
aspectos, todos os ângulos. Que as Lideranças assu-
mam esse compromisso de dar celeridade ao projeto, 
senão ele irá para as calendas gregas, e, com o fim do 
exercício, adeus à PEC, adeus às esperanças.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, o Senador Antero Paes de 
Barros.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer 
alguns apelos à Casa.

Primeiro ponto: há muitas pessoas esperando 
essa decisão do Senado da República para verem re-
gularizadas as suas situações.

Ponto dois: é meritório o projeto de emenda à 
Constituição da Senadora Fátima.

Ponto três: trata-se de projeto de lei, e a Cons-
tituição brasileira é clara. Existem algumas formas de 
controle de constitucionalidade no País. A primeira, 
quando se trata de emenda constitucional, é exercida 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
A única Comissão autorizada a fazer o controle cons-
titucional e a sua avaliação é a CCJ. Há apenas uma 
exceção, que é a medida provisória. Como não se trata 
de medida provisória, não cabe aqui discutir e revogar 
uma constitucionalidade já aprovada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Faço um apelo, Sr. Presidente: já que há consenso 
quanto ao mérito, já que, com relação à interrogação 
sobre a constitucionalidade, não vamos criar um novo 
tipo de controle, que seria a “constitucionalidade se-
gundo o Líder do Governo”, já que as regras já estão 
definidas e essa já é uma etapa vencida, não vamos 
prejudicar esses trabalhadores, essas famílias, essas 
biografias, essas histórias, essas vidas. Apelo à racio-
nalidade, porque, se a CCJ, a Comissão encarregada 
de julgar a constitucionalidade já disse que a matéria 
é constitucional, o resto é sofisma.

Vamos aprovar a reivindicação da Senadora Fá-
tima Cleide. Caso contrário – escrevam isto –, nunca 
mais os servidores serão contemplados com a apre-
ciação dessa emenda à Constituição. Ou é hoje, ou 
essa emenda, com esse argumento, estará sendo 
derrotada hoje.

É um apelo que faço à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Obrigo-me a lembrar aos Srs. Senadores que 
haverá mais três sessões extraordinárias. Se pudés-
semos encurtar um pouco este debate, sem dúvida 
alguma, seria mais proveitoso para o resultado que 
pretendemos.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, peço desculpas a V. Exª. Eu não iria falar, pois 
é melhor quando há um acordo.

O Senador José Sarney, quando Presidente da 
República, transformou os Territórios em Estados e 
absorveu as folhas de pagamento dos funcionários 
da União e daqueles que o Estado havia nomeado 

enquanto Território. Essa emenda constitucional re-
conhece os funcionários da União e dos Estados até 
1991 e não ad eternum, como se pensou no início. 
Assim, procura resolver a situação de instabilidade 
em que se encontram os funcionários de Rondônia e 
dos demais Estados que se originaram de Territórios. 
Trata-se de uma consolidação.

Não entrarei no mérito sobre se devemos ou não 
esperar, já  que há uma dúvida da assessoria do PT 
no sentido de que se podem absorver as folhas de 
pagamento da União, mas não as dos Estados. Con-
tudo, a União já paga isso a todos os funcionários que 
estavam em atividade até 1991.

Penso que está bem clara a proposta da Sena-
dora Fátima Cleide. Não tenho nenhuma dúvida sobre 
isso. Havia entendido que, se o Estado hoje nomeasse 
dez funcionários, a União deveria absorvê-los. Mas não 
se trata disso porque a responsabilidade da União se 
limita ao ano de 1991.

Deixo a critério de V. Exª, Senadora Fátima Clei-
de, decidir se aguarda ou não a discussão sobre os 
funcionários do Estado.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
encaminhar a votação, Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, agradeço pelo debate acalorado que se 
deu em torno dessa matéria. Sinto-me satisfeita com 
a discussão, pois foi necessária.

Discordo da posição do meu Líder de Governo 
de que esta matéria é inconstitucional. Concordo com 
o que disse o Senador Romeu Tuma. A Comissão 
de mérito analisou a matéria e, por unanimidade, 
votou a favor, admitindo, portanto, sua constitucio-
nalidade.

Digo ao meu Líder Aloizio Mercadante que esses 
trabalhadores foram contratados e pagos pela União 
no período de 1981 a 1991. Estamos simplesmente 
buscando o reconhecimento desse direito também para 
o Estado de Rondônia, ou seja, isonomia de direito já 
dado aos Estados de Roraima e Amapá.

Sr. Presidente, tenho muita confiança no que fa-
lou o meu Líder Delcídio Amaral de que nos ajudará a 
resolver esse problema. Já tivemos essa experiência 
hoje com as portas abertas do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão. Tenho certeza de que, se 
houver vontade política, conseguiremos resolver isso 
até administrativamente.

Portanto, Sr. Presidente, estou de acordo com o 
requerimento de adiamento da votação. Espero que, 
no dia 2 de junho, este Plenário, de fato, vote unani-
memente por essa reivindicação do Estado de Ron-
dônia. Neste momento, estou fazendo esse acordo, 
em função do compromisso assumido pelo Senador 
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Delcídio Amaral e da confiança que tenho nas pala-
vras de S. Exª.

Agradeço a todas as Srªs e Srs. Senadores pela 
solidariedade que expressaram a favor da matéria.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereis-
sati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria que V. Exª fizesse um alerta à Casa.

Não sou um homem ligado à área do Direito. 
No entanto, evidentemente, se essa medida passou 
pelo crivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que existe unicamente para examinar a 
constitucionalidade das matérias, não nos cabe, aqui, 
colocar em dúvida se a matéria é constitucional. Caso 
contrário, estaremos simplesmente determinando o 
fim da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. Se o projeto for adiado – sou contra – , não o 
poderá ser pela discussão da constitucionalidade. 
Se assim for, estaremos destruindo os fundamentos 
da própria Casa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nem todos os Senadores fazem parte da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, ainda que eu faça. 
Qualquer Senador pode chegar ao plenário, argüir a 
inconstitucionalidade e pedir, inclusive, o reexame 
da matéria. É regimental. Já foi utilizado inúmeras 
vezes. É um instrumento do processo parlamentar. 
Podemos aprovar na CCJ, no plenário, na Câmara 
dos Deputados, e o Supremo Tribunal Federal derru-
bar a matéria por considerar que a aprovação da lei 
é inconstitucional.

Estou ponderando que a prerrogativa de criar 
despesas com pessoal é única e exclusivamente do 
Poder Executivo. A lei estadual não pode criar cargos e 
transferi-los para a União. De qualquer forma, reafirmo 
a disposição de buscar um entendimento, sobretudo 
com a Senadora Fátima Cleide, pela qual temos um 
imenso respeito, pela sua história e sua luta, além dos 
Senadores Amir Lando e Senador Valdir Raupp, que 
estão empenhados no projeto.

Portanto, o melhor caminho é adiarmos a ma-
téria para buscarmos o entendimento e darmos se-
gurança jurídica, constitucional, para que possa vir a 
ser aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a V. Exª que registre o voto do PSDB 
contrário ao adiamento do requerimento, por entender 
que não há inconstitucionalidade. Tratava-se de uma 
matéria meritória e mereceria ser votada hoje, ao mes-
mo tempo em que apresento à Senadora toda nossa 
solidariedade.

Portanto, que se registre em Ata nosso voto “não” 
ao adiamento do requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado o requerimento, a matéria retorna à 
Ordem do Dia na data aprovada, dia 2 de junho.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL) – O P-
Sol vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, o PFL também vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Constará da Ata que o PFL vota “não” e que o 
P-Sol também vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 73, DE 1999

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 73, de 1999, tendo como 
primeiro signatário o Senador Pedro Simon, 
que inclui novo inciso no § 9º, além de no-
vos parágrafos no art. 165 da Constituição 
Federal (participação da população ou de 
entidades civis legalmente constituídas na 
elaboração, aprovação e execução do pro-
cesso orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.
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Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta, em primeiro turno. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a proposta e 
a emenda, encerro a discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 31, DE 2000

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 31, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Maria do Carmo Al-
ves, que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º 
da Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que adota-
rem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

Em discussão a proposta e a emenda, em pri-
meiro turno. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que dispõe sobre aplicação de recursos 
destinados à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Alberto Souza, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta.

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2004

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
(Dispõe sobre os processos em andamento de 
criação de novos municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

Em discussão, a proposta e a emenda, primeiro 
turno. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 
definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

Em discussão a proposta, em primeiro turno. 
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.
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A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 348, DE 2005

Requer Voto de Censura ao Presidente 
da República Federativa do Brasil, pelas in-
sólitas e descorteses frases de repreensão 
aos brasileiros, proferidas a propósito de 
juros bancários.

Requeiro, nos termos do art. 223, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Censura ao Presiden-
te da República Federativa do Brasil, Senhor Luiz 
Inácio Lula da Silva, por ter, ontem, dia 25 de abril 
de 2005, em solenidade pública, dirigido palavras 
agressivas ao povo brasileiro. Ao se referir a juros 
bancários, que são determinados pelo próprio Go-
verno, pela via da chamada Selic do Banco Central, 
o Presidente da República conclamou os brasileiros 
a uma postura menos comodista, sugerindo que bus-
quem taxas reduzidas em bancos mais baratos. Na 
inusitada exortação, Sua Excelência usou palavras 
destampatórias e agressivas, que aqui não são re-
produzidas em respeito à dignidade do Senado da 
República.

Requeiro, ademais, que esta moção seja levada 
ao conhecimento da Presidência da República e dos 
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo 
Tribunal Federal.

Justificação

O Brasil ficou estupefato ontem à tarde, depois 
que Presidente da República, a pretexto de condenar 
as altas taxas de juros praticadas em empréstimos 
bancários, deixou-se levar pelo destempero verbal, 
usando palavras pouco recomendáveis e por isso não 
reproduzidas aqui. Com elas, Sua Excelência conde-
nou o que ele considera passividade dos cidadãos 
deste País, por não se movimentarem em busca de 
bancos mais baratos. Chegou, além disso, a conde-
nar os que se submetem, segundo sua compreensão, 
aos elevados juros vigorantes nos bancos, baseados, 
sabe a Nação, nas taxas oficiais do Copom do Ban-
co Central. Ademais, como se essa recomendação 
fosse natural a postura de um Chefe de Governo, fez 

um convite à população para “ir ao banco mudar sua 
conta para um banco mais barato”.

A indignada reação popular não se fez esperar. 
Recebi só esta manhã numerosos emails, repelindo o 
gesto do Presidente. E estou informado que só o Portal 
Terra, na rede da Internet, recebeu, até às 11 horas 
desta manhã, dia 26 de abril de 2005, nada menos do 
que 3.780 e-mails, pelo que o requerimento de Voto 
de Censura se justifica plenamente.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nos termos do art. 22, § 1º, do Regimento In-
terno, o requerimento será despachado à Comissão 
competente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 349, DE 2005

Requeiro nos termos do art. 74 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a criação de uma comis-
são temporária externa integrada pelos três senado-
res representantes do Estado de Roraima, destinada 
a acompanhar e avaliar os desdobramentos decor-
rentes do processo de demarcação administrativa da 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada nos 
Municípios de Normandia, Paracaima e Uramutã, no 
Estado de Roraima, em função do Decreto de 15 de 
abril do corrente ano, bem como apresentar, ao Sena-
do, relatório dos fatos  observamos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005, – Senador 
Mozarildo Cavalcante, Senador Augusto Botelho, 
Senador Wirlande da Luz.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela ordem.) – Sr. Presidente, em razão da 
gravidade do caso, divulgada inclusive pela imprensa 
nacional, mostrando a revolta dos índios, fazendo re-
féns policiais federais, com bloqueio de estradas para 
três Municípios naquela região, eu gostaria de pedir a 
V. Exª que submetesse ao Plenário a votação desse 
requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu queria apenas elogiar a iniciativa 
do Senador Mozarildo Cavalcanti. Considero muito 
procedente que o Senado possa acompanhar o caso 
in loco, verificar e sugerir providências no sentido de 
contribuir para esse processo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o 
requerimento do Senador Mozarildo Cavalcanti per-
maneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL126     

Índice Onomástico



10294 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votação, em globo, dos requerimentos.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 352, DE 2005

Requeiro, com fundamento no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, 
216, e 217, todos do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja enviado requerimento de informações 
ao Ministro de Estado das Comunicações, solicitando 

detalhamento das providências tomadas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL) em atendi-
mento às reclamações de usuários constantemente 
noticiadas nos meios de comunicação, relativas ao 
Serviço Móvel Pessoal.

Justificação

A Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, co-
nhecida como Lei Geral de Telecomunicações, que 
introduziu novo marco regulatório no País, dispõe 
sobre o disciplinamento e a fiscalização da execu-
ção, comercialização dos serviços e da implantação 
e funcionamento de redes de telecomunicação. Es-
tabelece, além disso, severas penalidades para as 
operadoras que não as cumprirem. As metas aplicam-
se tanto ao serviço de telecomunicações no regime 
público quanto ao serviço de telecomunicações no 
regime privado. No caso da telefonia móvel, que se 
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enquadra na última categoria, os usuários do Ser-
viço Móvel Pessoal podem exigir o cumprimento de 
metas de qualidade pelas operadoras de acordo com 
o plano aprovado pela Resolução nº 317, de 27 de 
setembro de 2002, da Anatel.

Com grande freqüência, os meios de comunicação 
têm divulgado índices preocupantes de reclamações 
acerca dos serviços de telefonia móvel, indicadores 
de descumprimento em larga escala pelas operadoras 
das metas a que se comprometeram atingir. A situação 
relatada configura-se inadmissível.

Na função fiscalizadora que lhe foi constitucio-
nalmente atribuída, cabe a esta Casa acompanhar a 
atuação dos entes responsáveis pela aplicação das leis. 
É nesse espírito que encaminho o presente requeri-
mento – para que o povo brasileiro receba a prestação 
de serviços que lhe é devida, com o respeito aos seus 
direitos legalmente constituídos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. –Osmar 
Dias.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 353, DE 2005

Requer informações ao Ministro da 
Educação, acerca de exigência de CPF de 
candidatos ao ENEM.

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 Ministro da Educação informações acerca 
exigência de CPF dos candidatos ao concurso nacional 
denominado ENEM.

– Qual o motivo da nova exigência, que tem pro-
vocado protestos generalizados?

Justificação

O jornal O Estado de S.Paulo, editorial, expres-
sa a indignação generalizada, principalmente no meio 
estudantil, diante da nova exigência do Ministério da 
Educação para inscrição no ENEM. Ao Senado, como 
órgão fiscalizador, é importante acompanhar fatos como 
esse, justificando-se, pois, o presente requerimento.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. –Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 354, DE 2005

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
em Manaus, do médico Dr. Moura Tapajós, 
co-fundador do Sanatório Adriano Jorge e 
da Associação Médica do Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pelo 
falecimento, ocorrido no dia 21 de abril de 2005, em 
Manaus, do médico amazonense Dr. Moura Tapajós 
que teve a vida dedicada ao atendimento médico das 
pessoas mais necessitadas e que foi dedicado espe-
cialista em tuberculose, tendo sido, inclusive, membro 
amante do Serviço Nacional de Tuberculose.

Requeiro, também, que o voto de pesar do Sena-
do seja comunicado aos familiares do homenageado 
e à Associação Médica do Amazonas.

Justificação

O ilustre médico Dr. Moura Tapajós foi, em vida, 
um dos mais dedicados médicos do Amazonas. Estu-
dioso, com diversos cursos de pós-gradução, ele era 
um especialista em tuberculose, o que o levou a integrar 
o Serviço Nacional de Tuberculose. Por tudo isso, seu 
desaparecimento é pranteado por todos em Manaus, 
justificando-se o Voto de Pesar ora requerido.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 355, DE 2005

Com base no art. 222 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro voto de congratulações pela 
decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
na pessoa de seu presidente, Dr. Ricardo Teixeira, de 
realizar, em Belém do Pará, jogo da seleção brasileira 
de futebol, contra a Venezuela, pelas eliminatórias da 
Copa do Mundo, no próximo dia 12 de outubro.

Justificação

Os jogos oficiais da seleção brasileira de futebol, 
em especial os da Copa do Mundo e os de suas elimi-
natórias, constituem, para o mundo esportivo, aconteci-
mentos de alta significação nacional e até internacional, 
em razão do prestígio de nosso futebol.

Por sua vez, a decisão da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), na pessoa de seu presidente, 
Dr. Ricardo Teixeira, de realizar, em Belém do Pará, a 
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12 de outubro próximo, o jogo entre o Brasil e a Vene-
zuela, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 
representa ato de elevada significação para a integra-
ção nacional, ao prestigiar não apenas o Estado do 
Pará, mas toda a região Amazônica.

Belém possui todos os elementos para tornar 
esse jogo um evento esportivo inesquecível. Seu Es-
tádio Olímpico, o Mangueirão, é, notoriamente, um dos 
melhores do Brasil. A cidade tem infra-estrutura hote-
leira e de transportes adequada para o acontecimento. 
E, principalmente, possui uma torcida apaixonada e 
ordeira, que decerto dará grandes demonstrações de 
civismo e espírito esportivo na ocasião.

Esperamos que essa decisão da CBF, para a 
qual apresentamos o presente requerimento de voto 
de congratulações, possa constituir a abertura de um 
canal para a realização de eventos desse porte na re-
gião amazônica.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Luiz Otávio.

REQUERIMENTO Nº 356, DE 2005

Requerem Voto de Lembrança pelo 
transcurso do 19º aniversário da morte do 
empresário Rômulo Maiorana, criador do 
jornal O Liberal, da Rádio Liberal e da TV 
Liberal, de Belém.

Requeremos, nos termos do art. 222, do Regi-
mento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consig-
nado, nos anais do Senado, Voto de Lembrança ao 
saudoso Rômulo Maiorana, empreendedor do ramo 
da comunicação social e criador das Organizações 
Rômulo Maiorana, em que se destacam o jornal, a 
emissora de rádio e a televisão O Liberal.

Requeremos, ainda, que deste Voto de Lembran-
ça sejam cientificados os familiares do homenageado, 
especialmente a viúva Déa Maiorana, os filhos Ronaldo, 
Rose, Roberta, netos e demais parentes, bem como 
aos diretores, jornalistas, técnicos e funcionários des-
ses veículos de comunicação.

Justificação

A homenagem que ora requeremos é justa, pelo 
que significou para o Estado do Pará e para a Região 
Norte os veículos de comunicação criados por Rômu-
lo Maiorana. Empreendedor de êxito, Rômulo Miora-
na que, em vida, foi uma das mais brilhantes figuras 
de seu Estado, dedicada totalmente à imprescindível 
tarefa de informar.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB –   Flexa Ribeiro – Luiz 
Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Serão encaminhados os votos solicitados.

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 357, DE 2005

Requer informações ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, acer-
ca de denúncia de desvio de R$3,2 bilhões 
do Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza para outras finalidades, inclusive 
reuniões festivas.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento 
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, e considerando a competên-
cia fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam 
solicitadas ao Ministro do Planejamento, Orçamento 
e Gestão informações acerca de denúncia publicada 
pelo jornal O Globo, dando conta do desvio de R$3,2 
bilhões do Fundo de Combate e Erradicação da Fome 
para outras finalidades, inclusive a realização de en-
contros festivos.

Justificação

O jornal O Globo publica matéria em sua edi-
ção do dia 24 de abril de 2005, denunciando desvio 
de R$3,2 bilhões para outras finalidades, como se os 
recursos estivessem sobrando. A informação é grave 
e reclama pronto esclarecimento do Ministério do Pla-
nejamento. Ao Senado, como órgão fiscalizador, é im-
portante conhecer pormenores a respeito da denúncia, 
daí a razão deste Requerimento de Informações.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 358, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Secretário Especial do Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e 
Social, usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
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ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Secretário Especial do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social, usando aeronaves 
da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Secretário Especial do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social, desde sua 
posse em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, o trecho de cada voa, horá-
rios, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular da Secretaria Especial do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, no pe-
ríodo citado no item 1;

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio. 

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 359, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pela Senhora Secretária Especial de Polí-
ticas para as Mulheres, usando aeronaves 
da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pela 
Senhora Secretária Especial de Políticas para as Mu-
lheres, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pela 
Senhora Secretária Especial de Políticas para 

as Mulheres, desde sua posse em 2-1-2003 
até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo titu-
lar da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, no período citado no item 1;

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 360, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens re-
alizadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-
2005, pelo Senhor Secretário Especial de 
Direitos Humanos, usando aeronaves da 
Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Secretário Especial de Direitos Humanos, 
usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Secretário Especial de Direitos Huma-
nos, desde sua posse em 2-1-2003 até a data 
de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo titular 
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da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 361, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado do Controle 
e da Transparência, usando aeronaves da 
Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens realizadas 
no período de 02.01.2003 a 26.04.2005, pelo Senhor 
Ministro de Estado do Controle e da Transparência, 
usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da Aeronáu-
tica relação pormenorizada do uso de aeronaves da 
Força Aérea Brasileira pelo Senhor Ministro de Estado 
do Controle e da Transparência, desde sua posse em 
2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só as 
datas em que foram usadas as aeronaves da FAB, mas 
também, os trechos de cada vôo, horários, inclusive a 
motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em reais, 
de todas as viagens realizadas pelo titular do Ministé-
rio do Controle e da Transparência, no período citado 
no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005 – Sena-
dor Arthur Virgílio

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 362, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realizadas, 
no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo Se-
nhor Ministro-Chefe do Gabinete de Seguran-
ça Institucional da Presidência da República, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro-Chefe do Gabinete de Seguran-
ça Institucional da Presidência da República, usando 
aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da Aero-
náutica relação pormenorizada do uso de aeronaves 
da Força Aérea Brasileira pelo Senhor Ministro-Chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidên-
cia da República, desde sua posse em 2-1-2003 até 
a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só as 
datas em que foram usadas as aeronaves da FAB, mas 
também, os trechos de cada vôo, horários, inclusive a 
motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em reais, de 
todas as viagens realizadas pelo titular do Gabinete de 
Segurança Institucional, no período citado no item 1;

Justificação
Essas informações são solicitadas para que o 

Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 363, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
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Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens realiza-
das no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo Senhor 
Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, no período citado no item 1;

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 364, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro de Estado das Cidades, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado das Cidades, usando 
aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando 
da Aeronáutica relação pormenorizada do 
uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira 
pelo Senhor Ministro de Estado das Cidades, 

desde sua posse em 2-1-2003 até a data de 
26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério das Cidades , no período 
citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 365, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado do Desen-
volvimento Agrário, usando aeronaves da 
Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário, desde sua posse em 2-1-2003 até a 
data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo titu-
lar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
no período citado no item 1;
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Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 366, DE 20D5

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado Presiden-
te do Banco Central, usando aeronaves da 
Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado Presidente do Banco 
Central, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro de Estado Presidente do Banco 
Central, desde sua posse em 2-1-2003 até a 
data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Banco Central , no período citado no 
item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 367, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria 
de Coordenação Política e Assuntos Ins-
titucionais da Presidência da República, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens realizadas 
no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo Senhor Mi-
nistro-Chefe da Secretaria de Coordenação Política e 
Assuntos Institucionais da Presidência da República, 
usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Coor-
denação Política e Assuntos Institucionais da 
Presidência da República, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular da Secretaria de Coordenação Política 
e Assuntos Institucionais, no período citado 
no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 368, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de 
Comunicação de Governo e Gestão Estraté-
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gica da Presidência da República, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação 
de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Co-
municação de Governo e Gestão Estratégica 
da Presidência da República, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo 
titular da Secretaria de Comunicação de Go-
verno e Gestão Estratégica, no período citado 
no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 369, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro da Fazenda, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens realizadas 

no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo Senhor Minis-
tro da Fazenda, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro da Fazenda, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo 
titular do Ministério da Fazenda, no período 
citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 370, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro dos Transportes, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida a Mesa, 
sejam solicitadas as seguintes informações ao Senhor 
Ministro da Defesa sobre as viagens realizadas no perí-
odo de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo Senhor Ministro dos 
Transportes, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro dos Transportes, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério dos Transportes, no período 
citado no item 1.
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Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 371, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, usando aeronaves 
da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, desde sua posse em 2-1-2003 até 
a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões,  26 de abril de 2005.– Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 372, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro da Educação, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro da Educação, usando aeronaves da 
Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro da Educação, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Educação, no período 
citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões,  26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 373, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro da Cultura, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
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pelo Senhor Ministro da Cultura, usando aeronaves 
da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro da Cultura, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Cultura, no período ci-
tado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 374, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, usando 
aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro do Trabalho e Emprego, desde sua 
posse em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-

tular do Ministério do Trabalho e Emprego, no 
período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 375, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pela 
Senhora Secretária Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens realizadas 
no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pela Senhora Se-
cretária Especial de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira, pela Se-
nhora Secretária Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pela ti-
tular da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, no período 
citado no item 1;

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 376, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Secretário Especial de Aqüi-
cultura e Pesca, usando aeronaves da Ae-
ronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca, 
usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Secretário Especial de Aqüicultura e 
Pesca, desde sua posse em 2-1-2003 até a 
data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular da Secretaria Especial de Aqüicultura e 
Pesca, no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 377, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro do Esporte, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações 

do Senhor Ministro do Esporte sobre as viagens rea-
lizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, usando 
aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro do Esporte, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério do Esporte no período ci-
tado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 378, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, usando aero-
naves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti-

tuição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes 
informações ao Senhor Ministro da Defesa sobre 
as viagens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-
4-2005, pelo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, usando aeronaves da 
Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República, desde sua posse em 
2-1-2003 até a data de 26-4-2005;
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2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo titular 
da Casa Civil, no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 379, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro da Justiça, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro da Justiça, usando aeronaves 
da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro da Justiça, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Justiça, no período ci-
tado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 380, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro das Relações Exteriores, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro das Relações Exteriores, usando ae-
ronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando 
da Aeronáutica relação pormenorizada do 
uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira 
pelo Senhor Ministro das Relações Exteriores, 
desde sua posse em 2-1-2003 até a data de 
26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério das Relações Exteriores, 
no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 381, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 02-01-2003 a 26-04-2005, 
pelo Senhor Ministro da Integração Nacio-
nal, usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações 
do Senhor Ministro da Integração Nacional sobre as 
viagens realizadas no período de 02-01-2003 a 26-04-
2005, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro da Integração Nacional, des-
de sua posse em 02-01-2003 até a data de 
26-04-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Integração Nacional no 
período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 382, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 02-01-2003 a 26-04-2005, 
pelo Senhor Ministro do Turismo, usando 
aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 02-01-2003 a 26-04-2005, 
pelo Senhor Ministro do Turismo, usando aeronaves 
da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro do Turismo, desde sua posse em 
02-01-2003 até a data de 26-04-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério do Turismo, no período ci-
tado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 383, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão , usando aeronaves da 
Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
sobre as viagens realizadas no período de 2-1-2003 a 
26-4-2005, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
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Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, desde sua posse em 2-1-2003 até 
a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo titu-
lar do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 384, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pela Senhora Ministra do Meio Ambiente, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações 
da Senhora Ministra do Meio Ambiente sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pela Se-
nhora Ministra do Meio Ambiente, desde sua 
posse em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pela titu-

lar do Ministério do Meio Ambiente, no período 
citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 385, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado da Advo-
cacia-Geral da União, usando aeronaves 
da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações ao Senhor Ministro da Defesa sobre as via-
gens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro de Estado da Advocacia-Geral da 
União, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro de Estado da Advocacia-Geral 
da União, desde sua posse em 2-1-2003 até 
a data de 26-4-2005;

2) que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular da Advocacia-Geral da União, no período 
citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 386, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, usando aerona-
ves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 

ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-

ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 

realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 

Senhor Ministro do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) que seja fornecida pelo Comando da 

Aeronáutica relação pormenorizada do uso 

de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 

Senhor Ministro do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, desde sua posse em 2-1-

2003 até a data de 26-4-2005;

2) que desta relação devem constar não 

só as datas em que foram usadas as aero-

naves da FAB, mas também, os trechos de 

cada vôo, horários, inclusive a motivação de 

cada viagem;

3) que seja feita avaliação do custo, em 

reais, de todas as viagens realizadas pelo titular 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Com-

bate à Fome, no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-

gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 387, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 

pelo Senhor Ministro da Saúde, usando ae-
ronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro de Saúde sobre as viagens realizadas no 
período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo Senhor Ministro 
da Saúde, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro da Saúde, desde sua posse 
em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Saúde, no período cita-
do no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005 – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 388, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, usando ae-
ronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao 
Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens realiza-
das no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo Senhor 

    141ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10309 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso 
de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo 
Senhor Ministro do Desenvolvimento, indústria 
e Comércio Exterior, desde sua posse em 2-
1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não só 
as datas em que foram usadas as aeronaves da 
FAB, mas também, os trechos de cada vôo, ho-
rários, inclusive a motivação de cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo titular 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, no período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005 – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 389, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pela Senhora Ministra de Minas e Energia 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações a 
Senhora Ministra de Minas e Energia as viagens rea-
lizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, usando 
aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pela Se-
nhora Ministra de Minas e Energia, desde sua 
posse em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 

cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pela titular 
do Ministério de Minas e Energia, no período 
citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 390, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 
pelo Senhor Ministro das Comunicações 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações do Senhor Ministro das Comunicações sobre 
as viagens realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-
2005, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) Que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro das Comunicações, desde sua 
posse em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) Que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) Que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo titular 
do Ministério das Comunicações, no período 
citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o 
Congresso Nacional fique ciente do uso indevido de 
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aeronaves por membros do atual governo, conforme 
noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 391, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa de todas as viagens realiza-
das, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes infor-
mações do Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia 
sobre as viagens realizadas no período de 2-1-2003 a 
26-4-2005, usando aeronaves da Aeronáutica:

1) que seja fornecida pelo Comando da 
Aeronáutica relação pormenorizada do uso de 
aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo Se-
nhor Ministro da Ciência e Tecnologia, desde sua 
posse em 2-1-2003 até a data de 26-4-2005;

2) que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Ciência e Tecnologia, no 
período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 392, DE 2005

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Defesa de todas as viagens reali-
zadas, no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, 

pelo Senhor Ministro da Previdência Social, 
usando aeronaves da Aeronáutica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informa-
ções ao Senhor Ministro da Defesa sobre as viagens 
realizadas no período de 2-1-2003 a 26-4-2005, pelo 
Senhor Ministro da Previdência Social, usando aero-
naves da Aeronáutica:

1) que seja fornecida pelo Comando 
da Aeronáutica relação pormenorizada do 
uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira 
pelo Senhor Ministro da Previdência Social, 
desde sua posse em 2-1-2003 até a data de 
26-4-2005;

2) que desta relação devem constar não 
só as datas em que foram usadas as aero-
naves da FAB, mas também, os trechos de 
cada vôo, horários, inclusive a motivação de 
cada viagem;

3) que seja feita avaliação do custo, em 
reais, de todas as viagens realizadas pelo ti-
tular do Ministério da Previdência Social, no 
período citado no item 1.

Justificação

Essas informações são solicitadas para que o Con-
gresso Nacional fique ciente do uso indevido de aeronaves 
por membros do atual governo, conforme noticiado.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgilio.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 393, DE 2005

Solicita informações à Sra. Secretá-
ria Especial de Políticas de Promoção da 
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Igualdade Racial sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

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 à Sra. Secretá-
ria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto da Secretária Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
com cartão corporativo, respectivamente, nos 
anos de 2003, 2004 e, até a presente data, 
em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além da Secretária Especial de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial, 
quantos funcionários dessa Pasta estão au-
torizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 394, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Secretário 
Especial do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

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. Secretário 
Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social sobre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Secretário Especial 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social com cartão corporativo, respectivamen-
te, nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Secretário Especial do Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial, quantos funcionários dessa Pasta estão 
autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro trans-
parência à forma com que estão sendo despesas, na 
tentativa de realizar um controle desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Lider do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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REQUERIMENTO Nº 395, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Secretário 
Especial de Aqüicultura e Pesca sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimen-
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
as seguintes informações ao Sr. Secretário Especial de 
Agricultura e Pesca sobre a utilização de cartões corpo-
rativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Secretário Especial 
de Agricultura e Pesca com cartão corporativo, 
respectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, 
até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Secretário Especial de Agri-
cultura e Pesca, quantos funcionários dessa 
Pasta estão autorizados a realizar despesas 
com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 396, DE 2005

Solicita informações à Srª Secretária 
Especial de Políticas para as Mulheres so-

bre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
as seguintes informações a Srª Secretária Especial de 
Políticas para as Mulheres sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto da Secretária Especial 
de Políticas para as Mulheres com cartão cor-
porativo, respectivamente, nos anos de 2003, 
2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além da Secretária Especial de Polí-
ticas para as Mulheres, quantos funcionários 
dessa Pasta estão autorizados a realizar des-
pesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. –  Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 397, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Secretário 
Especial dos Direitos Humanos sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimen-
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
as seguintes informações ao Sr. Secretário Especial dos 
Direitos Humanos sobre a utilização de cartões corpo-
rativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Secretário Especial 
dos Direitos Humanos com cartão corporativo, 
respectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, 
até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Secretário Especial dos Di-
reitos Humanos, quantos funcionários dessa 
Pasta estão autorizados a realizar despesas 
com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 398, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Presidente do Banco Central do Brasil so-
bre a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimen-
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 

as seguintes informações ao Sr. Ministro-Presidente do 
Banco Central do Brasil sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro-Presiden-
te do Banco Central do Brasil com cartão cor-
porativo, respectivamente, nos anos de 2003, 
2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro-Presidente do Banco 
Central do Brasil, quantos funcionários dessa 
Pasta estão autorizados a realizar despesas 
com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 399, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Secretaria de Coordenação Política 
e Assuntos Institucionais da Presidência 
da República sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Mi-
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nistro-Chefe da Secretaria de Coordenação Política e 
Assuntos Institucionais da Presidência da República 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro-Chefe da 
Secretaria de Coordenação Política e Assuntos 
Institucionais da Presidência da República com 
cartão corporativo, respectivamente, nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro-Chefe da Secre-
taria de Coordenação Política e Assuntos 
Institucionais da Presidência da República, 
quantos funcionários dessa Pasta estão au-
torizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 400, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Controle e da Transparência sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimen-
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
as seguintes informações ao Sr. Ministro do Controle e 
da Transparência sobre a utilização de cartões corpo-
rativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro do Contro-
le e da Transparência com cartão corporativo, 
respectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, 
até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro do Controle e da 
Transparência, quantos funcionários dessa 
Pasta estão autorizados a realizar despesas 
com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgilio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 401, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Advogado-
Geral da União sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.
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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. Advogado-
Geral da União sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Advogado-Geral da 
União com cartão corporativo, respectivamen-
te, nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Advogado-Geral da União, 
quantos funcionários dessa Pasta estão au-
torizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que transparência à forma 
com que despesas, na tentativa de realizar gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 20005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 402, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica da Presi-
dência da República sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

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 da Presidência da República so-
bre a utilização de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro-Chefe da 
Secretaria de Comunicação de Governo e 
Gestão Estratégica da Presidência da Repú-
blica com cartão corporativo, respectivamen-
te, nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro-Chefe da Secreta-
ria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica da Presidência da República, 
quantos funcionários dessa Pasta estão au-
torizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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REQUERIMENTO Nº 403, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe do Gabinete de Segurança Institu-
cional da Presidência da República sobre 
a utilização de cartões corporativos por 
parte dos servidores dessa Pasta.

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 soli-
citadas as seguintes informações ao Sr. Ministro-Chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro-Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República com cartão corporativo, 
respectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, 
até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da 
República, quantos funcionários dessa Pasta 
estão autorizados a realizar despesas com 
cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis conforme tem sido ampla-
mente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 404, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência 
da República sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

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-Geral da Presidência da Repúbli-
ca sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro-Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República 
com cartão corporativo, respectivamente, nos 
anos de 2003, 2004 e, até a presente data, 
em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro-Chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido ampla-
mente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgilio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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REQUERIMENTO Nº 405, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
das Cidades sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

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 
das Cidades sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro das Cida-
des com cartão corporativo, respectivamen-
te, nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro das Cidades, quan-
tos funcionários dessa Pasta estão auto-
rizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Artur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 406, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Desenvolvimento Agrário sobre a uti-
lização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

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, 
sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. 
Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre a utiliza-
ção de cartões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro do Desen-
volvimento Agrário com cartão corporativo, 
respectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, 
até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro do Desenvolvimen-
to Agrário, quantos funcionários dessa Pasta 
estão autorizados a realizar despesas com 
cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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REQUERIMENTO Nº 407, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Integração Nacional sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

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 
da Integração Nacional sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Inte-
gração Nacional com cartão corporativo, res-
pectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, até 
a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Integração Nacio-
nal, quantos funcionários dessa Pasta estão 
autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 408, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Turismo sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

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 
do Turismo sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro do Turis-
mo com cartão corporativo, respectivamente, 
nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro do Turismo, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados 
a realizar despesas com cartões corporati-
vos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro trans-
parência à forma com que estão sendo despesas, na 
tentativa de realizar um controle gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 
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REQUERIMENTO Nº 409, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Esporte sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta.

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 
do Esporte sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro do Esporte 
com cartão corporativo, respectivamente, nos 
anos de 2003, 2004 e, até a presente data, 
em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro do Esporte, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005, – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 410, DE 2005

Solicita informações à Sra. Ministra 
do Meio Ambiente sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

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 à Sra. Ministra do 
Meio Ambiente sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto da Ministra do Meio 
Ambiente com cartão corporativo, respectiva-
mente, nos anos de 2003, 2004 e, até a pre-
sente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além da Ministra do Meio Ambiente, 
quantos funcionários dessa Pasta estão au-
torizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticas e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro trans-
parência à forma com que estão sendo despesas, na 
tentativa de realizar um controle gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 411, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Ciência e Tecnologia sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
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mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro 
da Ciência e Tecnologia sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Ciência 
e Tecnologia com cartão corporativo, respec-
tivamente, nos anos de 2003, 2004 e, até a 
presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Ciência e Tecno-
logia, quantos funcionários dessa Pasta estão 
autorizados a realizar despesas com cartões 
crédito corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com cartão de credito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora transparência 
à forma com que estão sendo efetuadas essas des-
pesas, na tentativa de realizar um controle detalhado 
desses gastos.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2005, – Ar-
thur Virgílio, Líder Do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 412, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
das Comunicações sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

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 so-
licitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro das 

Comunicações sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro das Co-
municações com cartão corporativo, respec-
tivamente, nos anos de 2003, 2004 e, até a 
presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro das Comunicações, 
quantos funcionários dessa Pasta estão au-
torizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À comissão de Constituição, Justiça eCi-
dadania.)

REQUERIMENTO Nº 413, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a 
utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as 
seguintes informações ao Sr. Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa Pasta:
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1. Qual foi o gasto do Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão com cartão cor-
porativo, respectivamente, nos anos de 2003, 
2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, quantos funcionários dessa 
Pasta estão autorizados a realizar despesas 
com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes e servidores públicos já possibilitou a movi-
mentação de milhões de reais, em despesas as mais 
variadas possíveis, conforme tem sido amplamente 
noticiado pela mídia.

Assim, as informações que transparência à forma 
com que despesas, na tentativa de realizar gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2005

Solicita informações à Srª Ministra de 
Minas e Energia sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

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 à Srª Ministra de 
Minas e Energia sobre a utilização de cartões corpo-
rativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto da Ministra de Minas 
e Energia com cartão corporativo, respectiva-
mente, nos anos de 2003, 2004 e, até a pre-
sente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além da Ministra de Minas e Ener-
gia, quantos funcionários dessa Pasta estão 
autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 415, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

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 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
sobre a utilização de cartões corporativos por parte 
dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
com cartão corporativo, respectivamente, nos 
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anos de 2003, 2004 e, até a presente data, 
em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, quantos funcio-
nários dessa Pasta estão autorizados a realizar 
despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro trans-
parência à forma com que estão sendo despesas, na 
tentativa de realizar um controle gastos.

Sala das Sessões,  26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 416, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Saúde sobre a utilização de cartões cor-
porativos por parte dos servidores dessa 
Pasta.

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 
da Saúde sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Saúde 
com cartão corporativo, respectivamente, nos 
anos de 2003, 2004 e, até a presente data, 
em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Saúde, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça 
eCidadania.)

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

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 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre 
a utilização de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome com cartão 
corporativo, respectivamente, nos anos de 2003, 
2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

    155ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10323 

3. Além do Ministro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, quantos funcioná-
rios dessa Pasta estão autorizados a realizar 
despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido ampla-
mente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 418, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Previdência Social sobre a utilização de 
cartões corporativos por parte dos servi-
dores dessa Pasta.

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 
da Previdência Social sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Pre-
vidência Social com cartão corporativo, res-
pectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, até 
a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Previdência So-
cial, quantos funcionários dessa Pasta estão 

autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 419, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Trabalho e Emprego sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

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 
do Trabalho e Emprego sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro do Traba-
lho e Emprego com cartão corporativo, res-
pectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, até 
a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro do Trabalho e Empre-
go, quantos funcionários dessa Pasta estão 
autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?
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4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005 – Arthur 
Virgílio Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 420, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Cultura sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

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 
da Cultura sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Cultura 
com cartão corporativo, respectivamente, nos 
anos de 2003, 2004 e, até a presente data, 
em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Cultura, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005, – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 421, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Educação sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o ad. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro da 
Educação sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Edu-
cação com cartão corporativo, respectivamen-
te, nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Educação, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?
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6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO  Nº 422, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
as seguintes informações ao Sr. Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento com cartão cor-
porativo, respectivamente, nos anos de 2003, 
2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, quantos funcionários 
dessa Pasta estão autorizados a realizar des-
pesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 423, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
dos Transportes sobre a utilização de car-
tões corporativos por parte dos servidores 
dessa Pasta.

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 so-
licitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro dos 
Transportes sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro dos Trans-
portes com cartão corporativo, respectivamen-
te, nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro dos Transportes, quan-
tos funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
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a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Fazenda sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores des-
sa Pasta.

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 
da Fazenda sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Fazen-
da com cartão corporativo, respectivamente, 
nos anos de 2003, 2004 e, até a presente 
data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Fazenda, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido ampla-
mente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro trans-
parência à forma com que estão sendo despesas, na 
tentativa de realizar um controle gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 425, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro 
das Relações Exteriores sobre a utilização 
de cartões corporativos por parte dos ser-
vidores dessa Pasta.

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 
das Relações Exteriores sobre a utilização de cartões 
corporativos por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro das Rela-
ções Exteriores com cartão corporativo, res-
pectivamente, nos anos de 2003, 2004 e, até 
a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro das Relações Exte-
riores, quantos funcionários dessa Pasta estão 
autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que transparência à forma 
com que despesas, na tentativa de realizar gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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REQUERIMENTO Nº 426, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Justiça sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta.

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 
da Justiça sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Justiça com 
cartão corporativo, respectivamente, nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Justiça, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005, – Arthur 
Virgílio, Líder dor PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 427, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica sobre a utilização de cartões corporati-
vos por parte dos servidores dessa Pasta.

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 Casa Civil da Presidência da República so-
bre a utilização de cartões corporativos por parte dos 
servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República com car-
tão corporativo, respectivamente, nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro-Chefe da Casa Ci-
vil, quantos funcionários dessa Pasta estão 
autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de crédito 
corporativo desses funcionários nos anos de 
2003, 2004 e, até a presente data, em 2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido am-
plamente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 428, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Defesa sobre a utilização de cartões corpora-
tivos por parte dos servidores dessa Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
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mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro 
da Defesa sobre a utilização de cartões corporativos 
por parte dos servidores dessa Pasta:

1. Qual foi o gasto do Ministro da Defesa 
com cartão corporativo, respectivamente, nos 
anos de 2003, 2004 e, até a presente data, 
em 2005?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além do Ministro da Defesa, quantos 
funcionários dessa Pasta estão autorizados a 
realizar despesas com cartões corporativos?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
de 2003, 2004 e, até a presente data, em 
2005?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido ampla-
mente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a 
dar mais transparência à forma com que estão sendo 
efetuadas essas despesas, na tentativa de realizar um 
controle detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005, – Arthur 
Virgílio, Líder dor PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 429, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública sobre a utilização de cartões corpo-
rativos no período entre 1995 e 2002.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Minis-

tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
sobre a utilização de cartões corporativos no período 
entre 1995 e 2002:

1. Qual foi o gasto com cartão corpora-
tivo dos ex-Ministros da Casa Civil da Presi-
dência da República, Clóvis Carvalho e Pedro 
Parente, respectivamente, no período entre 
1995 e 2002?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além dos ex-Ministro da Casa Civil, 
quantos funcionários dessa Pasta estavam 
autorizados a realizar despesas com cartões 
corporativos, no período entre 1995 e 2002?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo naquele período?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
entre 1995 e 2002?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido ampla-
mente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam 
a dar mais transparência à forma com que foram efe-
tuadas essas despesas por membros do governo an-
terior, na tentativa de realizar um balanço detalhado 
desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 430, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro-
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 
República sobre a utilização de cartões cor-
porativos no período entre 1995 e 2002.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as 
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seguintes informações ao Sr. Ministro-Chefe da Secreta-
ria-Geral da Presidência da República sobre a utilização 
de cartões corporativos no período entre 1995 e 2002:

1. Qual foi o gasto com cartão corporativo 
dos ex-Ministros da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, Eduardo Graeff, Aloysio Nunes Ferreira, 
Arthur Virgílio Neto e Euclides Scalco, respecti-
vamente, no período entre 1995 e 2002?

2. Discriminar os gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

3. Além dos ex-Ministros da Secretaria-
Geral da Presidência da República, quantos 
funcionários dessa Pasta estavam autorizados 
a realizar despesas com cartões corporativos, 
no período entre 1995 e 2002?

4. Quais os nomes dos funcionários des-
sa Pasta beneficiados com o cartão de crédito 
corporativo naquele período?

5. Qual foi o gasto com cartões de cré-
dito corporativo desses funcionários nos anos 
entre 1995 e 2002?

6. Discriminar esses gastos efetuados em 
cada um dos anos indicados, relacionando a 
data e o tipo de despesa realizada.

Justificação

A emissão de cartões corporativos a favor de 
agentes políticos e servidores públicos já possibilitou 
a movimentação de milhões de reais, em despesas 
as mais variadas possíveis, conforme tem sido ampla-
mente noticiado pela mídia.

Assim, as informações que ora requeiro visam a dar 
mais transparência à forma com que foram efetuadas essas 
despesas por membros do governo anterior, na tentativa 
de realizar um balanço detalhado desses gastos.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os requerimentos lidos vão à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se às 21 horas e 38 minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o PSDB pede a presença de todos os Srs. 
Senadores e recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Paulo Paim, Demóstenes 
Torres, Francisco Pereira e Maguito Vilela 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. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como gaúcho e defensor das tradições 
e da história do meu Rio Grande do Sul e, também, 
preocupado com o desemprego de inúmeros profis-
sionais, tenho participado de algumas audiências e 
atos em defesa Varig.

Na semana passada, recebi em meu Gabinete 
um artigo de autoria da escritora Nina Tubino, publi-
cado no jornal RS Letras, de março de 2005, com o 
título “Varig Patrimônio Nacional”.

O artigo relata a história desta empresa pioneira, 
fundada em 1927, entre relatos curiosos de coman-
dantes que cobriram o espaço aéreo nacional com  
responsabilidade e ousadia. Uma história escrita com 
trabalho e perseverança, que se mistura com a história 
econômica do nosso querido Rio Grande do Sul.

O artigo, demonstra, ainda, a indignação do gaú-
cho com a demora em solucionar a crise da Varig e 
termina assim: “com o fim da Varig perde o Rio Gran-
de, perde o empresariado, perdemos todos. Se hou-
ver vontade e determinação, empresários e governo 
poderão encontrar uma solução para o impasse e o 
brio dos gaúchos estará fortalecido demonstrando ao 
país do quanto somos capazes.”

Srªs e Srs. Senadores, a Varig é uma empresa 
de 78 anos, com uma longa e bela história na aviação 
brasileira nacional. Em 1965, tornou-se a principal em-
presa aérea brasileira em vôos domésticos e, durante 
décadas, reinou absoluta no mercado internacional.

Sabemos que a situação hoje é bem diferen-
te, sua frota está cada vez mais velha, as dívidas se 
acumulam, e a empresa está distante do espetacular 
padrão de serviço dos anos dourados.

Uma empresa que fez de seu ex presi-
dente Rubem Berta tema da escola de sam-
ba Beija Flor em 2002, com o enredo “O Bra-
sil dá o ar da sua Graça. De Ícaro a Rubem 
Berta, o Ímpeto de Voar”, com o samba que 
assim dizia:

“...Glória a um gaúcho sonhador.
Fez da moderna aviação a integração 

nacional.
No seu desejo profundo.
Este cidadão do mundo.
Lutou pela igualdade social...”
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Rubem Berta foi um gaúcho que respondeu pela 
expansão e desenvolvimento da companhia até os 
anos 60, fez da companhia um motivo de orgulho para 
todos nós brasileiros.

Sabemos da difícil situação em que chegou a em-
presa, a ponto do Presidente da Fundação Rubem Berta 
declarar na imprensa que “aceita abrir mão do controle 
acionário para salvar a companhia e seus empregos”.

Sabemos que a controladora acionária da Varig 
está analisando algumas propostas de investidores 
nacionais e estrangeiros interessados em capitalizar 
a companhia, pois o novo investidor precisará disponi-
biliza rum aporte inicial em torno de US$300 milhões 
para erguer a empresa.

Seja qual for a solução para o drama que vive hoje 
funcionários e dirigentes da Varig, torcemos, gaúchos e 

brasileiros, para que a empresa volte a ocupar o lugar que 
sempre ocupou na aviação brasileira e internacional, le-
vando ao mundo o nome Viação Aérea Riograndense.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, requeiro 
a transcrição, no Diário do Senado Federal, para que 
conste dos Anais, da reportagem intitulada “Rei do Im-
posto”, publicada pela revista IstoÉ Dinheiro nº 393, 
de 23 de março de 2005, páginas 26 a 30.

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.)
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O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, 

Senhoras e Senhores Senadores,
O setor de construção civil, responsável por 10% 

do Produto Interno Bruto, foi um dos últimos setores 
que se expandiram no recente surto de crescimento 
da economia brasileira. E um setor da economia cuja 
dinâmica está fortemente vinculada ao financiamento 
habitacional, bem como a grandes empreendimentos 
imobiliários.

Os financiamentos relativos à habitação são dis-
ciplinados pelo governo federal e fiscalizados regular-
mente pelo Banco Central do Brasil. O setor habita-
cional, como todos sabemos, funciona com recursos 
da caderneta de poupança e do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, que são emprestados, por meio dos 
bancos, a taxas de juro fixadas em 12% ao ano e corri-
gidos pelo mesmo índice que remunera a poupança.

Entretanto, com a elevação da taxa básica de 
juro, a Selic, atualmente situada em 19,25% ao ano, a 
reação esboçada no ano passado pelo setor de cons-
trução poderá ser interrompida. Isso quer dizer que o 
setor está ameaçado porque a caderneta de poupança 
não se revela uma alternativa capaz de atrair grandes 
investidores, devido à baixa remuneração em relação 
a outras aplicações. Grande parte deles está buscando 
o abrigo tranqüilo dos títulos públicos.

Observa-se, ainda, que o financiamento via ins-
tituições financeiras, com seu excesso de burocracia, 
tem perdido espaço para o sistema de parcelamento 
direto com as incorporadoras, modalidade essa que, 
ao contrário do que se propaga, á mais cara para o 
comprador. Ademais, temos notícia de que o parcela-
mento direto tem sido objeto de diversas reclamações 
nos Procons de vários Estados, motivadas principal-
mente pelo atraso na entrega das obras.

Senhoras e Senhores Senadores,
Estrangulamentos como esses têm dificultado o 

crescimento da construção civil, setor-chave da econo-
mia brasileira, cuja importância se reflete diretamente 
sobre a expansão do mercado de trabalho para milhões 
de brasileiros, bem como na expansão da atividade 
econômica da área de serviços, por exemplo.

Dessa forma, entendo que uma solução viável 
para uma evolução contínua do setor é a utilização 
de recursos que estejam mais facilmente disponíveis 
para investimentos. Nesse sentido, podemos apontar 
o patrimônio dos fundos de pensão como uma exce-
lente alternativa.

Os fundos de pensão reúnem aproximadamente 
260 bilhões de reais de recursos e, segundo dados do 

Ministério da Previdência, apenas 4,7% desse total 
está investido diretamente no setor imobiliário.

É preciso, no entanto, alertar, Senhor Presidente, 
que esses 4,7% dizem respeito ao conjunto de fundos. 
Se, entretanto, avaliarmos caso a caso, verificaremos 
que há investimento, no setor imobiliário, concentrado 
em poucos fundos, revelando que a maioria aplica muito 
pouco neste tipo de ativo. Na verdade, Com uma taxa 
Selic de 19,25% ao ano, qualquer investidor dificilmente 
ficaria estimulado a aplicar recursos em qualquer pro-
jeto empresarial. Entendo, contudo, que a alternativa 
imobiliária está sendo negligenciada, principalmente 
levando-se em conta o horizonte a ser observado pelos 
fundos de pensão, que á de longo prazo.

Confiando na evolução da economia brasileira, 
creio que a “farra” dos títulos públicos está com os 
dias contados, em uma perspectiva de médio ou longo 
prazo. Com a queda nas taxas de juro, a rentabilidade 
das carteiras possuídas hoje pelos fundos de pensão, 
carregadas de títulos do governo, sem dúvida ficará 
comprometida. Sabendo que essas entidades devem 
cumprir metas atuariais, seria prudente e conveniente 
estudar novas alternativas de investimento.

É por esse prisma que necessariamente temos de 
observar que os investimentos relacionados ao setor 
imobiliário são alternativas que já apresentam renta-
bilidade competitiva e prazo compatível, propiciando 
o casamento entre ativos e passivos. Isso somente é 
possível pelos instrumentos disponíveis no Sistema 
Financeiro Imobiliário (SFI), entre os quais destaco os 
mecanismos de securitização, tais como os Certificados 
de Recebíveis Imobiliários, emitidos por companhias 
securitizadoras.

No modelo de securitização, as funções de todo 
o processo de crédito são descentralizadas e distribu-
ídas entre várias empresas, cada uma especializada 
em uma área, assumindo diferentes responsabilida-
des. O resultado é um processo que apresenta vários 
benefícios.

Além disso, com a forte adesão dos fundos de 
pensão a esse tipo de investimento, haveria novas fon-
tes de financiamento para os integrantes do sistema, 
gerando maior oferta de crédito e conseqüentemente 
menor custo para o mutuário final.

Muitos podem dizer que experiências malsuce-
didas dos fundos de pensão, nos mercados imobiliá-
rios, seriam indicativo do afastamento desse tipo de 
investimento. Porém, o que podemos observar é que 
os instrumentos do SFI permitem um monitoramento 
mais eficiente do risco, auxiliando o trabalho de auto-
ridades como o Banco Central, a Comissão de Valores 
Mobiliários e a Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar.
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A propósito, reportagem do Jornal Valor Econô-
mico informou que o fundo de pensão dos funcioná-
rios do Banco do Brasil, a Previ, vem realizando um 
processo de substituição de investimentos que envol-
ve financiamento de grandes empreendimentos imo-
biliários e posterior utilização de securitização, com a 
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
Desse modo, a entidade substitui um ativo de pouca 
liquidez por papéis que podem facilmente ser ofere-
cidos no mercado, cujos potenciais compradores são 
investidores institucionais – inclusive outros fundos de 
pensão – e instituições financeiras.

Senhoras e Senhores Senadores,
Atualmente, os fundos de pensão formam um 

mercado muito mais profissionalizado e competen-
te. Faço, então, um apelo ao Governo Federal para 
que estimule o Conselho Monetário Nacional a ree-
xaminar a resolução que direciona os investimentos 
dessas entidades, de maneira a facilitar e valorizar 
os mecanismos de investimento que privilegiam o 
mercado da construção civil, sem, contudo, compro-
meter os recursos dos participantes. Como observei 
neste breve momento, isso não é apenas possível, 
mas também viável.

Era o que gostaria de dizer. Muito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Senhor Presidente, senhoras e senhores 
senadores. Terminou no último domingo no município 
de Rio Verde, no sudoeste do Estado de Goiás, a Se-
gunda Feira Agrícola Agrishow Comigo. Um evento 
que movimentou todo o setor rural do Centro-Oeste e 
de outras regiões do Brasil.

Pelo segundo ano consecutivo, Rio Verde partici-
pa do circuito Agrishow, que compreende uma série de 
eventos em vários estados do Brasil, voltados para a 
apresentação de novas tecnologias e comercialização 
de máquinas, implementos e outros itens agregados 
ao processo de produção agrícola.

Os organizadores do evento, que é presidido 
pelo produtor Antônio Chavaglia, um dos nomes mais 
respeitados no setor produtivo rural em todo o País, 
comemoraram os resultados. Ao todo, o volume de co-
mercialização superou os 200 milhões de reais.

Tão expressivo resultado demonstra todo o po-
tencial da região sudoeste de Goiás e a força da agri-
cultura brasileira. Apesar da forte crise existente, o se-
tor ainda é capaz de movimentar tamanho volume de 
recursos em um só evento.

Como se sabe, a agricultura sofre um de seus pio-
res momentos nos últimos anos, motivado pela queda 
da cotação de grãos. Para se ter uma idéia, o preço da 
saca da soja chegou a ser cotado no ano passado a 

cinqüenta reais. Hoje, o preço gira em tomo de vinte a 
vinte e cinco reais, o que não cobre, em alguns casos, 
sequer o custo da produção.

O governo federal, através do Ministro Roberto 
Rodrigues, anunciou algumas medidas para minimizar 
o problema, como a rolagem das dívidas e novos finan-
ciamentos. Mas é preciso avançar mais, implantando 
o seguro rural e fazendo valer, de fato, uma política 
concreta de preços mínimos.

A crise na agricultura provocou uma queda na 
comercialização durante a Agrishow Rio Verde, se 
comparado com o ano passado. Mesmo assim, o re-
sultado foi altamente positivo.

De acordo com Sergio Magalhães, que preside 
o Sistema Agrishow no Brasil, Rio Verde demonstrou 
nesses dois anos que tem condições de sediar o maior 
evento da área em pouco tempo. Segundo Magalhães, 
é a Agrishow de Rio Verde que tem hoje o maior po-
tencial de crescimento no Brasil.

Ao todo, quase 40 mil pessoas passaram pelo 
evento na semana passada, que foi realizado no mo-
derno Centro Tecnológico da Comigo, a Cooperativa 
Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste de Goiás, 
na cidade de Rio Verde.

Eventos com a magnitude da Agrishow de Rio 
Verde reafirmam o potencial da agricultura como um 
setor da economia de grande capacidade de gera-
ção de empregos e de riquezas para o País. É pre-
ciso, portanto, que o governo continue olhando com 
prioridade para este setor, avançando na implanta-
ção de questões estruturais e de longo prazo. E não 
apenas agindo paliativamente, socorrendo a classe 
nos momentos de aperto, como sempre aconteceu 
no passado.

Acredito no compromisso do Governo Lula com 
este setor. E acredito na capacidade do Ministro Ro-
drigues, um dos homens que mais entende de agricul-
tura no Brasil. Mas é preciso transformar capacitação, 
projetos e boa vontade em ações concretas.

Os ganhos maiores não serão apenas dos pro-
dutores, mas acima de tudo da economia nacional, 
cujo crescimento nos últimos anos foi sustentado pela 
agropecuária e que pode ser potencializado, caso re-
ceba seu valor devido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 37 
minutos.)
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Ata da 47ª Sessão Deliberativa Extraordinária,  
em 26 de Abril de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros 

ÀS 21 HORAS E 38 MINUTOS, ENCON-
TRAM-SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. 
SENADORES
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 76 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 15, DE 2004

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 15, de 2004 (nº 
575/98, na Câmara dos Deputados), que altera 
o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal. 
(Excluindo dos bens da União as ilhas costeiras 
que contenham a sede de Município).

Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jorge Bornhausen.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante três ses-
sões deliberativas consecutivas, em fase de discussão, 
em segundo turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre, nesta sessão, a terceira e última ses-
são de discussão.

Em discussão a proposta.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – RS. Pela 

ordem.) – Sr. Presidente, esta é a terceira e última ses-
são? Votaremos, em seguida, não é isso? (Pausa.)

Assim sendo, faço um apelo a V. Exª para que 
pudéssemos abrir o painel já, enquanto estamos no 
processo de encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a proposta. (Pausa.)

Para discutir, concedo a palavra à nobre Sena-
dora Roseana Sarney.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nossa função aqui nesta Casa 
é viabilizar leis que ajustem as necessidades da popu-
lação às possibilidades do Estado. Hoje vamos decidir 
sobre a exclusão da regra que dá à União proprieda-
de sobre as ilhas oceânicas e costeiras, quando nela 
houver sede de Municípios – caso de São Luís, Vitória 
e Florianópolis, por exemplo.

A proposta – oriunda de um projeto do Deputado 
Edison Andrino e, aqui no Senado, relatada pelo Se-

nador Jorge Bornhausen – restabelece a normalidade, 
retirando do patrimônio da União terras que lhe foram 
indevidamente atribuídas pela Constituição de 1988; 
restituindo assim aos Municípios tais glebas que, no 
processo de urbanização, passaram efetivamente a 
integrar suas respectivas áreas administrativas.

Peço, portanto, a atenção das Srªs e dos Srs, 
colegas Senadoras e Senadores, para a importância 
dessa alteração que, além das três capitais de Estado já 
citadas, atinge outros tantos Municípios brasileiros hoje 
abrigados em ilhas. Nesses tempos difíceis, a mudan-
ça proposta vai inclusive – e principalmente – aliviar a 
população dessas ilhas da bitributação existente hoje. 
Nas cidades-ilha se paga para a União o Aforamento; 
também se paga para o Município o Imposto Territo-
rial Urbano – o IPTU. Ou seja, para ocupar o mesmo 
espaço, o cidadão paga duplamente, porque a lei, 
equivocada, garante propriedade “de direito” à União 
e “de fato” ao Município, que é o gestor administrativo 
da cidade-ilha, seja capital ou não.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 
2004, que defendo aqui, cuida de retirar evidente en-
trave aos processos de desenvolvimento dessas ci-
dades-ilha – a maioria delas de relevante importância 
estratégica para o desenvolvimento regional.

Por tudo isso, peço a generosa atenção de todos 
para ajudarmos a corrigir mais uma das leis equivo-
cadas e injustas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço    a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata, 

para discutir.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, entendo que essa é uma das mais 
importantes propostas de emenda à Constituição, além 
de ser uma das mais justas que o Poder Legislativo do 
Brasil terá oportunidade de discutir, sobretudo, no que 
diz respeito ao aspecto político, pelo acordo de Lide-
ranças que se fez para que se pudesse votá-la.

Em primeiro lugar, quero dizer que esse grito de 
independência no sentido da equiparação do brasileiro 
que mora em ilha costeira ao brasileiro que mora no 
continente é obra que se realiza graças aos esforços 
que começaram com a Senadora Ideli Salvatti, Líder do 
Governo à época, e que continuou com o Senador Aloi-
zio Mercadante, Líder do Governo, e a Bancada do PT 
tendo em vista a concordância que aqui logramos.

Cito, como exemplo, a Ilha de Vitória, que foi doada 
por D. João III – no reino de Portugal – a Duarte Lemos, 
um donatário da Ilha de Vitória. A União tomou a Ilha 
de Vitória dos herdeiros de Duarte Lemos, não pagou 
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um centavo sequer por ela, se constituiu sua dona e 
passou a cobrar dividendos sobre aquelas terras, que 
anteriormente não pertenciam à União. Uma injustiça 
para com os moradores da Ilha de Vitória.

Os moradores da Ilha de Florianópolis e os da 
de São Luís não são considerados brasileiros, ou pelo 
menos nesse momento ainda não o são, como os que 
moram no continente. Então, na verdade, essa pro-
posta de emenda faz com que os moradores dessas 
Ilhas, sedes de Municípios, se transformem em cida-
dãos, iguais aos moradores do continente do Brasil, 
das terras brasileiras.

Sr. Presidente, é o grito de alforria a uma institui-
ção que vem desde 1840, quando o Império delimitou 
com a distância de um tiro de canhão – à época 33 
metros da maré mais baixa – a sua possessão sobre 
as terras, alegando direito de defesa. Vieram os ca-
nhões, os mísseis, as metralhadoras, os foguetes e 
continuamos regidos por uma lei tacanha.

Portanto, os ilhéus brasileiros ficam devendo ao 
Presidente Lula, ao Ministro Palocci, à Liderança do PT 
nesta Casa, esse grito de alforria, a libertação dessas 
taxas anacrônicas que vinham inviabilizando o desen-
volvimento urbanos das ilhas, capitais de Estado.

Cumprimento o Governo, o Senado, o Deputado 
Edison Andrino, autor da proposta, por essa vitória que 
o Brasil alcança nessa sintonia que observamos. Agra-
decidos somos ao Governo do Presidente Lula, que 
entendeu o problema que os ilhéus enfrentavam.

Parabéns ao Governo, parabéns ao Senado, pa-
rabéns à Liderança do Governo e aos moradores das 
ilhas costeiras que hoje se libertam da mais anacrônica 
e vil taxa imposta a um cidadão brasileiro!

Muito obrigado, Sr Presidente.
O SR EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra a nobre Senadora Ideli Salvatti. 
Em seguida, concederei a palavra ao nobre Senador 
Edison Lobão.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr Presidente, rei-
tero a V. Exª o pedido que fiz anteriormente, qual seja, 
o de que fosse reaberto o painel a fim de agilizarmos 
a votação.

Sr. Presidente, rapidamente quero dizer que essa 
emenda constitucional, de autoria do Deputado Edison 
Andrino, do PMDB de Florianópolis, Santa Catarina, que 
nos honra, acompanhando a votação militantemente, 
ao longo do primeiro semestre de 2005, busca funda-
mentalmente resgatar, recuperar o direito de isonomia 
entre os que residem em ilhas e os que residem no 
continente. Não é justo que, pelo fato de as pessoas 

morarem em uma ilhas, elas sofram uma bitributação. 
Portanto, essa emenda constitucional veio para corrigir 
esse erro, o qual ficou consagrado no texto da Cons-
tituição de 1988.

Dessa forma, daremos isonomia aos moradores 
do mesmo Município, que não terão mais como dife-
rença o fato de estarem morando ou não em ilhas, 
como é o caso dos moradores de Florianópolis e os 
de outras Ilhas como Vitória, São Luís e tantos outros 
em nosso País.

Agradecemos o empenho, a compreensão e, in-
clusive, a articulação suprapartidária que nos permitiu 
estarmos votando, no segundo turno, esta PEC tão 
importante para os moradores ilhéus de várias locali-
dades do nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço    a V. Exª.

Respondendo ao pleito postulado por V. Exª no 
início de sua intervenção, a Presidência informa que 
não consentirá com a abertura do painel, porque, se 
assim o fizesse, comprometeria a votação da última 
proposta de emenda à Constituição. Creio que pode-
remos fazer isso na última votação se assim decidir 
o Plenário.

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão 
e, em seguida, a concederei ao Senador Sibá Ma-
chado.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por todo 
esse tempo temos combatido o centralismo excessivo 
em nosso País. 

A Constituição de 1988 não operou no sentido 
desse combate; ao contrário, consolidou-o em muitos 
aspectos.

O que faz hoje a União? Detém esse patrimônio 
nas ilhas oceânicas capitais sem saber o que fazer 
com ele. Recentemente perguntei a um técnico do 
Ministério da Previdência quanto valia o imenso patri-
mônio da Previdência Social: são prédios, escritórios, 
residências, espalhados por este País inteiro. Obtive 
como resposta que não valia quase nada.

Ora, Sr. Presidente, o orçamento previdenciário 
tem um rombo anual da ordem de R$40 bilhões, e esse 
patrimônio não vai além de R$4 bilhões. Mas, ainda 
assim, a União quer manter em seu poder outro tipo 
de patrimônio que a ela, a rigor, não serve, mas des-
serve às ilhas que os detêm.

Essa proposta de emenda à Constituição é, por-
tanto, uma boa iniciativa no sentido de corrigir as dis-
torções, que não podem prosseguir. A capital do meu 
Estado é um exemplo disso. Não podemos continuar 
com essa situação dúbia. A União Federal detém o 
patrimônio, mas é a Prefeitura da capital que tem de 
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administrá-lo, com ônus graves para os cofres muni-
cipais.

Trago aqui, portanto, o meu apoio a essa iniciativa, 
que não é do Senado, é da Câmara dos Deputados, 
mas que, em boa hora, também chega ao Senado 
para que ajudemos, nós, Senadores, a corrigir essa 
grave distorção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz 
questão de falar sobre o assunto, e muitos podem es-
tar perguntando o que um Senador do Estado do Acre, 
que mora a mais de quatro mil quilômetros do litoral, 
tem a ver com isso. Quero dizer a V. Exª que esta ma-
téria me chamou a atenção pelo seguinte fato, para o 
qual os Senadores do Maranhão, do Espírito Santo e 
de Santa Catarina estejam atentos: a zona de frontei-
ra, Sr. Presidente. Trata-se da zona de fronteira que 
sai do Rio Grande do Sul e vai até o Amapá, percor-
rendo onze Estados, com milhares de prefeituras que 
vivem com esse problema. Elas não podem arrecadar 
tributos e não podem emitir título de domínio sobre a 
territorialidade urbana, que é um caos! A sede de mui-
tas prefeituras, Sr. Presidente, está em lugar indevido, 
porque a prefeitura não tem a propriedade sequer do 
terreno de sua sede.

Então, nesse sentido, já quero pedir o apoio des-
tes nove baluartes, os Senadores dos Estados do Ma-
ranhão, do Espírito Santo e de Santa Catarina, para 
uma medida que vou, com certeza, apresentar a esta 
Casa, tratando da mesma logística para as áreas de 
fronteira.

Parabéns pelo projeto, ao qual votarei favora-
velmente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bornhausen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
facilitar os trabalhos, prefiro encaminhar a votação. Acho 
que há concordância geral de que a matéria é justa, 
faz justiça àqueles que vivem nos Municípios. Portanto, 
por unanimidade, vamos ter essa votação.

O PFL encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PFL encaminha o voto “sim”, por recomen-
dação do Senador Jorge Bornhausen.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, para encaminhamento, 
pode abrir o painel. Eu gostaria de encaminhar já, se 
possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não mais havendo quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação.
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-

dante, para encaminhar a votação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Basicamente, quero parabenizar as Bancadas que 
se mobilizaram por isso, em especial a de Santa Ca-
tarina, por intermédio da Senadora Ideli Salvatti e do 
Senador Leonel Pavan, que não está presente, mas que 
participou também. A Senadora Ideli lutou bravamente 
por esta matéria juntamente com o Senador Jorge Bor-
nhausen. É bom vê-los juntos em torno de uma causa. 
Pelo Estado do Espírito Santo, os Senadores Gerson 
Camata, João Batista Motta e Francisco Pereira tam-
bém participaram ativamente dessa mobilização.

Desde o período anterior, já havia uma grande 
mobilização em torno desta matéria. O Senador Fran-
cisco Pereira teve também uma participação incisiva 
nesta questão. S. Exª chegou agora e já está conquis-
tando uma luta histórica. No Maranhão, o Senador 
José Sarney, a Senadora Roseana Sarney, o Sena-
dor Edison Lobão, todos eles tiveram um empenho 
muito grande.

Quero parabenizar o Deputado Edison Andrino, 
porque, da outra vez, eu disse que precisava de um 
tempo para construir um acordo, mas que chegarí-
amos a um consenso e aprovaríamos esta matéria. 
Está cumprido mais um compromisso que fizemos 
aqui no plenário.

Tenho certeza de que esta matéria será apro-
vada por unanimidade. Trata-se de uma reivindicação 
histórica, secular dessas ilhas, a que, agora, estamos 
dando efetividade.

Quero parabenizar o Presidente Lula e o Gover-
no pela posição de viabilizar essa alforria, como foi 
dito, para tratar os moradores do continente e da ilha 
com a mesma estatura do ponto de vista do direito de 
moradia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu gostaria de registrar a honrosa presença 
neste plenário da D. Lily Marinho. 

A senhora nos honra, sobretudo, com sua visita. 
(Palmas.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, desta vez, com a sessão funcionando ple-
namente, reconheço, sem dúvida alguma, no entendi-
mento suprapartidário o esforço que fizeram as Banca-
das, sobretudo as do Maranhão, do Espírito Santo e de 
Santa Catarina, para que se chegasse a esta votação 
que consagra uma solução há tanto tempo esperada.

No PSDB, a coisa se processou de maneira mui-
to simples. O Partido se reuniu para ouvir uma expo-
sição muito percuciente, muito clarividente, feita pelo 
Senador Leonel Pavan. S. Exª a todos nos convenceu 
da justeza desta propositura.

Portanto, em homenagem a Santa Catarina, su-
prapartidariamente, em homenagem ao Maranhão, ao 
Espírito Santo e, sem dúvida, guiados e orientados pelo 
Senador Leonel Pavan, o PSDB recomenda com muito 
entusiasmo o voto “sim” a esta solução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB recomenda o voto “sim”.

Senador João Batista Motta.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Ney Suassuna, por favor.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
exatamente dizer que esta é uma bandeira antiga do 
PMDB e quem vai fazer o encaminhamento pelo Par-
tido é o Senador João Batista Motta, em homenagem 
ao Espírito Santo e ao nobre Senador.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador João Batista Motta vai encaminhar 
a votação pelo PMDB.

Com a palavra S. Exª.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer, 
do fundo do meu coração e em nome do meu Estado 
Espírito Santo, ao Deputado Edison Andrino, que está 
presente aqui, do nosso lado.

É uma luta que temos travado ao longo desses 
tempos, inclusive data de mais de dez anos. Hoje, os 
moradores da Ilha de Vitória passarão a ter os mesmos 
direitos que os moradores dos outros Municípios do 
nosso Estado, assim como acontecerá a mesma coisa 
nos Estados de Santa Catarina e do Maranhão.

Os nossos agradecimentos à Liderança do PT, ao 
Governo Federal, que nos concedeu esse direito. Agra-

deço à Senadora Ideli Salvatti, que por Santa Catarina 
também somou nessa luta para que hoje pudéssemos 
chegar a este final feliz.

Muito obrigado a todos os senhores. O Espírito 
Santo, os moradores de Vitória, a partir de hoje, estão 
de parabéns.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Francisco Pe-
reira.

O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero encaminhar pelo PL o voto “sim” 
e também me congratular com este momento históri-
co que tanto vai marcar a nossa vitória pelo Espírito 
Santo, porque é um momento, realmente, em que se 
obteve uma conquista inédita. Creio que teremos todos 
os votos coerentes em torno desta matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, primeiro, quero parabenizar este esforço de 
todo o Senado Federal, especialmente dos Senadores 
do Maranhão, do Espírito Santo e de Santa Catarina – e 
o Senador Heráclito Fortes lembra o Piauí também.

Quero, mais do que nunca, registrar este momento 
importante para o Senado e dizer que, com muito lou-
vor, o PT e o Bloco de Apoio ao Governo votam “sim” 
a este projeto importante, fundamental.

E não posso deixar de registrar e destacar o tra-
balho do meu querido amigo Deputado Edison Andrino, 
autor da PEC na Câmara dos Deputados. 

Parabéns, meu caro Deputado Andrino!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

Se todos os Srs. Senadores já votaram, vamos 
encerrar a votação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, apenas para solicitar aos 
Srs. Parlamentares que permaneçam, especialmente 
os do PFL, para que possamos votar o segundo turno 
da PEC nº 40.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos ter ainda uma votação nominal e é im-
portante a presença de todos.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um apelo 
aos Parlamentares, aos Senadores do PSDB, afinal 
de contas a feitura inteira da obra se dará com a vo-
tação dos segundos turnos. Portanto, é essencial que 
os Parlamentares todos, refiro-me especificamente aos 
do PSDB, permaneçam em plenário para cumprirem 
até o fim com esta missão tão honrosa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos os Srs. Senadores já votaram, vamos 
encerrar a votação.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – É exatamente isto, 
Sr. Presidente, que também o PMDB pede, que per-
maneçam, e os que ainda estão no cafezinho ou fora 
venham para votar a PEC nº 40.

A Senadora Heloísa Helena é só sorrisos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar o re-
sultado. (Pausa.)

(Procede-se a votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 62 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenções.
Total de votos: 62
Está aprovada a proposta.
A Presidência convocará, oportunamente, sessão 

conjunta, solene, destinada à promulgação da emen-
da constitucional.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2004 

(Nº 575/98, na Câmara dos Deputados)

Altera o inciso IV do art. 20 da Cons-
tituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O inciso IV do art. 20 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. .................................................
 ..............................................................
IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zo-

nas limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 
excluídas, destas, as que contenham a sede 
de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas 
ao serviço público e a unidade ambiental fe-
deral, e as referidas no art. 26, II;

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de encerrar a presente sessão, teremos 
de apreciar – peço a compreensão do Plenário – o 
Item 2 da pauta.

Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2000 

(Votação Nominal)

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 40, de 2000, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Heloísa Helena, que dispõe sobre a obrigato-

riedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de 0 a 6 anos de idade.

Parecer favorável, sob o nº 431, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, é o segundo turno?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É o segundo turno e a primeira sessão.

A Presidência esclarece que, nos termos do dis-
posto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria 
constará da Ordem do Dia durante três sessões deli-
berativas ordinárias consecutivas, em fase de discus-
são em segundo turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre, hoje, a primeira sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa para o prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Convoco sessão extraordinária para hoje, às 
22 horas e 01 minuto, designando a seguinte:

ORDEM DO DIA 
Às 15:30 horas

1 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2000 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 40, de 
2000, tendo como primeira signatária a Se-
nadora Heloísa Helena, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade e gratuidade da educação 
infantil para crianças de zero a seis anos 
de idade.

Parecer favorável, sob nº 1.696, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tião Viana.

2 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
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tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que oferece.

3 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 57, de 2003 (nº 306/2000, na Câ-
mara dos Deputados), que acrescenta o § 3º 
ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo 
o Plano Nacional de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

4 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2004

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara 
dos Deputados), que altera o inciso IV do art. 20 
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens 
da União as ilhas costeiras que contenham a 
sede de Município).

Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jorge Bornhausen.

5 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 43, DE 2000 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 43, de 2000, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Júlio Eduardo, que 

modifica a redação dos arts. 20, III, e 26, I, da 
Constituição Federal, para definir a titularidade 
das águas subterrâneas.

Parecer favorável, sob nº 1.320, de 2001, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.

6 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 9, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 9, de 2003, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que 
adiciona um parágrafo ao art. 183 da Constitui-
ção Federal, aumentando o tamanho máximo 
do lote objeto de usucapião especial urbano 
em cidades com menos de 300.000 (trezentos 
mil habitantes).

Parecer sob nº 271, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Maranhão, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 87, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Fátima Cleide, 
que altera o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais (dispõe sobre a carreira dos 
servidores civis e militares do ex-Território Fe-
deral de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

8 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 73, de 1999, tendo como 

    175ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10343 

primeiro signatário o Senador Pedro Simon, 
que inclui novo inciso no § 9º, além de no-
vos parágrafos no art. 165 da Constituição 
Federal (participação da população ou de 
entidades civis legalmente constituídas na 
elaboração, aprovação e execução do pro-
cesso orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

9 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 31, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Maria do Carmo Al-
ves, que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º 
da Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que adota-
rem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

10 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que dispõe sobre aplicação de recursos 
destinados à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Alberto Souza, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Otávio, que acres-
centa artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias. (Dispõe sobre os pro-
cessos em andamento de criação de novos 
municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

12 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 
definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 61, de 2004 (nº 3.407/2000, na 
Casa de origem), que declara o arquiteto Oscar 
Niemeyer Patrono da Arquitetura Brasileira.

Parecer favorável sob nº 7, de 2005, da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Mar-
co Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas.)
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Ata da 48ª Sessão Deliberativa Extraordinária,  
em 26 de Abril de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros

ÀS 22 HORAS E 2 MINUTOS, ENCON-
TRAM-SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. 
SENADORES
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 76 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2000 

(Votação Nominal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 40, tendo 
como primeira signatária a Senadora Heloísa 
Helena, que dispõe sobre a obrigatoriedade e 
gratuidade da educação infantil para crianças 
de 0 a 6 anos de idade.

Parecer favorável, sob o nº 431, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

A Presidência esclarece que, nos termos do dis-
posto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria 
constará da Ordem do Dia durante três sessões deli-
berativas ordinárias consecutivas, em fase de discus-
são em segundo turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre, hoje, a segunda sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa para o prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Convoco sessão extraordinária para hoje, às 
22 horas e 04 minutos, designando a seguinte

ORDEM DO DIA 
Às 15:30 horas

1 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2000 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 40, de 2000, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Heloísa Helena, que dispõe sobre a obrigato-
riedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de zero a seis anos de idade.

Parecer favorável, sob nº 1.696, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tião Viana.

2 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2002 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Francisco Escórcio, que inclui § 8º no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias com a finalidade de ampliar a vigência 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).

Parecer sob nº 119, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que oferece.

3 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 57, de 2003 (nº 306/2000, na Câ-
mara dos Deputados), que acrescenta o § 3º 
ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo 
o Plano Nacional de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

4 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2004

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara 
dos Deputados), que altera o inciso IV do art. 20 
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens 
da União as ilhas costeiras que contenham a 
sede de Município).

Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jorge Bornhausen.
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5 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 43, DE 2000 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 43, de 2000, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Júlio Eduardo, que 
modifica a redação dos arts. 20, III, e 26, I, da 
Constituição Federal, para definir a titularidade 
das águas subterrâneas.

Parecer favorável, sob nº 1.320, de 2001, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.

6 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 9, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 9, de 2003, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que 
adiciona um parágrafo ao art. 183 da Constitui-
ção Federal, aumentando o tamanho máximo 
do lote objeto de usucapião especial urbano 
em cidades com menos de 300.000 (trezentos 
mil habitantes).

Parecer sob nº 271, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Maranhão, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 87, de 2003, tendo como pri-
meira signatária a Senadora Fátima Cleide, 
que altera o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais (dispõe sobre a carreira dos 
servidores civis e militares do ex-Território Fe-
deral de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

8 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 73, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Pedro Simon, que inclui 
novo inciso no § 9º, além de novos parágrafos 
no art. 165 da Constituição Federal (participa-
ção da população ou de entidades civis legal-
mente constituídas na elaboração, aprovação 
e execução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

9 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 31, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Maria do Carmo Al-
ves, que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º 
da Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que adota-
rem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

10 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que dispõe sobre aplicação de recursos 
destinados à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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11 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Otávio, que acres-
centa artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias. (Dispõe sobre os pro-
cessos em andamento de criação de novos 
municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

12 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 

definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 61, de 2004 (nº 3.407/2000, 
na Casa de origem), que declara o arquiteto 
Oscar Niemeyer Patrono da Arquitetura Bra-
sileira.

Parecer favorável sob nº 7, de 2005, da 
Comissão de Educação, Relator: Senador Mar-
co Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 3 
minutos.)
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Ata da 49ª Sessão Deliberativa Extraordinária,  
em 26 de Abril de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros

ÀS 22 HORAS E 4 MINUTOS ENCON-
TRAM-SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. 
SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 76 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

Passa-se à

ORDEM DO DIA 

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2000 

(Votação nominal) 

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 40, de 2000, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Heloísa Helena, que dispõe sobre a obrigato-
riedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de 0 a 6 anos de idade.

Parecer favorável, sob o nº 431, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

A Presidência esclarece que, nos termos do dis-
posto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria 
constará da Ordem do Dia durante três sessões deli-
berativas ordinárias consecutivas, em fase de discus-
são em segundo turno, quando poderão ser oferecidas 
emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre, hoje, a terceira e última sessão de 
discussão.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.

(Procede-se à votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Consulto os Srs. Líderes sobre se desejam 
orientar as Bancadas.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – O 
PFL vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PFL, de acordo com o Senador Demóstenes 
Torres, vota “sim”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB vota “sim”.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PMDB vota “sim”.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, o PT e o Bloco de apoio ao Governo 
votam “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PT e o Bloco votam “sim”.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senador Ana Júlia Ca-
repa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
já que não é possível falar hoje, peço para dar como 
lido um pronunciamento em defesa de três mil famílias 
do Município de Almeirim, onde a empresa Jari quer 
grilar um milhão de hectares de terra.

Em defesa também desses filhos e filhas, dessas 
crianças, já encaminhei a denúncia à CPMI da Terra. É 
mais uma grande grilagem no Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já votaram? 
(Pausa.)

Se todos já votaram, encerraremos o processo 
de votação.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é com muito pesar que comunico 
à Casa o falecimento, ainda há pouco, do Deputado 
Paulo Kobayashi, do PSDB paulista, vitimado por um 
câncer atroz que lhe trouxe complicações fatais nos 
últimos momentos.

O Deputado Paulo Kobayashi foi Presidente da 
Assembléia Legislativa de São Paulo. Era conhecido 
pela sua fina articulação política, pela lealdade ao seu 
Partido, pela correção da sua compostura pessoal e 
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pública, pela sua trajetória política vitoriosa, que fez 
dele um exemplo para todos os tucanos e, sem dúvi-
da, para todos os homens públicos que imaginam que 
vale a pena fazer vida pública com honra, dignidade, 
coerência e seriedade.

Neste momento em que o Congresso colhe a 
vitória de ver matérias tão importantes decididas e 
aprovadas pela maioria – e muitas delas o foram por 
unanimidade –, há sempre o outro lado. E esse lado 
é a dor, que atinge bem fundo o coração do PSDB e 
marca muito profundamente o coração e a sensibili-
dade do povo de São Paulo.

Em nome da Bancada do PSDB no Senado e 
do meu Partido, quero dizer da enorme saudade e do 
enorme vácuo que deixa em todos nós a figura só-
bria, firme, correta, justa e inesquecível do Deputado 
Paulo Kobayashi.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, amanhã o Senado 
prestará a devida homenagem ao saudoso Deputado 
Paulo Kobayashi.

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a palavra 
pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero também expressar meu sentimento de pesar e 
solidariedade ao PSDB e à família do Deputado Paulo 
Kobayashi, que foi meu colega na Câmara Municipal 
de São Paulo, presidindo-a no biênio posterior ao meu 
mandato de 1989/1990. Os Presidentes seguintes fo-
ram Arnaldo Madeira e Paulo Kobayashi.

Na quinta-feira da semana passada, juntamente 
com Paulo Kobayashi e outros ex-Presidentes da Câ-
mara Municipal, a convite do atual Presidente, Deputado 
Roberto Trípoli, estivemos lá para transmitir sugestões 
e experiências do nosso tempo como presidente da-
quela instituição. O Deputado Paulo Kobayashi, ainda 
que com dificuldade de voz, fez questão de transmitir 
sua saudação, tendo sido aplaudido por todos os Ve-
readores e presentes.

O Deputado Paulo Kobayashi tão bem dignifi-
cou seu mandato de Vereador, Deputado Estadual, 
Deputado Federal. Transmito a todos os seus amigos, 
amigas e familiares minha mais sincera homenagem 

a uma pessoa que sempre dignificou seu mandato e 
o povo de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
e, em seguida, ao Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei rápido.

O dia de hoje foi de glória, alegria e bastante 
emoção neste plenário, e o concluímos com profunda 
amargura pela perda de um amigo, o grande Deputado 
Paulo Kobayashi. Até o ano passado, quando ficou 
gravemente doente, o Líder da Bancada paulista nos 
orientou e lutou conosco em defesa de todos os inte-
resses do Estado de São Paulo. Nosso respeito à sua 
família, nossas condolências. Temos certeza de que 
ele estará perto de João Paulo II, a esta hora, pela 
bondade que sempre demonstrou durante sua vida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Não poderia, nesta hora, 
deixar de expressar o meu sentimento de luto. É o 
sentimento desta Casa, da Câmara e, sobretudo, do 
povo de São Paulo.

Conheci Paulo Kobayashi ainda como professor 
do curso Objetivo, em São Paulo, em meados dos 
anos 70 – mais de 30 anos de conivência. Já naquela 
época, ele era um professor destacado e competente 
que entusiasmava os jovens com suas aulas; um pro-
fundo conhecedor da Geografia. Depois, fomos cole-
gas Deputados por duas legislaturas. Ele sempre se 
pautou pela correção, pela atitude sóbria, firme, equi-
librada, de bom senso. Foi Líder da Bancada paulista 
durante um bom período. Sempre trabalhou com muita 
altivez, com respeito ao pluralismo, à tolerância. Era 
uma figura admirável. Seguramente, fará grande falta 
à vida pública nacional.

O consolo que nos fica é o exemplo de mais um 
homem público que se dedicou, até o último momen-
to de sua vida, ao compromisso com a política, com o 
Brasil e, sobretudo, com este Parlamento. 

Trata-se de uma despedida dolorida. No entanto, 
a obra, a história, a presença e a contribuição que ele 
nos deu ficarão para sempre no Plenário da Câmara 
dos Deputados e do Congresso Nacional.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 61 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenção.
Total de votos: 61
A Proposta de Emenda à Constituição nº 40 foi 

aprovada em 2º turno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
 O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 431, DE 2005

Sr. Presidente, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro seja en-
viado à direção da Rede Globo de Televisão, voto de 
congratulação pelo transcurso dos 40 anos de ativi-
dades da emissora.

Justificação

No momento que a TV Globo completa 40 anos 
de atividades da emissora, servindo à cultura, ao lazer 
e se colocando entre as três melhores e maiores redes 
de emissoras de televisão do mundo, o Senado Fede-
ral apresenta um Voto de Congratulação pelo êxito que, 
inclusive, destaca o País no cenário internacional, felici-
tando a quantos atuam na emissora fundada pelo gênio 
Roberto Marinho e continuada pela competência de seus 
filhos, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que apro-
vam o requerimento subscrito, em primeiro lugar, pelo 
Senador Antonio Carlos Magalhães, queiram perma-
necer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.

A Mesa encaminhará o voto de congratulações 
solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, quero apenas dizer que, com 
essa matéria, está sobrestada a pauta para a sessão de 
amanhã, caso não haja acordo entre as Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sem dúvida.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Como o PFL não vai fazer o acordo, a pauta 
estará sobrestada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, estou apresentando um voto de 
pesar, que eu gostaria que fosse considerado pela Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Estamos aguardando o requerimento de pesar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– O requerimento já está com a Mesa, em mão da 
Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 432, DE 2005

Pelo falecimento do (a) Deputado Paulo Kobayashi 
requeiro nos termos do art. 218, combinado com o art. 
220 do Regimento Interno e de acordo com as tradi-
ções da Casa, as seguintes homenagens:

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília e ao Estado;

c) representação nos funerais; e
d) sessão.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, eu gostaria também de subscrever 
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa)

Está aprovado o requerimento.
A Presidência encaminhará o voto de pesar so-

licitado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Aloizio Mer-
cadante recordou o papel do Deputado Paulo Kobayashi 
como Líder e coordenador da Bancada de São Paulo. 
Acrescento que ele foi, junto ao ex-Governador Mário Co-
vas e ao Governador Geraldo Alckmin, uma das pessoas 
que mais cooperou para que houvesse o melhor entrosa-
mento dos Deputados e Senadores de todos os Partidos 
junto ao Governo do Estado de São Paulo, e, certamente, 
reuniu grandes méritos nesse seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câ-
mara dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

PS-GSE nº 134/05

Brasília, 19 de abril de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser subme-

tido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto 
de Lei de Conversão nº 05, de 2005 (Medida Provisória 
nº 232/04, do Poder Executivo), aprovado na Sessão Ple-
nária do dia 12-4-05, que “Altera a Legislação Tributária 
Federal e dá outras providências”, conforme o disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 5, de 2005 (proveniente da Medida Provisória nº 232, 
de 2004), que acaba de ser lido, a Presidência esclarece 
à Casa que o prazo de sua vigência foi prorrogado pela 
Mesa do Congresso Nacional, por mais sessenta dias, 
conforme prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001.

Esclarece ainda que o prazo de 45 dias para 
apreciação da matéria pelo Congresso Nacional en-
contra-se esgotado desde o dia 30 de março e que a 
prorrogação do prazo de vigência da proposição não 
restaura os prazos de sua tramitação. Uma vez rece-
bida formalmente pelo Senado Federal, nesta data, a 
Medida Provisória passa a sobrestar imediatamente 
todas as demais Deliberações Legislativas da Casa 
até que ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na pauta da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária.

É o seguinte a matéria recebida:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 232, de 2004)

Altera a Legislação Tributária Federal 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O imposto de renda incidente sobre os 

rendimentos de pessoas físicas será calculado de 
acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal 
e anual, em reais:

TABELA PROGRESSIVA MENSAL

Base de cálculo em R$ Alíquota %
Parcela a Deduzir  
do Imposto em R$

Até 1.164,00 – –
De 1.164,01 até 2.326,00 15 174,60

Acima de 2.323,00 27,5 465,35

TABELA PROGRESSIVA ANUAL

Base de cálculo em R$ Alíquota %
Parcela a Deduzir  
do Imposto em R$

Até 13.968,00 – –

De 13.968,01 até 27.912,00 15 2.095,20

Acima de 27.912,00 27,5 5.584,20

Art. 2º O inciso XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º ...................................................
XV – os rendimentos provenientes de apo-

sentadoria e pensão, transferência para a reserva 
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência 
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de 
direito público interno ou por entidade de previ-
dência complementar, até o valor de R$1.164,00 
(mil, cento e sessenta e quatro reais), por mês, 
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a partir do mês em que o contribuinte comple-
tar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem 
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de 
incidência mensal do imposto;

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

Art. 3º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º ...................................................
III – a quantia de R$117,00 (cento e de-

zessete reais) por dependente;
 ..............................................................
VI – a quantia de R$1.164,00 (mil, cento 

e sessenta e quatro reais) , correspondente à 
parcela isenta dos rendimentos provenientes 
de aposentadoria e pensão, transferência para 
a reserva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência complementar, a 
partir do mês em que o contribuinte completar 
65 (sessenta e cinco) anos de idade.

 ....................................................  “(NR)
“Art. 8º ...................................................
II –  ........................................................

b) a pagamentos de despesas com instrução do con-
tribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimen-
tos de ensino, até o limite anual individual de R$2.199,00 
(dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente:

1. à educação infantil, compreendendo 
as creches e as pré-escolas;

2. ao ensino fundamental;
3. ao ensino médio;
4. à educação superior, compreendendo 

os cursos de graduação e de pós-graduação 
(mestrado, doutorado e especialização)

5. à educação profissional, compreenden-
do o ensino técnico e o tecnológico;

c) à quantia de R$1.404,00 (mil, quatro-
centos e quatro reais) por dependente;

 ..................................................... “(NR)
“Art. 10. Independentemente do montante 

dos rendimentos tributáveis na declaração, rece-
bidos no ano-calendário, o contribuinte poderá 
optar por desconto simplificado, que consistirá 
em dedução de 20% (vinte por cento) do valor 
desses rendimentos, limitada a R$10.340,00 (dez 
mil, trezentos e quarenta reais), na Declaração 
de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da 
despesa e a indicação de sua espécie.” (NR)

Art. 4º Os sujeitos passivos que tenham sido 
cientificados de decisão proferida pelas Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento em processos ad-
ministrativos fiscais no período compreendido entre 1º 
de janeiro de 2005 e a data de publicação desta lei e 
que, por força da alteração introduzida no art. 25, inci-
so I, alínea a, do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972, pelo art. 10 da Medida Provisória nº 232, de 30 
de dezembro de 2004, não tenham interposto recurso 
voluntário poderão apresentá-lo no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado da data de publicação desta lei.

Parágrafo único. Ficam convalidados os recur-
sos apresentados no período de que trata o caput 
deste artigo.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Altera a Legislação Tributária Federal 
e dá outras providências.

Pendente de parecer da Comissão Mista.
O Presidente da República, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º O imposto de renda incidente sobre os 
rendimentos de pessoas físicas será calculado de 
acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal 
e anual, em reais:
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Art. 2º O inciso XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“XV – os rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para a 
reserva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência complementar, até 
o valor de R$1.164,00 (mil, cento e sessenta 
e quatro reais), por mês, a partir do mês em 
que o contribuinte completar sessenta e cinco 
anos de idade, sem prejuízo da parcela isen-
ta prevista na tabela de incidência mensal do 
imposto.” (NR)

Art. 3º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º ...................................................
III – a quantia de R$117,00 (cento e de-

zessete reais) por dependente.
 .................................................... ” (NR)
VI – a quantia de R$1,164,00 (mil, cento 

e sessenta e quatro reais), correspondente à 
parcela isenta dos rendimentos provenientes 
de aposentadoria e pensão, transferência para 
a reserva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência complementar, a 
partir do mês em que o contribuinte completar 
sessenta e cinco anos de idade.

 .....................................................” (NR)
“Art. 8º ...................................................
II –  ........................................................
b) a pagamentos de despesas com ins-

trução do contribuinte e de seus dependentes, 
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o 
limite anual individual de R$2.198,00 (dois mil, 
cento e noventa e oito reais), relativamente:

1. à educação infantil, compreendendo 
as creches e as pré-escolas;

2. ao ensino fundamental;
3. ao ensino médio;
4. à educação superior, compreendendo 

os cursos de graduação e de pós-graduação 
(mestrado, doutorado e especialização);

5. à educação profissional, compreenden-
do o ensino técnico e o tecnológico; 

c) à quantia de R$1.404,00 (mil, quatro-
centos e quatro reais) por dependente;

 .....................................................” (NR)
“Art. 10. Independentemente do montan-

te dos rendimentos tributáveis na declaração, 
recebidos no ano-calendário, o contribuin-
te poderá optar por desconto simplificado, 
que consistirá em dedução de vinte por cento 
do valor desses rendimentos, limitada a R$ 
10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais), 
na Declaração de Ajuste Anual, dispensada 
a comprovação da despesa e a indicação de 
sua espécie.

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

Art. 4º o parágrafo único do art 27 da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Parágrafo único. A multa a que se refere 
o art. 88 da Lei nº 8.981, de 1995:

a) poderá ser deduzida do imposto a ser 
restituído ao contribuinte;

b) será exigida por meio de lançamento 
efetuado pela Secretaria da Receita Federal, 
notificado o contribuinte.” (NR)

Art. 5º Os arts. 30 e 32 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas 
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas 
de direito privado pela prestação de serviços 
de limpeza, conservação, manutenção, segu-
rança, vigilância, transporte, locação de mão-
de-obra, medicina, engenharia, publicidade 
e propaganda, assessoria creditícia, merca-
dológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, 
bem como pela remuneração de serviços pro-
fissionais estão sujeitos a retenção na fonte 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS e da Contri-
buição para o PIS/PASEP.

 ............................................................. .
§ 4º Os serviços de medicina e os de 

engenharia de que trata o caput deste artigo 
são, respectivamente, os prestados por am-
bulatório, banco de sangue, casa e clínica de 
saúde, casa de recuperação e repouso sob 
orientação médica, hospital e pronto-socorro; 
e os de Construção de estradas, pontes, pré-
dios e obras assemelhadas.” (NR)

“Art. 32.  ................................................
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II – empresas estrangeiras de transpor-
te;

 ..............................................................
Parágrafo único.
I – a titulo de transporte internacional 

efetuados por empresa nacional:
 .................................................... ” (NR)

Art. 6º Os pagamentos efetuados pelas pessoas 
jurídicas que produzam as mercadorias relacionadas 
no caput do art 8º e no art. 15 da Lei nº 10,925, de 23 
de julho de 2004, às pessoas físicas ou jurídicas for-
necedoras dos insumos que geram direito ao crédito 
presumido, ficam sujeitos à retenção do imposto de 
renda à alíquota de um e meio por cento.

§ 1º Na hipótese de fornecedor pessoa ju-
rídica, também deverá ser efetuada a retenção 
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido 
– CSLL, mediante a aplicação da alíquota de 
um por cento.

§ 2º Os valores retidos na quinzena se-
rão recolhidos até o último dia útil da semana 
subseqüente á quinzena de ocorrência dos 
fatos geradores.

§ 3º Os valores retidos serão conside-
rados:

I – antecipação do devido na Declara-
ção de Ajuste Anual, ficando o rendimento 
sujeito ao ajuste anual, na hipótese de pes-
soa física; e

II – antecipação do devido no período 
de apuração, na hipótese de fornecedor pes-
soa jurídica.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se 
também às demais hipóteses de pagamentos 
efetuados por pessoa jurídica a pessoa física 
ou jurídica que dêem direito a crédito presu-
mido na forma dos §§ 19 e 20 do art, 39 da 
Lei nº 10.833, de 2003.

§ 5º Na hipótese de transportadora ro-
doviária de carga que subcontratar serviço de 
transporte de carga à pessoa física transporta-
dor autônomo, a retenção de que trata o § 4º 
será calculada sobre o valor correspondente a 
quarenta por cento do pagamento efetuado.

§ 6º Fica dispensada a retenção para 
pagamentos de valor igual ou inferior:

I – R$5.000.00 (cinco mil reais), no caso 
de pessoas jurídicas;

II – ao limite de isenção previsto na tabela 
progressiva mensal do imposto de renda, no 
caso de pessoas físicas.

§ 7º Ocorrendo mais de um pagamento 
no mês à mesma pessoa física ou jurídica, de-
verá ser efetuada a soma de todos os valores 
pagos no mês para efeito do cálculo do limite 
de retenção previsto no § 6º deste artigo, com-
pensando-se o valor retido anteriormente.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica 
na hipótese de fornecimento efetuado por coo-
perativa de produção agropecuária ou de paga-
mento efetuado a pessoa jurídica optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e das Em-
presas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Art. 7º As importâncias pagas ou creditadas pelas 
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direi-
to privado pela prestação de serviços de manutenção 
de bens móveis e imóveis e transporte, bem como de 
medicina prestados por ambulatório, banco de sangue, 
casa e clínica de saúde, casa de recuperação e repou-
so sob orientação médica, hospital e pronto-socorro, 
e de engenharia relativos à construção de estradas, 
pontes, prédios e obras assemelhadas ficam sujeitas 
ao desconto do imposto de renda na fonte, à alíquota 
de um e meio por cento.

Parágrafo único. O valor retido deverá ser reco-
lhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à 
de ocorrências dos fatos geradores.

Art. 8º Fica fixada em um e meio por cento a 
alíquota do imposto de renda na bote de que trata o 
art.55 da Lei nº 7.713, de 1988.

Art. 9º A variação cambial dos investimentos no 
exterior avaliados pelo método da equivalência patri-
monial é considerada receita ou despesa financeira, 
devendo compor o lucro real e a base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do 
período de apuração.

Art. 10º. Os arts. 2º, 9º, 15, 16, 23, 25 e 62 do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único. Os atos e termos pro-

cessuais a que se refere o caput deste artigo 
poderão ser encaminhados de forma eletrô-
nica ou apresentados em meio magnético ou 
equivalente, de acordo com regulamentação 
da Administração Tributária.” (NR)

“Art. 9º  ..................................................
§ 1º Os autos de infração e as notifica-

ções de lançamento de que trata o caput des-
te artigo, formalizados em relação ao mesmo 
sujeito passivo, podem ser objeto de um Único 
processo, quando a comprovação dos ilícitos 
depender dos mesmos elementos de prova.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 15.  ................................................
Parágrafo único. A Administração Tribu-

taria poderá estabelecer hipóteses em que as 
reclamações, os recursos e os documentos 
devam ser encaminhados de forma eletrôni-
ca ou apresentados em meio magnético ou 
equivalente.” (NR)

“Art. 16. .................................................
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V – se a matéria impugnada foi submeti-
da à apreciação judicial, devendo ser juntada 
cópia da petição.

 .....................................................” (NR)
“Art. 23 ................................................. .
III – por meio eletrônico, com prova de 

recebimento no domicilio tributário do sujeito 
passivo ou mediante registro em meio mag-
nético ou equivalente utilizado pelo sujeito 
passivo, de acordo com regulamentação da 
Administração Tributária.

§ 1º Quando resultar improficuo um dos 
meios previstos no caput deste artigo, a inti-
mação poderá ser feita por edital publicado:

I – no endereço da Administração Tribu-
tária na internet;

II – em dependência, franqueada ao públi-
co, do órgão encarregado da intimação; ou 

III – uma única vez, em órgão da impren-
sa oficial ou local.

§ 2º  .......................................................
III – se por meio eletrônico:
a) quinze dias após a data registrada no 

comprovante de entrega no domicilio tributário 
do sujeito passivo; ou

b) na data registrada no meio magnético 
ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; 

IV – quinze dias após a publicação do 
edital, se este for o meio utilizado.

§ 3º Os meios de intimação previstos 
nos incisos do caput deste artigo não estão 
sujeitos a ordem de preferência;

§ 4º Para fins de intimação, considera-se 
domicilio tributário do sujeito passivo;

I – o endereço postal por ele fornecido, 
para fins cadastrais, à Administração Tribu-
tária; e 

II – o endereço eletrônico a ele atribuído 
pela Administração Tributária.” (NR)

“Art. 25. O julgamento de processo relativo a tri-
butos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal compete:

I – às Delegacias da Receita Federal de 
Julgamento, órgão de deliberação interna e 
natureza colegiada da Secretaria da Receita 
Federal:

a) em instância única, quanto aos pro-
cessos relativos a penalidade por descumpri-
mento deobrigação acessória e a restituição, 
a ressarcimento, a compensação, a redução, 
a isenção, e a imunidade de tributos e con-
tribuições, bem como ao Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas de Pe-
queno Porte – Simples; e aos processos de 
exigência de crédito tributário de valor inferior 

a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), assim 
considerado principal e multa de ofício;

b) em primeira instância, quanto aos de-
mais processos;

II – ao Primeiro, Segundo e Terceiro 
Conselho de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda, em segunda instância, quanto aos 
processos referidos na alínea “b” do inciso I 
do caput deste artigo.

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

“Art. 62 A propositura pelo sujeito passivo de ação 
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou 
depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto 
do processo administrativo, importa renúncia às ins-
tâncias administrativas.

Parágrafo único. O curso do processo adminis-
trativo, quando houver matéria distinta da constante 
do processo judicial, terá prosseguimento em relação 
à matéria diferenciada.” (NR)

Art. 11. Os arts. 15 e 20 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 15...................................................
§ 1º ........................................................
III – quarenta por cento, para as ativi-

dades de;
.....................................................” (NR)

“Art. 20. A base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro liquido, devida pelas pessoas jurídicas 
que efetuarem o pagamento mensal a que se referem 
os arts. 27 e 29 a 34 da Lei nº 8.98l, de 20 de janeiro 
de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de 
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento 
da receita bruta, “a forma definida na legislação vigente, 
auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para 
as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que 
se refere o inciso III do § 1º do art. 15, cujo percentual 
corresponderá a quarenta por cento.

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

Art. 12. O disposto no art. 3º da Lei nº 11.053, de 
29 de dezembro de 2004, aplica-se também aos planos 
estruturados na modalidade de beneficio definido.

Art. 13. O prazo de que trata o art. 1º da Lei nº 
10.854, de 31 de março de 2004, fica prorrogado até 
31 de dezembro de 2006.

Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos em re-
lação:

I – aos arts. 9º e 11, a partir de 1º de abril 
de 2005, para a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido; e a partir de 1º de janeiro de 
2006, para o imposto de renda das pessoas 
jurídicas;

II – aos arts. 6º e 7º e ás alterações pro-
movidas pelos arts. 5º e 8º, a partir de 1º de 
fevereiro de 2005;
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III – aos demais dispositivos, a partir de 
1º de janeiro de 2005.

Art. 15. Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 10.996, 
de 15 de dezembro de 2004, e o art. 36 da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002.

Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183º da in-
dependência e 116º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RETIFICAÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232,  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 

(Publicada no Diário Oficial de 30 de  
dezembro de 2004 – Edição Extra)

Na página 86, 3º coluna, nas assinaturas, leia-se: 
Luiz Início Luta da Silva, Bernard Appy e Alfredo 
Nascimento.

MENSAGEM Nº 1.000, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 232, de 30 de dezembro de 
2004, que “Altera a Legislação Tributária Federal e dá 
outras providências”.

Brasília, 30 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva, Presidente.

EM Nº 176/2004 – MF

Brasília, 30 de dezembro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vos-

sa Excelência o presente Projeto de Medida Provisória 
que altera a Legislação Tributária Federal e dá outras 
providências.

2. A presente proposta objetiva dar efetividade à 
decisão, no âmbito do Poder Executivo, de promover 
ajustes nas faixas de valores da Tabela Progressiva 
do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) e 
as deduções de base de cálculo.

3. Nesse sentido, o art. 1º da Medida Provisória 
proposta estabelece as faixas de valores a serem consi-
deradas para fins de determinação do imposto de renda 
devido, mensal e anual, em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2005.

4. A seu turno, os arts. 2º e 3º ajustam também 
a parcela isenta de rendimentos provenientes de apo-
sentadoria e pensão, transferência para a reserva re-
munerada ou reforma pagos pela Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, ou qualquer pessoa jurídica de direito públi-
co interno ou entidade de previdência privada, bene-
ficiando, assim, os contribuintes maiores de sessenta 
e cinco anos de idade.

4.1 No art. 3º, foram ainda reajustadas as de-
duções relativas a dependentes e de gastos com ins-
trução,

4.2 Neste mesmo dispositivo, amplia-se o rol de 
contribuintes optantes do desconto simplificado quando 
da entrega da Declaração de Ajuste Anual, pela apli-
cação de igual índice ao valor limítrofe, fato que visa 
simplificar a sistemática do referido tributo.

5. O art. 4º da medida proposta visa disciplinar a 
aplicação de multa por falta de entrega da declaração 
de rendimentos, prevendo que a referida penalidade, 
quando não adimplida, poderá ser compensada com 
o valor do imposto a restituir.

6. O art. 5º, por sua vez, amplia a lista de serviços 
sujeitos a retenção na fonte, da Contribuição Social 
sobre o Lucro líquido (CSLL), da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, pelas pessoas jurídi-
cas, nos pagamentos que efetuarem a outras pessoas 
jurídicas, civis ou mercantis, de direito privado.

7. O art. 7º objetiva dar o mesmo tratamento apli-
cado às retenções das contribuições ao imposto de 
renda, passando a incidir na fonte sobre a prestação 
de serviços de manutenção de bens móveis e imó-
veis e transporte, bem como de medicina prestados 
por ambulatório, banco de sangue, casa e clínica de 
saúde, casa de recuperação e repouso sob orientação 
médica, hospital e pronto-socorro, e de engenharia 
relativos à construção de estradas, pontes, prédios e 
obras assemelhadas.

7.1. O art. 8º tem como objetivo unificar as alíquo-
tas de retenção de imposto de renda na fonte em 1,5%, 
para as espécies de prestação de serviços atualmente 
tributadas pelo imposto de renda na fonte.

8. O art. 9º estabelece a obrigatoriedade de as 
pessoas jurídicas com investimentos no exterior efe-
tuarem o reconhecimento, como receita ou despesa 
financeira, da variação cambial do referido investimento, 
na apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas 
e da contribuição social sobre o lucro líquido.

9. O art. 10 introduz alterações no Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972, com o objetivo de aper-
feiçoar os procedimentos adotados no âmbito do Pro-
cesso Administrativo Fiscal (PAF), atribuindo-lhe maior 
celeridade, simplicidade e economia processual.

10. A redação proposta para os parágrafos úni-
cos dos arts. 2º e 15 e para os §§ e incisos do art. 23 
do PAF objetiva conferir legalidade aos atos e termos 
processuais praticados com utilização de meio eletrô-
nico, magnético ou equivalente, em consonância com 
os avanços tecnológicos e de comunicação postos à 
disposição da sociedade e já amplamente utilizados 
nos segmentos públicos e privados, por meio da rede 
mundial de computadores, amparada pela segurança 
decorrente da certificação digital.

11. A redação proposta para o § 1º do art. 9º do 
referido PAF, além de dar maior clareza ao dispositivo, 
visa permitir à Administração Tributária a possibilidade 
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de formalizar, em um único processo, lançamentos de 
diferentes tributos ou contribuições, quando decorren-
tes da mesma ação fiscal e embasados nos mesmos 
elementos de prova.

12. Já a redação proposta para seu art. 25 busca 
abreviar o trâmite no julgamento de processos revesti-
dos de menor complexidade e menor valor, bem como 
daqueles que já tenham sido objeto de apreciação an-
terior por parte da autoridade administrativa.

13. A redação proposta para o caput do art. 62 
do PAF visa adequá-lo ao disposto no art. 63 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

14. A alteração do artigo 11 visa estabelecer per-
centuais de presunção que correspondam com mais 
realismo à margem de lucro dessas atividades.

15. A redação proposta para o artigo 12 leva em 
conta que o art. 3º da Medida Provisória nº 209, de 
2004, convertida na Lei nº 11.053, de 29 de dezem-
bro de 2004, referia-se a todos os planos, exceto os 
optantes pelo regime de tributação exclusiva. O ajuste 
de redação efetuado no projeto de lei de conversão da 
medida provisória, resultou na exclusão dos planos de 
benefícios estruturados na modalidade de benefício 
definido. A alteração é necessária para evitar planeja-
mentos tributários que justificaram o texto original.

16. A revogação do art. 5º da Lei nº 10.996, de 
15 de dezembro de 2004, disposta no art. 13 da me-
dida, se faz necessária, tendo em vista que o assunto 
foi inteiramente tratado pelo art. 8º do Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) nº 63, de 2004, oriundo da Me-
dida Provisória nº 219, de 30 de setembro de 2004, 
e a revogação do art. 36 da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, visa evitar planejamento tributá-
rio no âmbito de processos de cisão e incorporação 
de empresas.

17. A perda de receita anual, em decorrência das 
alterações dos parâmetros das tabelas progressivas 
e das deduções do IRPF, está estimada no montante 
de R$2,5 bilhões.

18. O aumento da arrecadação decorrente de 
modificações propostas no art. 11 está estimado em 
R$300 milhões para o ano de 2005, proveniente das 
alterações promovidas na Contribuição Social sobre 
o lucro líquido.

19. Em cumprimento ao que dispõe o art. 14 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000), a perda de arrecadação 
será compensada pelo aumento da base de cálculo 
decorrente do crescimento da atividade econômica, 
fato não considerado quando da elaboração do Projeto 
de Lei do Orçamento Anual para 2005.

20. Desta forma, e com a adoção de medidas 
para aumentar a eficiência da administração tributá-
ria e evitar a evasão de tributos, inseridas no escopo 
desta minuta de medida provisória, espera-se impac-
to positivo na arrecadação, atendendo ao disposto no 
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

21. A relevância está demonstrada pela impor-
tância das medidas acima descritas. Por sua vez, a 
urgência das medidas propostas se justifica pelo aten-
dimento aos princípios constitucionais da anualidade e 
anterioridade que precisam ser observados para efeito 
de se promover alterações dos parâmetros das tabelas 
progressivas e das deduções do IRPF.

22. Por último, justifica-se a adoção de medida 
provisória por se tratar de matéria que repercute so-
bre fatos geradores que ocorrerem a partir de 1º de 
janeiro de 2005.

Respeitosamente, – Bernard Appy.

EM. Nº 35/MT

Brasília, 22 de dezembro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Acórdão nº 165/2001 – Primeira Câmara do 

Tribunal de Contas da União – TCU, Processo nº 
375.201/1997-1, relativo à Prestação de Contas da 
Companhia da Navegação do São Francisco – FRA-
NAVE, do exercício de 1996, publicado no Diário Ofi-
cial da União do dia 22 de março de 2001, determina 
que o Ministério dos Transportes somente inclua na 
proposta orçamentária anual dessa Entidade créditos 
destinados a custeio ou outros que possam ser carac-
terizados como subvenção econômica, se estiverem 
expressamente autorizados em lei especial.

Tal decisão fundamenta-se no art. 1º da Lei nº 
2.599, de 13 de setembro de 1955, que aprovou o 
“Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale 
do São Francisco” com prazo de vigência de 20 anos, 
e autorizou no seu art. 12 a criação da Franave, pela 
Comissão do Vale do São Francisco, responsável pela 
organização do aludido Plano.

Logo em seguida, após a decisão do TCU, o Con-
selho Nacional de Desestatização – CND, por meio 
da Resolução CND nº 13, de 10 de maio de 2001, 
autorizou a alienação pela Franave das embarcações 
disponíveis e desembaraçadas, bem como dos equi-
pamentos ligados à operação fluvial, providência esta, 
até o momento, implementada parcialmente.

Posteriormente, e no intuito de que a Empresa 
não fosse prejudicada até a sua liquidação ou desfe-
deralização, esta Pasta tem desenvolvido, desde 2001, 
tratativas que garantiram as dotações orçamentárias e 
o repasse de recursos financeiros para custear suas 
despesas de manutenção.

No entanto, é importante esclarecer que, até o 
momento, não ocorreu a liquidação da Cia, bem como 
a sua desvinculação do âmbito do Governo Federal.

Recentemente, foi elaborado estudo de viabilidade 
da Empresa direcionado à sua revitalização, mas, para 
a sua recuperação, é necessária a implementação de 
várias ações, sendo a principal o revigoramento do seu 
parque de embarcações, uma vez que o gargalo ope-
racional da Franave se situa na precariedade do trans-
porte de cargas pela hidrovia do rio São Francisco.
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A Empresa tem buscado alternativas para incre-
mentar a oferta de transporte de cargas da região de 
sua influência, mas são soluções ainda distantes para 
o pleno atendimento da demanda atualmente existente, 
pois esbarra nas limitações orçamentárias que não per-
mitem avançar satisfatoriamente na adequação de em-
barcações e na aquisição de outras, além da incerteza, 
quanto ao seu destino, que paira sobre a Companhia.

Esse, Senhor Presidente, é o retrato da Franave, 
e de forma a não penalizar a Entidade, dependente de 
recursos da União, solicito a Vossa Excelência editar 
a anexa Medida Provisória, prorrogando o prazo es-
tipulado na Lei nº 10.854, de 31 de março de 2004, 
de modo a permitir que esta Pasta possa promover 
os repasses financeiros necessários à cobertura de 
despesas essenciais ao funcionamento da Empresa. 
principalmente, para pagamento de salários e benefí-
cios de seus empregados, previstos no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para o próximo exercício, bem 
como no PPA 2004/2007.

Respeitosamente, – Alfredo Pereira do Nas-
cimento

PS-GSE nº 134/05

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro Secretário do Senado Federal
NESTA

Brasília, 19 de abril de 2005

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 05, de 2005 (Medida 
Provisória nº 232/04, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 12.04.05, que “Altera a Le-
gislação Tributária Federal e dá outras providências.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira 
– Primeiro Secretário.
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ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232/2004

Brasília, 4 de janeiro de 2005

Assunto: Subsídios para a apreciação da Medida Pro-
visória 232, de 30 de dezembro de 2004, que “Altera a 
legislação tributária e dá outras providências”.
Interessado: Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO.

1. Introdução

A presente Nota Técnica atende à determina-
ção constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, que estabelece: “O órgão de 
consultoria e assessoramento orçamentário da Casa 
a que pertencer o Relator de Medida Provisória enca-
minhará aos Relatores e à Comissão, no prazo de 5 
(cinco) dias de sua publicação, nota técnica com sub-
sídios acerca da adequação financeira e orçamentária 
de Medida Provisória”.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submete ao Congresso Na-
cional, por meio da mensagem MSG nº 01000/2004, 
a Medida Provisória nº 232, de 30 de dezembro de 
2004, que “Altera a legislação tributária e dá outras 
providências”.

O exame da compatibilidade e adequação orça-
mentária das medidas provisórias, consoante o dispos-
to no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002 – CN, 
“abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas financeiras e orçamentá-
rias vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a 
lei orçamentária da União”.

2. Síntese da Medida Provisória 

De acordo com a Exposição de Motivos nº 
000176/2004/MF, a proposta visa a dar efetividade à 
decisão, no âmbito do Poder Executivo, de promover 
ajustes nas faixas de valores da Tabela Progressiva do 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) e nas 
deduções da base de cálculo.

Com o objetivo de manter a carga tributária global, 
inclusive no que se refere à meta de resultado primário 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005, a MP nº 
232/2004 alterou também a legislação da Contribuição 
Social sobre o Lucro Liquido, Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas. PIS e Cofins e IR para empresas 
prestadoras de serviços para empresas com participa-
ções acionárias no exterior, estipulando restrições às 
atribuições do Conselho dos Contribuintes Tais altera-
ções visam a compensar a redução de R$2,5 bilhões 
provocada pela correção da tabela do IRPF.

A MP nº 232/2004, estabelece que a faixa dos 
rendimentos líquidos mensais a serem isentos do IRPF 
passa de R$1.058,00 para R$1.162,01, enquanto a alí-
quota de 15% que incidia sobre a faixa entre R$1.058,00 
e R$2.115,00 passa a incidir sobre os rendimentos entre 
R$1.160,00 e R$2.326,00. A alíquota de 27% passa a 
incidir sobre os rendimentos superiores a R$2.326,00. 
O limite das deduções por dependente aumentou de 
R$106,00 para R$117 mensais, e o teto de dedução 
das despesas com educação sobe de R$1.998,00 
para R$2.198,00. O limite de dedução para utilização 
do modelo simplificado passará a ser de R$10.340,00 
mensais. Tais limites valerão a partir de 2006.

Pela MP 232/2004, o governo determinou que 
a base de cálculo da CSLL e do Imposto de Renda 
passará de 32 para 40% para as prestadoras de ser-
viços que optam pelo pagamento do tributo pelo lucro 
presumido. No primeiro caso, o aumento vaIe a partir 
de 10 de abril do presente exercício, e no segundo, a 
partir de 10 de janeiro de 2006.

O art. 5º da MP ampliou os serviços sujeitos à 
retenção na fonte do PIS. Cofins e CSLL. A partir de fe-
vereiro, as empresas dos setores de transporte e cons-
trução, administradoras de planos de saúde (serviços 
de medicina e de engenharia que antes faziam parte 
das exceções) e publicidade e propaganda passaram 
a recolher na fonte os tributos federais referentes aos 
serviços contratados, que forem pagos de empresas 
a outras empresas.

O art. 7º da MP objetiva dar o mesmo tratamento 
aplicado às retenções das contribuições ao Imposto 
de Renda, passando a incidir na fonte sobre a presta-
ção de serviços de manutenção de móveis e imóveis e 
transporte, medicina prestados por ambulatório, banco 
de sangue, casas e clínica de saúde, casa de recu-
peração e repouso sob orientação médica, hospital e 
pronto-socorro, e de engenharia relativos à construção 
de estradas, pontes e obras assemelhadas. Pelo art. 
8º, os serviços de limpeza, conservação, segurança, 
vigilância e cessão de mão-de-obra também ficam su-
jeitos à retenção de 1,5% de IR.

De acordo com a MP, a variação cambial dos in-
vestimentos no exterior avaliados pelo método da equi-
valência patrimonial é considerada receita ou despesa 
financeira, devendo compor o lucro real e a base de 
cálculo da CSLL do período de apuração. Isto ocorre 
com a revogação do art. 36 da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, que permitia a dedução do Imposto 
de Renda a pagar.

O art. 10 dá maior celeridade ao Processo Admi-
nistrativo Fiscal (PAF), ao reduzir a instância única os 
processos relativos à penalidade por descumprimen-
to de obrigação acessória, bem como os processos 
de exigência de crédito tributário de valor inferior a 
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), ao unificar processos 
formalizados ao mesmo sujeito passivo, possibilitar o 
uso de meios eletrônicos e magnéticos em processos 
administrativos,etc.
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Assim, o Governo procurou compensar a perda 
de R$2,5 bilhões de receita pela correção da tabela 
do IR, com o aumento da carga tributária no setor de 
serviços, além de tomar medidas que reduzem a elisão 
fiscal e melhoram o processo administrativo fiscal.

3. Subsídios Acerca da Adequação Financeira e 
Orçamentária

Do ponto de vista do orçamento público, essas 
medidas, ao se compensarem em valor, não afetam o 
resultado primário estabelecido como meta para 2005, 
que é de 2,45% do PIB, para os Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social do Governo Central, atendendo 
ás normas financeiras e orçamentárias vigentes.

Maria Liz de Medeiros Roarelli, – Consultora 
de Orçamentos.

PARECER PROFERIDO EM SUBSTI-
TUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232, DE 2004, E 
EMENDAS

1º Pronunciamento

O SR. CARLITO MERSS (PT – SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Deputados, 
acredito que nesses seis anos em que sou Deputado, 
quatro anos pela Oposição e dois pela Situação, nun-
ca percebi projeto ou medida provisória que tenha 

suscitado tanta discussão e, ao mesmo tempo, tanto 
desconhecimento da matéria. Desde que foi criada a 
Comissão Mista – e há tempo não são criadas Comis-
sões Mistas, que teriam necessariamente de analisar 
as medidas provisórias – tive o privilégio, como Rela-
tor-Adjunto, sob a Presidência do Deputado Francisco 
Dornelles e relatoria do hoje Senador Ministro Romero 
Jucá, de participar de diversas audiências que trata-
vam da Medida Provisória nº 232. E percebi o surgi-
mento de uma grande aversão à Medida Provisória nº 
232, a ponto de todos nós, durante cerca de 70 dias, 
nos acostumarmos a vê-la carimbada como a Medida 
Provisória dos tributos ou dos impostos. Sempre que 
procuramos ler e discutir a matéria não encontramos, 
praticamente, interlocutores que ousassem discuti-la 
com profundidade.

Quando assumimos, indicados pelo Presidente 
Severino Cavalcanti, a relatoria dessa Medida Provisó-
ria, discutimos com dezenas de entidades e segmen-
tos, com dezenas de Deputados que apresentaram 
590 emendas à Medida Provisória – talvez seja um 
recorde de emendas a uma medida provisória.

Envidamos todos os esforços junto á Receita 
Federal e ao Ministério da Fazenda a fim de chegar 
a um denominador comum, que atendesse pelo me-
nos à Lei de Responsabilidade Fiscal, que no art. 
14 diz claramente que sempre que houver algum
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232, DE 2004 
(Mensagem nº 1.000, de 2004-CN)

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Carlito Merss

I – Relatório

O Exmo Sr. Presidente da República, com fulcro 
no art. 62 da Constituição Federal, submeteu à deli-
beração do Congresso Nacional, nos termos da Men-
sagem nº 1.000, de 30 de dezembro de 2004, a Me-
dida Provisória nº 232, de 30 de dezembro de 2004, 

que “altera a legislação tributária federal e dá outras 
providências”.

A iniciativa trata de diversos assuntos concernen-
tes à legislação tributária federal: tabela do Imposto 
de Renda da Pessoa Física – IRPF e limites de de-
dução, retenção de tributos na fonte, base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPF e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL e 
processo administrativo fiscal, entre outros.

TABELA DO IRPF E LIMITES DE DEDUÇÃO

O art. 1º reajusta, em 10%, as faixas de rendi-
mento da tabela do IRPF, a valer desde o ano-calen-
dário de 2005. Seguem, então, as novas tabelas de 
referência:

    201ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 10369 

Os arts. 2º e 3º reajustam, em 10%, as deduções 
referentes à parcela isenta dos rendimentos provenien-
tes de aposentadoria ou pensão, transferência para a 
reserva remunerada ou reforma. Para tanto, a MP al-
terou as Leis nº 7.713, de 1988, e nº 9.250, de 1995. 
Assim, a pessoa física com mais de 65 anos de idade 
poderá deduzir a quantia de R$1.164,00, relativamen-
te à parcela isenta dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria ou pensão, transferência para a reserva 
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social 
dos entes federados, por qualquer pessoa jurídica de 
direito público interno, ou por entidade de previdência 
complementar.

O art. 3º também prevê o reajuste de 10% para as 
deduções relativas a dependentes e a despesas com 
educação, e para o limite do desconto simplificado na 
Declaração de Ajuste Anual.

Na determinação da base de cálculo sujeita à in-
cidência mensal do IR, o contribuinte poderá deduzir a 
quantia de R$117,00 por dependente. Já na apuração 
da base de cálculo do IR devido no ano-calendário, 
essa dedução passa a ser de R$1.404,00.

Ao apurar a base de cálculo do IR devido no 
ano-calendário, o contribuinte poderá deduzir as des-
pesas com a sua própria instrução e com a instrução 
de seus dependentes até o limite anual individual de 
R$2.198,00.

Por sua vez, o desconto simplificado na Decla-
ração de Ajuste Anual, equivalente a uma dedução de 
20% do valor dos rendimentos tributáveis recebidos no 
ano-calendário, passa para R$10.340,00.

RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA FONTE

O art. 52 modificou os arts. 30 e 32 da Lei nº 

10.833, de 2003, para ampliar a lista de serviços su-
jeitos à retenção na fonte da CSLL, da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social – Cofins e 
da Contribuição para o Programa de Integração Social 
– PIS e o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PASEP. Foram incorporadas a essa 
sistemática de recolhimento as pessoas jurídicas pres-
tadoras de serviços de transporte em geral – antes se 
restringia às empresas prestadoras de transporte de 
valores e locação de mão-de-obra -, de medicina, de 
engenharia, e de publicidade e propaganda.

O art. 6º submete vários produtores rurais à re-
tenção do IR e da CSLL, a título de antecipação do 
devido: os fornecedores de insumos que geram direi-
to a crédito presumido a pessoas jurídicas produtoras 
de certas mercadorias de origem animal ou vegetal 
passam a se sujeitar, nos pagamentos recebidos, à 
retenção do IR, à alíquota de 1,5%. Se o fornecedor 
for pessoa jurídica, ainda deve ocorrer a retenção da 

CSLL, à alíquota de 1%. Tais regras também passam 
a valer para os pagamentos recebidos por transpor-
tador de carga subcontratado por empresa de serviço 
de transporte rodoviário de carga que dêem direito a 
crédito presumido sobre pagamentos da contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas.

O art. 7º também submete as pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços de manutenção de bens móveis 
e imóveis e transporte, de medicina e de engenharia 
ao desconto do IR na fonte,. à alíquota de 1,5%.

O art. 8º eleva de 1% para 1,5% a alíquota do 
IR retido na fonte aplicável às importâncias pagas ou 
creditadas a pessoas jurídicas pela prestação de ser-
viços de limpeza, conservação, segurança, vigilância 
e por locação de mão-de-obra, com o objetivo de uni-
ficar as alíquotas de retenção de IR na fonte para os 
serviços tributados por essa sistemática.

De acordo o texto original da MP, as modificações 
arroladas neste item produziriam efeitos a partir de 1º 
de fevereiro de 2005. Em 27 de janeiro de 2005, essa 
data foi postergada para 1º de março de 2005, pelo 
art. 8º da MP nº 237. Com a edição da MP nº 240, de 
2005, mais uma vez, a data foi alterada para 12 de 
abril de 2005.

BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL

O art. 9º prevê que a diferença apurada nas par-
ticipações de empresas nacionais em empresas no 
exterior, em virtude da variação cambial, será computa-
da para apuração do lucro real e da CSLL. Para tanto, 
a desvalorização ou a valorização do real deverá ser 
considerada receita ou despesa financeira, respecti-
vamente, pois o investimento na empresa estrangeira 
é efetuado em dólares.

O art. 11 aumentou, de 32% para 40%, o per-
centual aplicável sobre a receita bruta auferida men-
salmente, para efeito da apuração da base de cálculo 
do IRPJ e da CSLL dos contribuintes optantes pela 
tributação pelo lucro presumido, devidos pelas em-
presas prestadoras de serviços em geral, exceto as 
prestadoras de serviços hospitalares, assim como as 
empresas que exercerem atividades de intermediação 
de negócios, de administração, locação ou cessão de 
bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza, 
e de prestação cumulativa e continua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção de riscos, administração de contas a pagar e 
a receber, compra de direitos creditórios resultantes 
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de ser-
viços (factoring).

As alterações mencionadas neste item só passa-
rão a produzir efeitos a partir de 12 de abril de 2005, 
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para a CSLL, e a partir de 1º de janeiro de 2006, para 
o IRPJ.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E USO DE 
FERRAMENTAS ELETRÔNICAS

O art. 10 dá nova redação a sete artigos do De-
creto nº 70.235, de 1972, que rege o Processo Admi-
nistrativo Fiscal – PAF.

As alterações propostas para os artigos 2º, 15 
e 23 do Decreto nº 70.235, de 1972, têm a finalidade 
de inserir a transmissão de dados por meio eletrônico, 
magnético ou equivalente entre as formas legais de 
prática de atos e termos processuais na esfera tribu-
tária, transferindo-se exclusivamente para a alçada da 
Administração Tributária decisões sobre a adoção de 
tecnologias eletrônicas por parte dos contribuintes.

Com as novas redações dos parágrafos únicos 
dos arts. 2º e 15 do Decreto nº 70.235, de 1972, tan-
to a Administração Tributária quanto os contribuintes 
poderão encaminhar e receber documentos referentes 
a processos fiscais por meio eletrônico, magnético ou 
equivalente. As alterações permitem que a Adminis-
tração Tributária venha a decidir sobre a adoção de 
tecnologias digitais por parte do contribuinte de forma 
autônoma, transferindo essa decisão para legislação 
infra-legal. Dessa forma, serão possíveis o acesso ele-
trônico aos seus dados e o estabelecimento do meio 
eletrônico como forma exclusiva de comunicação en-
tre as partes.

Ao modificar o art. 23 do Decreto nº 70.235, de 
1972, a MP concede à Secretaria Receita Federal 
– SRF a possibilidade de intimar o contribuinte por 
meio eletrônico, além dos meios já existentes. Se ne-
nhum dos procedimentos propostos – pessoalmente, 
por correspondência ou por meio eletrônico – for sufi-
ciente, o sujeito passivo poderá ser intimado por edi-
tal. De acordo com o novo texto, além das hipóteses 
já previstas – publicação em órgão de imprensa oficial 
local e afixação em dependência do órgão encarrega-
do de intimação -, esse edital poderá ser publicado na 
página da SRF na internet.

Fica definindo como domicílio tributário do sujeito 
passivo, para fins de intimação, o endereço postal por 
ele fornecido e o endereço eletrônico a ele atribuído 
pela Administração Tributária. O antigo texto estabele-
cia como domicílio do contribuinte o endereço postal, 
eletrônico ou de fax, por ele fornecido. Pela nova reda-
ção, o endereço eletrônico não será mais o fornecido 
pelo contribuinte, mas o atribuído pela Administração 
Tributária.

A MP ainda altera o § 1º do art. 9º do Decreto nº 

70.235, de 1972, para dar à Administração Tributária 
a possibilidade de formalizar em um único processo 

os autos de infração e as notificações de lançamento 
referentes ao mesmo sujeito passivo, quando a com-
provação dos ilícitos depender dos mesmos elementos 
de prova. O conteúdo desse dispositivo sofreu pouca 
alteração em relação ao texto original: houve mudan-
ça na redação do parágrafo para tornar o dispositivo 
mais claro. Além disso, no texto original do Decreto nº 
70.235, de 1972, há a determinação de formalizar-se 
um único processo, o que, com a MP, passa a ser uma 
faculdade da Administração Tributária.

A alteração proposta para o art. 25 do Decreto 
nº 70.235, de 1972, elimina o 2º grau de contencioso 
junto ao Conselho de Contribuintes, para os proces-
sos referentes a penalidades por descumprimento de 
obrigação acessória, a restituição, a ressarcimento, a 
compensação, a redução, a isenção, a imunidade de 
tributos e contribuições, ao Sistema Integrado de Paga-
mento de Tributos e Contribuições das Microempresas 
e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, e aos 
processos de valor inferior a R$50.000.00, consideran-
do-se o principal e a multa de ofício.

A eliminação do recurso ao Conselho de Con-
tribuinte em processos de menor complexidade e de 
menor valor deve-se, principalmente, à necessidade 
constatada pela Administração de diminuir o volume de 
demandas que chegam àquele órgão. A argumentação 
é de que tais processos não necessitam de segunda 
avaliação. Assim, seria eliminada a grande maioria dos 
recursos que chegam ao Conselho de Contribuintes, 
concentrando os esforços dos julgadores naqueles 
processos mais complexos ou de valores mais signi-
ficativos para a Fazenda.

Ainda fica modificada a redação do art. 62 do 
Decreto nº 70.235, de 1972, para determinar que a 
propositura de ação judicial importa na renúncia pelo 
contribuinte de discussão sobre a mesma matéria nas 
instâncias administrativas.

Como decorrência dessa alteração, a MP inclui 
o inciso V no art. 16 do decreto, requerendo que seja 
informado na impugnação se a matéria recorrida foi 
submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada 
cópia da petição caso tenha sido.

OUTRAS ALTERAÇÕES

O art. 42 altera a redação do parágrafo único do 
art. 27 da Lei nº 9.532, de 1997, para possibilitar, em 
vez de determinar, a dedução do imposto a ser restitu-
ído ao contribuinte da multa por falta de apresentação 
da declaração de rendimentos ou pela sua apresen-
tação fora do prazo fixado.

O texto original do art. 3º da MP nº 209, de 2004, 
que originou a Lei nº 11.053, de 2004, trazia uma re-
gra de tributação em que eram mencionados todos os 
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planos de previdência, à exceção dos onerados pelo 
regime de tributação exclusiva. No entanto, um ajuste 
de redação efetuado pelo projeto de lei de conversão 
deixou de fora os planos estruturados no regime de 
benefício definido. Assim, o art. 12 da MP nº 232, de 
2004, efetua essa correção, para evitar planejamento 
tributário.

O art. 13, por sua vez, prorroga o prazo em que o 
Poder Executivo fica autorizado a conceder subvenções 
econômicas para a cobertura de déficit de manuten-
ção da Companhia de Navegação do São Francisco 
– FRANAVE. O prazo passa de 31 de dezembro de 
2004 para 31 de dezembro de 2006.

O art. 15 revoga o art. 5º da Lei nº 10.996, de 
2004, e o art. 36 da Lei nº 10.637, de 2002. A revoga-
ção do art. 5º da Lei nº 10.996, de 2004, faz-se neces-
sária, tendo em vista que o assunto foi inteiramente 
tratado pelo art. 8º do Projeto de Lei de Conversão 
nº 63, de 2004, oriundo da MP nº 219, de 2004. Já o 
art. 36 da Lei nº 10.637, de 2002, for revogado, por 
possibilitar às empresas realizarem planejamento tri-
butário. Isso ocorria por intermédio de transferências 
de patrimônio de uma pessoa juridica para integrali-
zação de participação no capital de outra empresa, e 
de posterior cisão, fusão ou incorporação da pessoa 
jurídica recebedora.

No prazo regimental, foram oferecidas 590 emen-
das à MP nº 232, de 2004, descritas em anexo a este 
parecer.

Nesta oportunidade, cabe ao Plenário da Câmara 
dos Deputados deliberar sobre a matéria.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Da Admissibilidade

De acordo com o art. 62 da Constituição Fede-
ral, “em caso de relevância e urgência. o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Con-
gresso Nacional”. O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional, estabelece, por sua 
vez, que, “no dia da publicação da medida provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado 
ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva 
mensagem e documento expondo a motivação do ato”. 
Assim, a admissibilidade da MP depende da observân-
cia dos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência, e do atendimento ao mencionado dispositivo 
do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Por intermédio da Mensagem nº 1.000, de 30 de 
dezembro de 2004, o Poder Executivo encaminhou ao 
Congresso Nacional a MP nº 232, de 2004, cuja expo-

sição de Motivos nº 176, de 2004, aventou as razões 
para a sua adoção.

No tocante ao dispositivo que trata do IR, a MP 
mostra-se relevante simplesmente por beneficiar mi-
lhares brasileiros, ao reajustar as faixas de rendimento 
da tabela do IRPF e dos limites de dedução. Revela-se 
urgente por implementar em caráter emergencial, já a 
partir de janeiro deste ano-calendário, tal reajuste.

Já a relevância e a urgência dos demais disposi-
tivos se justificam por promoverem aperfeiçoamentos 
importantes na legislação tributária federal. Não há 
como negar a relevância e a urgência de alterações 
que objetivam aumentar a eficiência da administração 
tributária e evitar a evasão de tributos, medidas essas 
que acabam por beneficiar todos os brasileiros.

Assim, somos pela admissibilidade da presente 
medida provisória.

Da Constitucionalidade, 
 Juridicidade e Técnica Legislativa

Da análise da MP não se depreende qualquer vício 
de inconstitucionalidade ou injuridicidade ou má técnica 
legislativa. A proposição atende às normas constitucio-
nais relativas à competência legislativa da União – art. 
24, inciso I – e a atribuição do Congresso Nacional, com 
posterior pronunciamento do Presidente da República 
– art. 48, inciso I. Além disso, a MP não se reporta a 
matérias de competência exclusiva do Congresso Na-
cional ou de qualquer de suas Casas, de acordo com 
os arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal.

Quanto às emendas, também não verificamos 
vícios flagrantes de inconstitucionalidade, injuridicida-
de ou técnica legislativa que obstem a apreciação do 
mérito de todas elas.

Em virtude do exposto, votamos pele constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
Medida Provisória nº 232, de 2004, bem como das 
emendas que lhe foram apresentadas.

Da Adequação Financeira e Orçamentária

A análise de adequação financeira e orçamentária 
da Medida Provisória nº 202, de 2004, deve seguir as 
disposições da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional. De acordo com o § 1º do seu art. 5º, “o exa-
me de compatibilidade e adequação orçamentária e 
financeira das medidas provisórias abrange a análise 
da repercussão sobre a receita ou sobre a despesa pú-
blica da União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em 
especial a conformidade com a lei

 Complementar nº 101, de 4 maio de 2000, a Lei 
do Plano Plurianual, a lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária da União”.
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 
de 2005 – Lei nº 10.934, de 2004 -, no art. 94, condi-
ciona a aprovação de medida provisória que conceda 
ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributá-
ria ao cumprimento do disposto no art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, 
de 2000.

A LRF, por sua vez, estabelece que a concessão 
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita esteja 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentá-
rio-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, seja compatível com 
o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na 
LDO e atenda a pelo menos uma de duas condições 
estabelecidas.

Uma dessas condições é que o proponente de-
monstre que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária e que não afeta as me-
tas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 
LDO. A outra condição, alternativa, é que a proposição 
esteja acompanhada de medidas de compensação, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo. Nesse caso, o benefício só pode 
entrar em vigor quando implementadas tais medidas 
compensatórias.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 176, 
de 2004, anexa à MP nº 232, de 2004, o reajuste da 
tabela do IRPF e dos limites de dedução acarretará 
uma perda de receita de R$2,5 bilhões ao ano. O au-
mento da alíquota da CSLL, por sua vez, deve gerar 
um ganho de receita de R$300 milhões. As demais 
compensações de receita adviriam do excesso de ar-
recadação tributária decorrente do crescimento da ati-
vidade econômica.1 Ainda se espera que as medidas 
adotadas para aumentar a eficiência da Administração 
Tributária e para evitar a evasão de tributos impactem 
positivamente a arrecadação.

Não vislumbramos, na MP, incompatibilidade ou 
inadequação orçamentária ou financeira. Tampouco 
verificamos incompatibilidades ou inadequações finan-
ceiras ou orçamentárias que nos impeçam de analisar 
o mérito das emendas.

Dessa forma, nos termos da Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1, de 2002, somos pela adequação 
orçamentária e financeira da MP nº 232, de 2004, e 
das emendas.

1Apesar de esta redação não ser precisa, deve-se entender que o 
excesso de arrecadação deriva do crescimento da economia na-
cional além do crescimento real previsto para este ano e já com-
prometido.

Do Mérito

Desde a publicação da Medida Provisória nº 232, 
no dia 30 de dezembro de 2004, em pleno recesso le-
gislativo, procuramos buscar entendimento para seus 
pontos mais polêmicos. Todos que acompanharam esse 
nosso esforço sabem da quantidade de reuniões que 
tivemos com representantes dos setores industrial, co-
mercial, de serviços e agrícola. Prova disso foram as 
diversas audiências públicas realizadas pela Comissão 
Mista, criada para analisar a MP, em que participamos 
como relator-adjunto. Essa Comissão, infelizmente, de-
vido a prazos regimentais exíguos não pôde concluir 
seus trabalhos, cabendo-nos continuá-los na Câmara 
dos Deputados como único Relator da matéria.

Nessa difícil missão, não nos esquivamos do de-
bate e ouvimos todos os segmentos da sociedade, que 
ofereciam duras críticas ou davam importantes suges-
tões, a fim de aprimorar o texto da medida. Tivemos, 
também, diversos encontros com representantes do 
Ministério da Fazenda e da Receita Federal, sempre 
com o objetivo de chegar-se à conformidade de opini-
ões para possibilitar a aprovação de um projeto de lei 
de conversão que satisfizesse toda a população.

Chegamos a propor o referido projeto, com altera-
ções relevantes que, pela nossa avaliação, resolveriam 
todas as críticas produzidas pela sociedade. Porém, 
apesar do novo texto que tentávamos negociar, em que 
procuramos rebater toda a argumentação contrária, 
amplamente divulgada pelos meios de comunicação, 
não conseguimos acordo para sua votação.

Dessa forma, concluímos que os motivos para 
tantas críticas não seriam técnicos, e sim políticos. E, 
quando o momento político é desfavorável, devemos 
reavaliar a oportunidade e a conveniência de aprovar-
se um ato normativo que traz tamanha insatisfação 
para alguns setores da sociedade. Ocorre que esta é 
uma Casa política, que toma suas decisões por inter-
médio da concordância de idéias. E, se os conflitos de 
opiniões que surgiram a partir da publicação da Medi-
da Provisória nº 232, se mostram insolúveis, não por 
vícios técnicos, mas por problemas políticos, cremos 
que não há condições para sua aprovação.

Do Voto

Portanto, o voto é pela admissibilidade da MP nº 

232, de 2004, e pela constitucionalidade, juridicidade. 
boa técnica legislativa e adequação orçamentária e 
financeira da MP e das emendas apresentadas. E no 
mérito, pelos motivos acima expostos, o voto é pela 
rejeição da Medida Provisória nº 232, de 2004, ficando 
prejudicada a análise de suas emendas.

Plenário, em de de 2005. – Deputado Carlito 
Merss, Relator.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232,  
DE 2004, PROFERIDO NO PLENÁRIO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EM SUBSTITUIÇAO À COMISSÃO MISTA.

2º Pronunciamento
O SR. CARLITO MERSS (PT –SC. Para emitir 

parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, penso não ser necessário discutir-
mos mais o mérito da Medida Provisória nº 232. Há 
duas semanas elaborei relatório solicitando a rejeição 
da medida provisória em razão de entendimentos. A 
Medida Provisória nº 243, encaminhada em seguida a 
esta Casa pelo Governo, trata somente da atualização 
da tabela do Imposto de Renda.

Na reformulação do mérito, Sr. Presidente, vo-
tamos pela rejeição dos arts. 4º a 13 e 15 da Medida 
Provisória nº 232 e das emendas apresentadas a es-
ses dispositivos. Votamos pela rejeição das demais 
emendas, por acreditarmos, com base nas últimas ne-
gociações, que o Projeto de Lei de Conversão atende 
satisfatoriamente aos vários segmentos da sociedade 
brasileira.

Ressaltamos que o Projeto de Lei de Conversão é 
fruto de intensos debates realizados nas últimas sema-
nas. O Projeto de Lei de Conversão á Medida Provisória 
nº 232 caracteriza, sim, a disposição do Governo de 
empreender uma política de conciliação, o que signifi-
ca um verdadeiro avanço para a democracia do País.

Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 232, na forma do Projeto de Lei de Con-
versão anexo, e pela rejeição das emendas.

O Projeto de Lei de Conversão inclui nos arts. 1º, 
2º e 3º todos os itens relacionados com a atualização 
da tabela do Imposto de Renda.

Leio os arts. 4º e 5º do Projeto de Lei de Con-
versão:

Art. 4º Os sujeitos passivos que tenham sido 
cientificados de decisão proferida pelas Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento em processos ad-
ministrativos fiscais no período compreendido entre 1º 
de janeiro de 2005 e a data da publicação desta lei e 
que, por força da alteração introduzida no art. 25, inci-
so I, alínea a do Decreto nº 70.235, em 6 de março de 
1972, pelo art. 10 da Medida Provisória nº 232, de 30 
de dezembro de 2004, não tenham interposto recurso 
voluntário, poderão apresentá-lo no prazo de 30 dias, 
contado da data de publicação desta lei.

Parágrafo único. Ficam convalidados os recur-
sos apresentados no período de que trata o caput 
deste artigo.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 10 de janeiro 
de 2005.

Portanto, Sr. Presidente, o Projeto de Lei de Con-
versão traz somente dispositivos ligados à questão da 
tabela do Imposto de Renda. O art. 4º trata dos contri-
buintes que eventualmente tenham sido cientificados 
entre o dia 10 de janeiro e o dia 31 de março de 2005. 
De acordo com a Medida Provisória 232, isso não se-
ria possível, porque nela era estabelecido o limite de 
50 mil reais.

Esperamos que, com isso, tenhamos atendido à 
vontade do Congresso e da maioria da população.

É o relatório.
Obrigado, Sr. Presidente.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 232, DE 2004 
(Mensagem nº 1.000, de 2004-CN)

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Carlito Merss

I – Relatório

O Exmo. Sr. Presidente da República, com fulcro 
no art. 62 da Constituição Federal, submeteu á delibe-
ração do Congresso Nacional, nos termos da Mensa-
gem nº 1.000, de 30 de dezembro de 2004, a Medida 
Provisória – MP nº 232, de 30 de dezembro de 2004, 
que “altera a legislação tributária federal e dá outras 
providências”.

A iniciativa trata de diversos assuntos concernen-
tes à legislação tributária federal; tabela do Imposto 
de Renda da Pessoa Física – IRPF e limites de de-
dução, retenção de tributos na fonte, base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPF e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL e 
processo administrativo fiscal, entre outros.

TABELA DO IRPF E LIMITES DE DEDUÇÃO

O art. 1º reajusta, em 10%, as faixas de rendi-
mento da tabela do IRPF, a valer desde o ano-calen-
dário de 2005. Seguem, então, as novas tabelas de 
referência:
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Os arts. 2º e 3º reajustam, em 10%, às deduções 
referentes à parcela isenta dos rendimentos provenien-
tes de aposentadoria ou pensão, transferência para a 
reserva remunerada ou reforma. Para tanta, a MP al-
terou as Leis nº 7.713, de 1968, e nº 9.250, de 1995. 
Assim, a pessoa física com mais de 65 anos de idade 
poderá deduzir a quantia de RS 1.164,00, relativamen-
te à parcela isenta dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria ou pensão, transferência para a reserva 
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social 
dos entes federados, por qualquer pessoa jurídica de 
direito público interno, ou por entidade de previdência 
complementar.

O art. 3º também prevê o reajuste de 10% para as 
deduções relativas a dependentes e a despesas com 
educação, e para o Limite do desconto simplificado na 
Declaração de Ajuste Anual.

Na determinação da base de cálculo sujeita à in-
cidência mensal do IR, o contribuinte poderá deduzir a 
quantia de R$ 117.00 por dependente. Já na apuração 
da base de cálculo do IR devido no ano-calendário, 
essa dedução passa a ser de R$ 1.404,00.

Ao apurar a base de cálculo do IR devido no 
ano-calendário, o contribuinte poderá deduzir as des-
pesas com a sua própria instrução e com a instrução 

de seus dependentes até o limite anual individual de 
R$ 2.198,00.

Por sua vez, o desconto simplificado na Decla-
ração de Ajuste Anual, equivalente a uma dedução de 
20% do valor dos rendimentos tributáveis recebidos no 
ano-calendário, passa para R$ 10.340,00.

RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA FONTE

O art. 5º modificou os arts. 30 e 32 da Lei nº 

10.833, de 2003, para ampliar a lista de serviços su-
jeitos à retenção na fonte da CSLL, da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social – Cofins e 
da Contribuição para o Programa de Integração Social 
– PIS e o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – Pasep. Foram incorporadas a essa 
sistemática de recolhimento às pessoas jurídicas pres-
tadoras de serviços de transporte em geral – antes se 
restringia às empresas prestadoras de transporte de 
valores e locação de mão-de-obra -, de medicina, de 
engenharia, e de publicidade e propaganda.

O art. 6º submete vários produtores rurais à re-
tenção do IR e da CSLL, a título de antecipação do 
devido: os fornecedores de insumos que geram direi-
to a crédito presumido a pessoas jurídicas produtoras 
de certas mercadorias de origem animal ou vegetal 
passam a se sujeitar, nos pagamentos recebidos, à 

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL264     

Índice Onomástico



10432 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005

retenção do IR, à alíquota de 1,5%. Se o fornecedor 
for pessoa jurídica, ainda deve ocorrer a retenção da 
CSLL, à alíquota de 1%. Tais regras também passam 
a valer para os pagamentos recebidos por transpor-
tador de carga subcontratado por empresa de serviço 
de transporte rodoviário de carga que dêem direitos a 
crédito presumido sobre pagamentos da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS não-cumulativas.

O art. 7º também submete as pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços de manutenção de bens móveis 
e imóveis e transporte, de medicina e de engenharia 
ao desconto do IR na fonte, à alíquota de 1,5%.

O art. 8º eleva de 1% para 1.5% a alíquota do 
IR retido na fonte aplicável às importâncias pagas ou 
creditadas a pessoas jurídicas pela prestação de ser-
viços de limpeza, conservação, segurança, vigilância 
e por locação de mão-de-obra, com o objetivo de uni-
ficar as alíquotas de retenção de IR na fonte para os 
serviços tributos por essa sistemática.

De acordo o texto original da MP, as modificações 
arroladas neste tem produziriam efeitos a partir de 1º de 
fevereiro de 2005. Em 27 de janeiro de 2005, essa data 
foi postergada para 12 de março de 2005, pelo art. 8º da 
MP nº 237. Com a edição da MP nº 240, de 2005, mais 
uma vez, a data foi alterada para 1º de abril de 2005.

BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL

O art. 9º prevê que a diferença apurada nas participa-
ções de empresas nacionais em empresas no exterior, em 
virtude da variação cambial, será computada para apura-
ção do lucro real e da CSLL. Para tanto, a desvalorização 
ou a valorização do real deverá ser considerada receita ou 
despesa financeira, respectivamente, pois o investimento 
na empresa estrangeira é efetuado em dólares.

O art. 11 aumentou, de 32% para 40%, o percen-
tual aplicável sobre a receita bruta auferida mensalmen-
te, para efeito da apuração da base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL dos contribuintes optantes pela tributação 
pelo lucro presumido, devidos pelas empresas presta-
doras de serviços em geral, exceto as prestadoras de 
serviços hospitalares, assim como as empresas que 
exercerem atividades de intermediação de negócios, 
de administração, locação ou cessão de bens imóveis, 
móveis e direitos de qualquer natureza, e de prestação 
cumulativa e contínua de serviços de assessoria credití-
cia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compra 
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis 
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

As alterações mencionadas neste tem só passarão 
a produzir efeitos a partir de 1º de abril de 2005, para a 
CSLL, e a partir de 1º de janeiro de 2006, para o IRPJ.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL  
E USO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS

O art. 10 dá nova redação a sete artigos do De-
creto nº 70.235, de 1972, que rege o Processo Admi-
nistrativo Fiscal – PAF.

As alterações propostas para os artigos 2º, 15 
e 23 do Decreto nº 70.235, de 1972, têm a finalidade 
de inserir a transmissão de dados por meio eletrônico, 
magnético ou equivalente entre as formas legais de 
prática de atos e termos processuais na esfera tribu-
tária, transferindo-se exclusivamente para a alçada da 
Administração Tributária decisões sobre a adoção de 
tecnologias eletrônicas por parte dos contribuintes.

Com as novas redações dos parágrafos únicos 
dos arts. 2º e l5 do Decreto nº 70.235, de 1972, tan-
to a Administração Tributária quanto os contribuintes 
poderão encaminhar e receber documentos referentes 
a processos fiscais por meio eletrônico, magnético ou 
equivalente. As alterações permitem que a Adminis-
tração Tributária venha a decidir sobre a adoção de 
tecnologias digitais por parte do contribuinte de forma 
autônoma, transferindo essa decisão para legislação 
infra-legal. Dessa forma, serão possíveis o acesso ele-
trônico aos seus dados e o estabelecimento do meio 
eletrônico como forma exclusiva de comunicação en-
tre as partes.

Ao modificar o art. 23 do Decreto nº 70.235, de 
1972, a MP concede à Secretaria Receita Federal 
– SRF a possibilidade de intimar o contribuinte por 
meio eletrônico, além dos meios já existentes. Se ne-
nhum dos procedimentos propostos – pessoalmente, 
por correspondência ou por meio eletrônico – for sufi-
ciente, o sujeito passivo poderá ser intimado por edi-
tal. De acordo com o novo texto, além das hipóteses 
já previstas – publicação em órgão de imprensa oficial 
local e afixação em dependência do órgão encarrega-
do de intimação -, esse edital poderá ser publicado na 
página da SRF na internet.

Fica definindo como domicílio tributário do sujeito 
passivo, para fins de intimação, o endereço postal por 
ele fornecido e o endereço eletrônico a ele atribuído pela 
Administração Tributária. O antigo texto estabelecia como 
domicílio do contribuinte o endereço postal, eletrônico ou 
de fax, por ele fornecido. Pela nova redação, o endereço 
eletrônico não será mais o fornecido pelo contribuinte, 
mas o atribuído pela Administração Tributária.

A MP ainda altera o § 1º do art. 92 do Decreto nº 
70.235, de 1972, para dar à Administração tributária 
a possibilidade de formalizar em um único processo 
os autos de infração e as notificações de lançamento 
referentes ao mesmo sujeito passivo, quando a com-
provação dos ilícitos depender dos mesmos elementos 
de prova, O conteúdo desse dispositivo sofreu pouca 
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alteração em relação ao texto original: houve mudan-
ça na redação do parágrafo para tomar o dispositivo 
mais claro. Além disso, no texto original do Decreto nº 
70.235, de 1972, há a determinação de formalizar-se 
um único processo, o que, com a MP, passa a ser urna 
faculdade da Administração Tributária.

A alteração proposta para o art. 25 do Decreto 
nº 70.235, de 1972, elimina o 2º grau de contencioso 
junto ao Conselho de Contribuintes, para os proces-
sos referentes a penalidades por descumprimento de 
obrigação acessória, a restituição, a ressarcimento, 
a compensação, a redução, a isenção, a imunidade 
de tributos e contribuições, ao Sistema Integrado de 
Pagamento de Tributos e Contribuições das Microem-
presas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, 
e aos processos de valor inferior a R$50.000,00, con-
siderando-se o principal e a multa de ofício.

A eliminação do recurso ao Conselho de Con-
tribuinte em processos de menor complexidade e de 
menor valor deve-se, principalmente, à necessidade 
constatada pela Administração de diminuir o volume de 
demandas que chegam àquele órgão. A argumentação 
é de que tais processos não necessitam de segunda 
avaliação. Assim, seria eliminada a grande maioria dos 
recursos que chegam ao Conselho de Contribuintes, 
concentrando os esforços dos julgadores naqueles 
processos mais complexos ou de valores mais signi-
ficativos para a Fazenda.

Ainda fica modificada a redação do art. 62 do 
Decreto nº 70.235, de 1972, para determinar que a 
propositura de ação judicial importa na renúncia pelo 
contribuinte de discussão sobre a mesma matéria nas 
instâncias administrativas.

Como decorrência dessa alteração, a MP inclui 
o inciso V no art. 16 do Decreto, requerendo que seja 
informado na impugnação se a matéria recorrida foi 
submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada 
cópia da petição caso tenha sido.

OUTRAS ALTERAÇÕES

O art. 4º altera a redação do parágrafo único do 
art. 27 da Lei nº 9.532, de 1997, para possibilitar, em 
vez de determinar, a dedução do imposto a ser restitu-
ído ao contribuinte da multa por falta de apresentação 
da declaração de rendimentos ou pela sua apresenta-
ção fora do prazo fixado.

O texto original do art. 3º da MP nº 209, de 2004, 
que originou a Lei nº 11.053, de 2004, trazia uma re-
gra de tributação em que eram mencionados todos os 
planos de previdência, à exceção dos onerados pelo 
regime de tributação exclusiva. No entanto, um ajuste 
de redação efetuado pelo projeto de lei de conversão 
deixou de fora os planos estruturados no regime de 

benefício definido. Assim, o art. 12 da MP nº 232, de 
2004, efetua essa correção, para evitar planejamento 
tributário.

O art. 13. por sua vez, prorroga o prazo em que o 
Poder Executivo fica autorizado a conceder subvenções 
econômicas para a cobertura de déficit de manuten-
ção da Companhia de Navegação do São Francisco 
– FRANAVE. O prazo passa de 31 de dezembro de 
2004 para 31 de dezembro de 2006.

O art. 15 revoga o art. 5º da Lei nº 10.996, de 
2004, e o art. 36 da Lei nº 10.637, de 2002. A revoga-
ção do art. 5º da Lei nº 10.996, de 2004, faz-se neces-
sária, tendo em vista que o assunto foi inteiramente 
tratado pelo art. 82 do Projeto de Lei de Conversão 
nº 63, de 2004, oriundo da MP nº 219, de 2004. Já 
o art. 36 da Lei nº 10.637, de 2002, foi revogado, por 
possibilitar ás empresas realizarem planejamento tri-
butário. Isso ocorria por intermédio de transferências 
de patrimônio de uma pessoa jurídica para integrali-
zação de participação no capital de outra empresa, e 
de posterior cisão, fusão ou incorporação da pessoa 
jurídica recebedora.

No prazo regimental, foram oferecidas 590 emen-
das á MP nº 232, de 2004, descritas em anexo a este 
Parecer.

Nesta oportunidade, cabe ao Plenário da Câmara 
dos Deputados deliberar sobre a matéria.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Da Admissibilidade

De acordo com o art. 62 da Constituição Fede-
ral, “em caso de relevância e urgência, o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Con-
gresso Nacional”. O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional, estabelece, por sua 
vez, que, “no dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado 
ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva 
Mensagem e documento expondo a motivação do ato”. 
Assim, a admissibilidade da MP depende da observân-
cia dos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência, e do atendimento ao mencionado dispositivo 
do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Por intermédio da Mensagem nº 1.000, de 30 de 
dezembro de 2004, o Poder Executivo encaminhou ao 
Congresso Nacional a MP nº 232, de 2004, cuja expo-
sição de Motivos nº 176, de 2004, aventou as razões 
para a sua adoção.

No tocante ao dispositivo que trata do IR, a MP 
mostra~se relevante simplesmente por beneficiar mi-
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lhares brasileiros, ao reajustar as faixas de rendimento 
da tabela do IRPF e dos limites de dedução. Revela-se 
urgente por implementar em caráter emergencial, já a 
partir de janeiro deste ano-calendário, tal reajuste.

Já a relevância e a urgência dos demais disposi-
tivos se justificam por promoverem aperfeiçoamentos 
importantes na legislação tributária

federal. Não há como negar a relevância e a ur-
gência de alterações que objetivam aumentar a efici-
ência da administração tributária e evitar a evasão de 
tributos, medidas essas que acabam por beneficiar 
todos os brasileiros.

Assim, somos pela admissibilidade da presente 
Medida Provisória.

Da Constitucionalidade, Juridicidade  e  Técnica 
Legislativa

Da análise da MP não se depreende qualquer 
vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade ou má 
técnica legislativa. A proposição atende às normas cons-
titucionais relativas à competência legislativa da União 
art. 24, inciso I, e à atribuição do Congresso Nacional, 
com posterior pronunciamento do Presidente da Repú-
blica art. 48, inciso I. Além disso, a MP não se reporta 
a matérias de competência exclusiva do Congresso 
Nacional ou de qualquer de suas Casas, de acordo 
com os arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal.

Quanto às emendas, também não verificamos 
vícios flagrantes de inconstitucionalidade injuridicida-
de ou técnica legislativa que obstem a apreciação do 
mérito de todas elas.

Em virtude do exposto, votamos pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
Medida Provisória nº 232, de 2004, bem como das 
emendas que lhe foram apresentadas.

Da Adequação Financeira e Orçamentária
A análise de adequação financeira e orçamentá-

ria da Medida Provisória nº 202, de 2004, deve seguir 
as disposições da Resolução nº 1, de 2002, do Con-
gresso Nacional. De acordo com o § 1º do seu art. 5º, 
“o exame de compatibilidade e adequação orçamen-
tária e financeira das Medidas Provisórias abrange 
a análise da repercussão sobre a receita ou sobre a 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financeiras 
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 maio de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária da União”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 
de 2005  Lei nº 10.934, de 2004 -, no art. 94, condi-
ciona a aprovação de Medida Provisória que conceda 
ou amplie incentivo ou beneficio de natureza tributá-
ria ao cumprimento do disposto no art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, 
de 2000.

A LRF, por sua vez, estabelece que a concessão 
ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita esteja 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, seja compatível com o cumprimento 
das metas fiscais estabelecidas na LDO e atenda a pelo 
menos uma de duas condições estabelecidas.

Uma dessas condições é que o proponente de-
monstre que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária e que não afeta as me-
tas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 
LDO. A outra condição, alternativa, é que a proposição 
esteja acompanhada de medidas de compensação, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo. Nesse caso, o beneficio só pode 
entrar em vigor quando implementadas tais medidas 
compensatórias.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 176, 
de 2004, anexa à MP nº 232, de 2004, o reajuste da 
tabela do IRPF e dos limites de dedução acarretará 
uma perda de receita de R$2,5 bilhões ao ano. O au-
mento da alíquota da CSLL, por sua vez, geraria um 
ganho de receita de R$300 milhões. Já as medidas 
adotadas para aumentar a eficiência da Administra-
ção Tributária e para evitar a evasão de tributos teriam 
impacto positivo na arrecadação.

Como se espera excesso de arrecadação tribu-
tária decorrente do crescimento da atividade econô-
mica1 – o que repercute positivamente sobre o nível 
de renda dos agentes econômicos, ampliando a base 
de cálculo dos tributos -, não vislumbramos, na MP, 
incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou fi-
nanceira. Tampouco verificamos incompatibilidades ou 
inadequações orçamentárias ou financeiras que nos 
impeçam de analisar o mérito das emendas.

1 Apesar de esta redação não ser precisa, deve-se entender que 
o excesso de arrecadação deriva do crescimento da economia na-
cional além do crescimento real previsto para este ano e já com-
prometido
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Dessa forma, nos termos da Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1, de 2002, somos pela adequação 
orçamentária e financeira da MP nº 232, de 2004, e 
das emendas.

Do Mérito

Mais uma vez procuramos conciliar os anseios 
dos vários segmentos da sociedade brasileira. Acre-
ditamos enfim ter encontrado a melhor solução para o 
impasse em tormo da MP nº 232, de 2004.

Nos últimos meses, estivemos envidando esfor-
ços para aperfeiçoar a tributação das pessoas físicas 
pelo IR. Ainda estamos estudando dezenas de propo-
sições que tramitam na Câmara dos Deputados e que 
propugnam diversas modificações na legislação do 
IRPF, inclusive atribuindo variadas formas de reajuste 
da tabela do IRPF.

Sempre lutei pelo alivio da carga tributária supor-
tada pelos assalariados, por milhões de brasileiros que 
honram suas obrigações tributárias tempestivamente. 
Também sempre fui favorável à implementação de me-
didas de combate à elisão e à sonegação fiscais. Com 
base nessas diretrizes, havia orientado inicialmente a 
análise desta MP.

Desde a edição da MP nº 232, de 2004, estive-
mos buscando entendimento para os seus pontos mais 
polêmicos. Enfatizo que não nos esquivamos do de-
bate em nenhum momento e procuramos ouvir todos 
os segmentos, no intuito de aprimorar o texto da MP 
nº 232, de 2004, em beneficio da população, e com 
impactos positivos na estrutura tributária brasileira.

Chegamos à conclusão que algumas das altera-
ções introduzidas na legislação tributária federal pela 
MP nº 232, de 2004, embora benéficas para o País, 
devem ser melhor debatidas, a fim de que efetivamente 
se implementem medidas tendentes a reduzir a elisão 
e a sonegação fiscais e a tomar a Administração Tri-
butária mais eficiente. E esta MP representa apenas 
o inicio desse debate.

Dessa forma, mantivemos no Projeto de Lei de 
Conversão apenas o reajuste das faixas de rendimen-
to do IRPF e dos limites de dedução. Sustentamos a 
nossa posição de rejeitar os artigos 42 a 13 e 15 da 
MP. Esperamos que prossiga o debate e a busca por 
alternativas para tornar o sistema tributário brasileiro 
mais racional e justo.

Inserimos ainda artigo que concede prazo espe-
cial para interposição de recurso voluntário ao Conse-
lho de Contribuintes. Uma vez que o Projeto de Lei de 
Conversão não mantém a instância única no contencio-
so administrativo fiscal para determinados processos 
em função da matéria ou do valor, procuramos, desde 
já, garantir a dupla instância administrativa entre 1º de 

janeiro de 2005 e a data de publicação desta lei, para 
resguardar os direitos dos contribuintes impedidos de 
recorrer ao Conselho de Contribuintes por força da MP 
nº 232, de 2004. Assim, o Projeto de Lei de Conversão 
concede prazo de trinta dias, contados da data de sua 
publicação, para a interposição do recurso voluntário, 
além de convalidar os recursos apresentados naque-
le período.

Por fim, passemos, à análise das emendas à MP 
nº 232, de 2004.

As emendas apresentadas versam sobre diversos 
assuntos, e grande parte delas se refere aos pontos 
mais polêmicos da MP nº 232, de 2004. Como o voto é 
pela rejeição dos arts. 42 a 13 e 15 desta MP, votamos 
pela rejeição das emendas a esses dispositivos. Vota-
mos também pela rejeição das demais emendas, por 
acreditarmos, com base nas últimas negociações, que o 
Projeto de Lei de Conversão já atende satisfatoriamente 
aos vários segmentos da sociedade brasileira.

Ressaltamos que o Projeto de Lei de Conversão 
é fruto dos intensos debates realizados nas últimas 
semanas. O Projeto de Lei de Conversão da MP nº 
232, de 2004. caracteriza, sim, a disposição de o go-
verno empreender uma política de conciliação, signi-
ficando um verdadeiro avanço para a democracia do 
nosso País.

Em vista no exposto, voto pela aprovação da MP 
nº 232, de 2004, na forma do Projeto de Lei de Con-
versão, rejeitando as emendas.

Do Voto

Portanto, o voto é pela admissibilidade da MP nº 
232, de 2004, e pela constitucionalidade, juridicidade, 
boa técnica legislativa e adequação orçamentária e 
financeira da MP e das emendas apresentadas. E, no 
mérito, o voto é pela aprovação da referida Medida 
Provisória na forma do Projeto de Lei de Conversão, 
rejeitando as emendas.

Plenário,        de       de 2005. – Deputado Car-
lito Merss.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 232, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2005

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O imposto de renda incidente sobre os 

rendimentos de pessoas físicas será calculado de 
acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal 
e anual, em reais:
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Art. 2º O inciso XV do art. 6º da Lei nº  7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
XV – os rendimentos provenientes de 

aposentadoria e pensão, transferência para a 
reserva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência complementar, até 
o valor de R$1.164,00 (um mil, cento e ses-
senta e quatro reais), por mês, a partir do mês 
em que o contribuinte completar sessenta e 
cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela 
isenta prevista na tabela de incidência mensal 
do imposto;”(NR)

Art. 3º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
III – a quantia de R$117,00 (cento e de-

zessete reais) por dependente;
VI – a quantia de R$1.164,00 (mil, cento 

e sessenta e quatro reais), correspondente à 
parcela isenta dos rendimentos provenientes 
de aposentadoria e pensão, transferência para 
a reserva remunerada ou reforma, pagos pela 

Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência complementar, a 
partir do mês em que o contribuinte completar 
sessenta e cinco anos de idade.

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

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
II –   .......................................................
b) a pagamentos de despesas com ins-

trução do contribuinte e de seus dependentes, 
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o 
limite anual individual de R$2.198,00 (dois mil, 
cento e noventa e oito reais), relativamente:

1 – à educação infantil, compreendendo 
as creches e as pré-escolas;

2 – ao ensino fundamental;
3 – ao ensino médio;
4 – à educação superior, compreendendo 

os cursos de graduação e de pós-graduação 
(mestrado, doutorado e especialização);

5 – à educação profissional, compreen-
dendo o ensino técnico e o tecnológico;

c) à quantia de R$1.404,00 (mil, quatro-
centos e quatro reais) por dependente;

“ ....................................................  (NR)
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“Art. 10. Independentemente do montante 
dos rendimentos tributáveis na declaração, rece-
bidos no ano-calendário, o contribuinte poderá 
optar por desconto simplificado, que consistirá 
em dedução de vinte por cento do valor desses 
rendimentos, limitada a R$ 10.340,00 (dez mil, 
trezentos e quarenta reais), na Declaração de 
Ajuste Anual, dispensada a comprovação da 
despesa e a indicação de sua espécie.

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

Art. 4º Os sujeitos passivos que tenham sido 
cientificados de decisão proferida pelas Delegacias 
da Receita Federal de Julgamento em processos ad-

ministrativos fiscais no período compreendido entre 1º 
de janeiro de 2005 e a data de publicação desta Lei e 
que, por força da alteração introduzida no art. 25, inciso 
I, alínea “a”, do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972, pelo art. 10 da Medida Provisória nº 232, de 30 
de dezembro de 2004, não tenham interposto recurso 
voluntário, poderão apresentá-lo no prazo de trinta dias, 
contado da data de publicação desta Lei.

 Parágrafo único. Ficam convalidados os recur-
sos apresentados no período de que trata o caput 
deste artigo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na publicação, pro-
duzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a pauta está so-
brestada por efeito de uma única medida provisória 
ou há mais de uma?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Uma só medida provisória acaba de ser lida.

Aliás, a propósito, Senador Arthur Virgílio, hoje 
fizemos uma reunião – longa, por sinal – com os Lí-
deres, da qual V. Exª participou, com o Presidente da 
Comissão criada para propor mudança no rito das 
medidas provisórias, e com o Relator também, res-
pectivamente o Senador Antonio Carlos Magalhães e 
o Deputado Sigmaringa Seixas. Avançamos bastante, 
mas não concluímos ainda a negociação. Combinamos 
realizar uma reunião na próxima semana. Esperamos 
chegar a um denominador comum que não atravanque 
os trabalhos deste Senado Federal, sobretudo.

Aproveito o ensejo para ressaltar que o Executi-
vo precisa ter mais parcimônia na edição de medidas 
provisórias. Precisamos definitivamente combinar a 
competência legislativa do Congresso Nacional com a 
necessidade de o Executivo dar respostas urgentes e 

repentinas, quando necessário, mas cumprindo o pres-
suposto de constitucionalidade: urgência e relevância.

Na última semana, este Senado deu uma gran-
de demonstração ao Brasil de concórdia e de espírito 
público. Se conseguirmos exatamente mudar o rito 
das medidas provisórias, não vamos fazer daquela 
sessão e desta sessão exceções, não; faremos rotina. 
Por isso é fundamental a participação de todos para 
que possamos concretizar essas mudanças nas me-
didas provisórias.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Magalhães, ouço V. 
Exª e, em seguida, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
louvar V. Exª, que tem sido incansável no sentido de 
encontrar uma fórmula para as medidas provisórias; 
mas, ao mesmo tempo, lamentar que o Palácio do Pla-
nalto já tenha informado que não cederá coisa alguma 
e que vai ser uma guerra. Logo, o Palácio do Planalto, 
ao que se diz, deseja manter o mesmo sistema. 
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De modo que fico constrangido em dizer isso a V. 
Exª, que tem sido, realmente, um grande Presidente, 
que está trabalhando para o prestígio do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço    a V. Exª, Senador Antonio Carlos 
Magalhães. É óbvio que, como Presidente do Congresso 
Nacional, não vou jamais concordar com essa estatística. 
Em mais de 60% das nossas sessões, não conseguimos 
votar exatamente pela pauta trancada pelas medidas 
provisórias. O Congresso, pelo menos enquanto eu for 
Presidente, não vai concordar com isso.

Concedo a palavra a V. Exª, Senador Arthur Vir-
gílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última sessão 
que nos possibilitou a votação de matérias, chegamos 
a cerca de oitenta matérias, segundo V. Exª hoje me 
disse na reunião de Líderes. Hoje, V. Exª tem idéia de 
quantas matérias foram votadas, ou seja, quantas de-
liberações tomamos hoje?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Informarei em seguida a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, enquanto espero o número que vem da 
Mesa, algo salta aos olhos da face de todos nós. Fo-
mos produtivos uma vez, fomos produtivos na segunda 
vez e, de novo, repiso e repico o argumento de que há 
uma entidade que não nos deixa trabalhar em paz: o 
Governo, com essa sua mania, que chega a ser esqui-
zofrênica, de editar medidas provisórias – uma atrás 
da outra, uma atrás da outra.

Diria que uma grande parte é merecedora, pela 
urgência e relevância, de tornar-se medida provisória; 
uma outra parte mereceria tornar-se projeto de lei, por 
ser relevante, porém não urgente; e outra parte ainda, 
que seria lixo legislativo mesmo, não mereceria que 
nos preocupássemos com ela, que jogássemos nosso 
tempo num esforço vão.

Portanto, é bom registrar neste final de sessão, 
quando V. Exª e a Mesa obraram tão bem, portaram-se 
com tanta percuciência – e o Plenário correspondeu a 
isso, fazendo algo para que, ainda há pouco, o Senador 
Ney Suassuna me chamava a atenção...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio, com o perdão da in-
terrupção, apreciamos hoje exatamente nove maté-
rias, com vinte votações, inclusive duas propostas de 
emenda à Constituição, uma que vai à promulgação 
e outra que vai à Câmara dos Deputados.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E 
requerimentos e mais requerimentos, e mais... Se le-
vássemos isso em conta, talvez tivéssemos repetido 
o número da outra vez, pois não foi pouco o que aqui 

deliberamos, chegando à votação unânime de algumas 
matérias, o que é até bastante raro aqui no Senado 
desde que aqui aportei.

Sr. Presidente, é para reprisar, repicar e remar-
car que sempre que o Governo nos permitir trabalhar, 
nós todos, suprapartidariamente, cumpriremos com 
o nosso dever. Ninguém é obrigado a votar “sim” ou 
“não”. Cada um vota de acordo com a sua consciên-
cia e com as deliberações do seu partido. No entanto, 
algo a todos nos coloca impotentes diante da realida-
de brasileira: o Governo, que dá seguidos tiros em seu 
próprio pé, paralisando o Congresso; e, se o Congresso 
é importante para a Nação, vem paralisando a Nação, 
porque não nos deixa trabalhar em paz, em função da 
absurda quantidade de medidas provisórias com que 
nos sufoca, sufoca o Governo e o conceito do Gover-
no diante de investidores e de quem esteja analisando 
com atenção a cena brasileira.

Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gos-
taria de fazer um pequeníssimo reparo. É evidente que 
sabemos todos nós que nada de esquizofrênico existe 
no Governo, até porque a esquizofrenia é uma doença 
muito dolorosa, que marca tantas mentes brilhantes es-
palhadas pelo Brasil. O que existe no Governo é arrogân-
cia, intolerância, vaidade e confiança de que o Senado 
se comportará como medíocre anexo arquitetônico dos 
interesses do Palácio. Como o Senado não está assim 
se comportando, está de parabéns o Senado.

Obrigada, Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a    V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 

– A SRA. Senadora Ana Júlia Carepa enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203, do Regimento Interno do Senado Federal, combina-
do com o Inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, cada vez mais tem se revelado a 
teia que envolve a propriedade de terras de grandes 
grupos econômicos na Amazônia. A CPMI da Terra, 
recentemente debruço-se sobre o que é conhecida 
como a maior tentativa de grilagem do mundo: a rei-
vindicação pela empresa C.R. Almeida de mais da 3 
milhões de hectares de terras no Pará.
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Hoje, trago ao conhecimento desta Casa mais um 
exemplo, não tão grande como o da C.R. Almeida, mas 
igualmente assustador : trata-se da reivindicação pela 
empresa Jari Celulose S/A, hoje pertencente ao grupo 
Orsa, de quase um milhão de hectares localizados no 
território do município de Almerim, no Pará.

Em 2004, a Corregedoria do Tribunal de Justiça 
do Pará cancelou  o registro dos imóveis rurais que 
formavam esta área, todos averbados no cartório do 
município de Monte Alegre, reconhecendo à empresa 
tão somente o direito as benfeitorias realizadas e não 
à propriedade das terras.

A Desembargadora Carmecim Cavalcante, à 
época, verificou que áreas de posse foram transforma-
das em domínio no cartório de registro de imóveis de 
Monte Alegre. Foram inclusive tomadas providências 
contra a titular do cartório, Srª Maria Diva de Almei-
da Lins, responsável pelas averbações. Na decisão a 
então Corregedora assinalou : “Por ocasião do exa-
me dos livros pôde-se constatar que a unificação das 
matrículas das áreas supostamente de propriedade 
da mencionada empresa deu-se de maneira ilegal, 
porquanto, além da propriedade do registro, observa-
se a existência de bens imóveis sobre os quais a Jari 
deteria somente a posse”.

Na correição, constatou-se que desde as primeiras 
transcrições de terras em nome da Jari Celulose, em 
1949, já havia irregularidades nos registros dos imó-
veis. A Gleba Jarí é o resultado de 84 assentamentos, 
alcançando uma extensão de 965,3 mil hectares. Em 
agosto de 1998, a empresa realizou a  unificação das 
propriedades com a fusão das transcrições e matrícu-
las. No processo, o que mera expectativa de direito, 
calcado em posses precárias, tornou-se com as boas 
graças da cartorária de Monte Alegre, propriedade de 
pleno direito, um absurdo.

O que mais chama atenção, é que mesmo ten-
do Almeirim tendo se desmembrado do município de 
Monte Alegre em 1989, a empresa realizou os regis-
tros no cartório de Monte Alegre nove anos depois, 
quando este sequer   tinha, àquela altura,  competên-
cia para fazê-lo. O que por si só já demonstrava a má 
fé da operação.

Como sempre, ao lado da grilagem caminha a 
violência contra os trabalhadores rurais. Principalmente 
após o cancelamento de seu título de propriedade, a 
Jari Celulose S/A tem recrudescido na agressão con-
tra a população que mora e trabalha nas terras que a 
empresa tenta usurpar.

Em 15 de outubro de 2004, na delegacia de Monte 
Dourado, foi registrada a ocorrência policial nº 687188, 
onde os seguranças da empresa eram acusados de 

ameaçar trabalhadores rurais da localidade de Morada 
Nova, buscando expulsá-los de suas terras.

A ameaça concretizou-se em 23 de fevereiro do 
corrente, quando  seguranças da Jarí, acompanhados 
de policiais militares e civis, derrubaram casas de tra-
balhadores rurais, queimaram plantações e ameaça-
ram matar quem permanecesse na localidade, cuja as 
terras a Jarí pretende se apossar ilegalmente.

Pior ainda, no último dia 06 de abril, os trabalhado-
res denunciam que em audiência realizada em Almeirim, 
para apreciar o processo nº 2005/200140-8, onde seriam 
apuradas as ameaças feitas pelos funcionários da em-
presa, os agricultores teriam sido surpreendidos com o 
desaparecimento do processo de toda a documentação 
entregue na delegacia de Monte Dourado.

Mais grave ainda, no mesmo processo o juiz local, 
Sr. Emerson Benjamim Pereira de Carvalho, é acusado 
pelos agricultores de “trancar-se” por quase três horas 
em seu gabinete com os advogados da empresa, não 
permitir a juntada de provas aos autos pelos agriculto-
res, como as fotos das casas queimadas e ainda, às 
vésperas da audiência ter recebido como “doação” da 
Jari um carro 0 km. São acusações graves contra o 
magistrado, das quais não cabe prejulgamento sobre 
sua procedência ou não, mas devem ser prontamente 
apuradas pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do 
Pará, assim como foi exemplarmente feito no caso dos 
registro ilegais.

O resultado de tudo isso somente poderia vir a 
tona em uma atitude desesperada e de revolta daquela 
população injustiçada. Com efeito, ontem, cerca de 160 
trabalhadores rurais, vindos de Almeirim, ocuparam a 
sede do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), reivindican-
do justamente a regularização dos cerca de um milhão 
de hectares de terras no município, reivindicados pela 
Jari, e onde habitam hoje cerca de três mil famílias, 
algumas já há meio século.

É urgente a ação do Poder Público em todas 
as esferas para evitarmos que naquela região acon-
teça uma nova tragédia. Diante das irregularidades, 
é preciso que o Ibama reavalie o Plano de Manejo 
Florestal Empresarial explorado pela Jari e aprovado 
em 2001, pois uma das denúncias mais graves dos 
trabalhadores rurais, dá conta de que este plano vem 
sendo usado como fachada para exploração ilegal e 
predatória. Bem como seja instaurada sindicância 
para apurar-se a conduta de fiscais do órgão, lotados 
no Amapá, que estariam acobertando ações ilegais 
da empresa.

É urgente a presença da Ouvidoria Agrária Nacio-
nal na região, para buscar juntamente com o Instituto 
de Terras do Pará uma solução para o conflito, através 
de uma ação urgente do Iterpa, órgão de terras do es-
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tado a quem cabe a obrigação de discriminar imedia-
tamente, as terras que possam ser de propriedade da 
Jari daquelas cuja posse/propriedade é pertencente aos 
trabalhadores rurais e ao Estado. Para defender não só 
os agricultores como também o patrimônio público, na 
forma de grande extensões de terras, que está sendo 
saqueado.

É preciso que as corregedorias da PM e da Polícia 
Civil, assim como o Ministério Público, investiguem o 
envolvimento de membros das corporações na ações 
daquilo que podemos chamar de “jagunçagem” em 
favor da Jarí.

Por fim, e aqui vai uma sugestão ao senador 
Álvaro Dias, que a CPMI da Terra possa incluir este 
conflito na sua pauta de audiências, tanto pela exten-
são da região atingida, como pelas diversas evidên-
cias de atitudes ilegais cometidas por um poderoso 
agente econômico.

Essas são sugestões emergenciais, que partem 
da reivindicação que é hoje apresentada pelos traba-
lhadores de Almeirim, que podem ser resumidas em 
um único pedido : paz para trabalhar. Não é possível 
que ao menos isto o Estado brasileiro não consiga 
garantir a seus cidadãos.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 232, 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 5, de 2005 (proveniente 
da Medida Provisória nº 232, de 2004), que 
altera a Legislação Tributária Federal e dá ou-
tras providências. 

Relator Revisor: 

2 
PROPOSTA DE EMENDA 

 À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 57, de 2003 (nº 306/2000, na 

Câmara dos Deputados), que acrescenta o § 
3º ao art. 215 da Constituição Federal, insti-
tuindo o Plano Nacional de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

3 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 73, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que inclui novo inci-
so no § 9º, além de novos parágrafos no art. 
165 da Constituição Federal (participação da 
população ou de entidades civis legalmente 
constituídas na elaboração, aprovação e exe-
cução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

4 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 31, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Maria do Carmo Al-
ves, que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º 
da Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que adota-
rem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

5 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que dispõe sobre aplicação de recursos 
destinados à irrigação.
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Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

6 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2004, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Otávio, que acres-
centa artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias. (Dispõe sobre os pro-
cessos em andamento de criação de novos 
municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

7 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 12, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Osmar Dias, que altera 
os arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para 
definir a competência da União no ordena-
mento do Sistema Nacional de Meteorologia 
e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 22 
minutos.) 
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Ata da 50ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 27 de abril de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

A Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko, procederá à leitura do Expediente.

Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Serys Slhessa-
renko.

É lido o seguinte:

Nº 4.935/05

Brasília, 20 de abril de 2005

Ao Excelentíssimo Senhor
Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor,
É com grande prazer que me dirijo a Vossa Ex-

celência para comunicar a alegre noticia que ontem, 
terça-feira, dia 19 de abril, o Eminentíssimo Cardeal 
Joseph Ratzinger foi eleito Sumo Pontífice e assumiu 
o nome de Bento XVI.

A solene Inauguração do Pontificado de Sua 
Santidade o Papa Bento XVI será celebrada no Vati-
cano, no próximo domingo, dia 24 de abril, às 10:00 
horas de Roma.

Aproveito a ocasião para reiterar os protestos de 
minha mais alta estima e consideração. – Dom Loren-
zo Baldisseri, Núncio Apostólico

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 433, DE  2005

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 220 do Regi-

mento Interno, que, além das homenagens prestadas 
na sessão de ontem ao Deputado Paulo Kobayashi, 
falecido nessa data, seja levantada a presente ses-
são.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2005. – Romeu 
Tuma – Renan Calheiros – Serys Slhessarenko.

REQUERIMENTO Nº 434, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimen-

to Interno e de acordo com as tradições da Casa, as 
seguintes homenagens pelo falecimento do Deputado 
Federal Paulo kobayashi, ocorrido no dia 26 do cor-
rente mês: 

a) inserção em ata de um voto de pro-
fundo pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília;

c) levantamento da sessão.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2006. – Sena-
dor Eduardo Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação os requerimentos. 

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
É a seguinte a Ordem do Dia cuja apreciação é 

sobrestada:

– 1 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 232, 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 5, de 2005 (proveniente 
da Medida Provisória nº 232, de 2004), que 
altera a Legislação Tributária Federal e dá ou-
tras providências 

Relator Revisor:

– 2 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 57, de 2003 (nº 306/2000, 
na Câmara dos Deputados), que acrescenta 
o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal, 
instituindo o Plano Nacional de Cultura.
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Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

– 3 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 73, DE 1999

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 73, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Pedro Simon, que inclui 
novo inciso no § 9º, além de novos parágrafos 
no art. 165 da Constituição Federal (participa-
ção da população ou de entidades civis legal-
mente constituídas na elaboração, aprovação 
e execução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

– 4 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 31, DE 2000

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 31, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Maria do Carmo Al-
ves, que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º 
da Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que adota-
rem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

– 5 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que dispõe sobre aplicação de recursos 
destinados à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

– 6 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 12, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

– 7 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 12, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Osmar Dias, que altera os arts. 21 e 
22 da Constituição Federal, para definir a com-
petência da União no ordenamento do Sistema 
Nacional de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 03 
minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que 
foi autuado, por solicitação do 1º Vice-Presidente da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, no exercício da Presidência, o seguin-
te aviso:

– Aviso nº 14, de 2005 – CN (nº 457 
– SGS – TCU/2005, na origem), que encami-
nha ao Congresso Nacional, cópia do Acórdão 
nº 442, de 2005 – TCU (Plenário), bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que o funda-
mentam, referente à auditoria nas obras de 
Duplicação de Trechos Rodoviários no Corredor 
Transmetropolitano – BR – 116/SP – São Paulo 
– Divisa SP/PR – PT 26.782.0231.5743.0001. 
(TC nº 009.409/2002-5)

O expediente lido retorna à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2005

Altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, 
de 1993, para estabelecer que, em igualdade 
de condições, como critério de desempate 
em licitações, será assegurada preferência 
a bens e serviços produzidos ou prestados 
por empresas que divulguem, periodica-
mente, demonstrativo de suas atividades 
de natureza social e ambiental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, o seguinte inciso IV:
“Art. 3º ..................................................
. .............................................................
§ 2º ........................................................
 ..............................................................
IV – produzidos ou prestados por empre-

sas que divulguem, periodicamente, demons-
trativo de suas atividades de natureza social e 
ambiental, em conformidade com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade.

 .................. ...................................(NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Muito se tem falado sobre a responsabilidade social 
das empresas, que enfrentam novos desafios impostos 
pelas exigências dos consumidores e pela pressão de 
grupos da sociedade organizada, levando-as a adotar 
novas posturas diante de questões ligadas à ética, à 
qualidade da relação empresa-sociedade e ao meio 
ambiente.

Na década de 1980, surgiram os primeiros “ba-
lanços sociais”, mediante os quais as empresas pres-
tavam contas à sociedade de suas ações e objetivos 
sociais.

Em 1997, o sociólogo Herbert de Souza, o Beti-
nho, iniciou uma campanha pela divulgação voluntária 
do “balanço social”, que contou com o apoio de lide-
ranças empresariais e suscitou uma série de debates 
sobre o tema.

Nesse contexto, a Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM) elaborou e colocou em audiência pública 
uma minuta de instrução que estabelecia a obrigato-
riedade de divulgação de um conjunto de informações 
de natureza social. Conforme manifestação da própria 
CVM, parcela expressiva das entidades e empresas 
ouvidas entendeu que a elaboração e a divulgação des-
sas informações deve refletir o grau de engajamento 
e comprometimento da empresa e de seus dirigentes, 
motivo pelo qual aquela autarquia, sensível a todos os 
argumentos apresentados, resolveu não emitir qualquer 
ato normativo obrigando a elaboração e a divulgação 
do Balanço Social.

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei nº 32, de 1999, do Deputado Paulo Rocha (que con-
siste na reapresentação do PL nº 3.116, de 1997, das 
Deputadas Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares 
e Sandra Starling), que impõe, para algumas empresas, 
a obrigatoriedade de elaboração do “balanço social” e 
define as informações que dele devem constar.

Se ainda não há consenso sobre a conveniência 
de tomar obrigatória a elaboração do “balanço social”, 
não restam dúvidas quanto ao interesse do Estado e 
da sociedade em estimular as empresas a produzir 
essa demonstração financeira.

É justamente esse o escopo do projeto que es-
tou propondo, que visa a premiar as empresas que 
elaboram o “balanço social”, dando-lhes preferência 
no fornecimento de bens e serviços para a adminis-
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tração pública, em caso de empate nas licitações das 
quais participem.

Finalmente, como não há obrigatoriedade de 
publicação do “balanço social”, as empresas que o 
elaboram e divulgam têm adotado modelos diferen-
ciados, muitas vezes destacando apenas os itens que 
lhes interessam.

Com o fim de dar uma padronização às informa-
ções que deverão constar no “balanço social”, o projeto 
estabelece que a empresa somente fará jus ao bene-
fício por ele instituído quando observadas as normas 
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

São esses os motivos que me levam a apresentar 
esta proposição, para a qual conto com o apoio dos 
ilustres pares.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005. – De-
mónstenes Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da administração pú-
blica e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

SEÇÃO I 
Dos Princípios

Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais sobre li-
citações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações 
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos es-
tados, do Distrito Federal e dos municípios.
........................................ ............................................

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia e a sele-
cionar a proposta mais vantajosa para a administração 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impesso-
alidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instru-
mento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.
........................................ ............................................

§ 2º Em igualdade de condições, como critério 
de desempate, será assegurada preferência, sucessi-
vamente, aos bens e serviços:

I – produzidos ou prestados por empresas bra-
sileiras de capital nacional;

II – produzidos no País; e
III – produzidos ou prestados por empresas bra-

sileiras.
........................................ ............................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania em decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2005

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Pe-
nal), para disciplinar a reparação de dano 
decorrente da prática de infração penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigor 
com as seguintes alterações:

“Art. 6º. ..................................................
 ..............................................................
X – averiguar a situação econômico-fi-

nanceira do indiciado, identificar e discriminar 
todos os bens, direitos e valores que possui, 
inclusive no exterior, e aqueles que tenha, 
recentemente, transferido a terceiros, assim 
como identificar os dependentes da vítima.

 .................. ...................................(NR)”
“Art. 10. .............................. ...................
§ 4º A autoridade policial representará 

ao juiz competente para decretação da indis-
ponibilidade dos bens ou valores do indiciado 
ou de terceiro a quem tenha transferido bens 
ou tenha se beneficiado diretamente com a 
prática da infração penal, em montante que 
assegure a reparação do dano sofrido pelo 
ofendido.

§ 5º A indisponibilidade incluirá bens, 
contas bancárias e aplicações financeiras man-
tidas pelo acusado no exterior, nos termos da 
lei e dos tratados internacionais, e abrangerá 
bens, direitos ou valores suficientes para as-
segurar a reparação do dano decorrente da 
prática da infração penal.

§ 6º Para os fins do que dispõe o § 5º, 
os bens imóveis preferirão aos bens móveis, 
os de maior valor aos de menor valor, e os 
mais líquidos aos menos líquidos, podendo 
o juiz, inexistindo uma estimativa segura do 
valor do dano, e se assim julgar necessário, 
indisponibilizar, até a apresentação do laudo 
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do perito; de que trata o art. 63, todos os bens 
do indiciado.

§ 7º A indisponibilidade de bens, direitos 
ou valores será suspensa se a ação penal não 
for ajuizada no prazo de 180 (cento e oiten-
ta) dias, contado da data da sua decretação 
pelo juiz.

§ 8º A indisponibilidade poderá abranger 
os bens de que tratam os arts. 126 e 132 caso 
não seja possível determinar a proveniência, 
e vigorará até a decretação da medida asse-
curatória cabível. (NR)”

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a 
exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou 
esclarecimentos pelos quais se possa identifi-
cá-lo, a classificação do crime, a discriminação 
dos bens, direitos ou valores necessários para 
assegurar a reparação do dano ao ofendido 
ou sucessor nos termos da lei civil, se cabível, 
a estimação do dano e, quando necessario, o 
rol de testemunhas.

Parágrafo único. Considera-se ofendido, 
para o fim de reparação do dano, a pessoa que 
suporta direta ou indiretamente os efeitos da 
infração penal consumada ou tentada, vindo 
a sofrer danos físicos, psicológicos, morais ou 
patrimoniais. (NR)”

“Art. 63. A apuração e reparação do dano 
decorrente de infração penal poderão ser pro-
movidos no próprio juízo penal.

§ 1º O arbitramento do valor do dano e 
a avaliação dos bens, direitos e valores cons-
tantes da denúncia ou queixa far-se-ão por 
perito nomeado pelo juiz, com a fixação de 
prazo para a entrega do laudo.

§ 2º Apresentado o laudo, as partes po-
derão se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 
que correrá em cartório, após o que o juiz 
homologará o valor atribuido aos bens e à 
reparação, podendo corrigir o arbitramento 
do valor do dano, se lhe parecer excessivo 
ou deficiente.

§ 3º O juiz, considerando as provas rela-
tivas à existência do fato e os indícios relativos 
à autoria, decidirá sobre pedido de execução 
provisória, decisão da qual não caberá recurso 
com efeito suspensivo.

§ 4º A execução provisória será feita nos 
mesmos autos e dependerá de prestação de 
caução idônea, para o caso de advento de 
sentença penal absolutória que reconheça a 
inexistência do fato, a não autoria ou situação 
em que a reparação do dano não for devida.

§ 5º Em caso de execução provisória ou 
após sentença penal condenatória transitada 
em julgado, o juiz determinará sejam os bens 
penhorados e alienados em hasta pública e a 
quantia depositada em conta judicial.

§ 6º O réu poderá requerer ao juiz que 
mande intimar o ofendido para receber em 
juízo o que lhe é devido conforme a decisão, 
ou apontar bens para penhora.

§ 7º Prestada a caução, os valores da 
conta judicial serão transferidos para a conta 
bancária do ofendido.

§ 8º Após o trânsito em julgado da senten-
ça, qualquer questão relacionada à reparação 
do dano será resolvida no juízo cível.

§ 9º Nenhum recurso contra as decisões 
referidas nos §§ 2º e 3º deste artigo será co-
nhecido sem o comparecimento pessoal do 
réu em juízo.

§ l0. Aplicam-se subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da lei processual 
civil. (NR)”

“Art. 64. .............................. ...................
§ 1º .................................. .....................
§ 2º Em caso de extinção de punibi-

lidade ou de advento de sentença conde-
natória irrecorrível no juízo cível, proferida 
antes da decisão no juízo penal, aquele 
poderá requerer ao juízo penal a transfe-
rência de valores depositados ou de bens 
arrestados. (NR)”

“Art. 137. Se os bens, direitos ou valores 
do acusado tornados indisponíveis ou a serem 
indisponibilizados não forem suficientes para 
assegurar a reparação do dano ao ofendido, 
ou se não foram identificados bens ou valores 
para se arrolar, ou se houver findado motivo 
que possa colocar em risco a reparação, o juiz, 
de ofício ou a requerimento da autoridade po-
licial, do Ministério Público, do assistente ou 
da parte, havendo certeza da infração penal e 
fundados indícios da autoria, mandará arrestar 
bens móveis suscetíveis de penhora.

........... .................. ........................(NR)”
“Art. 139. O depósito e a administração 

dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime 
do processo civil. (NR)”

“Art. 141. O arresto será levantado se, 
por sentença irrecorrível, advier sentença pe-
nal absolutória nos termos do que dispõe o 
art. 63, § 4º. (NR)”

“Art. 187............................ ....................
..................................... .........................
§ 2º................................ ........................
..................................... .........................
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IX – bens, direitos e valores que possui, 
inclusive no exterior, se transferiu patrimônio 
para terceiro pouco antes ou após a data da 
prática da infração, e outros bens que possui 
além daqueles discriminados na denúncia ou 
queixa. (NR)”

“Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou 
denúncia, designará dia e hora para o inter-
rogatório, ordenando a citação do réu e a inti-
mação do Ministério Público e, se for o caso, 
do querelante ou do assistente, e mandará 
proceder ao arbitramento do valor do dano 
sofrido pelo ofendido e à avaliação dos bens, 
direitos ou valores discriminados na queixa ou 
denúncia, nos termos do art. 63.

§ 1º O juiz, de ofício, ou após requerimen-
to do Ministério Público, do assistente ou da 
parte, decretará a indisponibilidade dos bens 
do acusado ou de terceiro beneficiado, se não 
decretada no curso do inquérito policial, ou 
ampliará ou reduzirá o alcance da medida já 
decretada, se necessário.

§ 2º Nenhum pedido de restituição ou 
disponibilidade será conhecido sem o compa-
recimento pessoal do réu em juízo, podendo 
o juiz determinar a prática dos atos neces-
sários à conservação dos bens, direitos ou 
valores. (NR)”

“Art. 387....................... .........................
................................  .............................
VII – especificará, na parte dispositiva, 

se for o caso, o valor da reparação do dano ao 
ofendido decorrente da infração penal.

Parágrafo único. Para os fins do que dis-
põe o inciso VII deste artigo, a sentença penal 
condenatória é titulo executivo, líquido, certo e 
exigível, podendo ser executada nos mesmos 
autos. (NR)”

“Art. 581..............................  .................
XXV – que decretar a indisponibilidade 

dos bens do réu, homologar o valor atribuído 
aos bens e à reparação do dano decorrente 
da infração penal, e que decidir sobre pedido 
de execução provisória. (NR)

Art. 2º O Título IV do Livro I do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal – passa a se chamar “Da Indenização”.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Ficam revogados os arts. 134, 135, 136, 
138, 142, 143 e 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

Justificação

O presente projeto de lei é de fundamental im-
portância para ajustar o Código de Processo Penal 
pátrio às novas demandas sociais, assim como para 
corrigir uma inexplicável deficiência presente desde 
o momento em que ele entrou em vigor, em 1941: a 
preocupação com a vítima. A nossa lei processual 
penal, infelizmente, parece se preocupar mais com o 
réu do que com aquele que sofreu o dano decorrente 
do ato infracional.

O projeto em apreço busca revolucionar a atual 
sistemática em que se dá a reparação do dano decor-
rente da prática de infração penal, adotando as se-
guintes estratégias: (a) usar o poder de investigação 
da autoridade policial para levantar os bens, direitos e 
valores que o indiciado possui – e não jogar tal ônus 
para o ofendido, como acontece se este quiser requerer 
medidas assecuratórias de hipoteca legal ou arresto; 
lançar mão do instituto da indisponibilidade dos bens, 
hoje consagrado na lei de improbidade administrativa 
(Lei nº 8.429, de 1992) e na nova lei de entorpecentes 
(Lei nº 10.409, de 2002), o que torna despiciendo o 
instituto da hipoteca legal, que pesa demais sobre os 
ombros do ofendido, e, no final das contas, revela-se 
um instrumento ineficiente para fim de indenização; (e) 
tomar a reparação do dano um dos componentes da 
persecução processual penal, incorporando-a ao rito 
tradicional, extinguindo, assim, a figura da ação civil 
ex delicto; e (d) prever a possibilidade de execução 
provisória.

Nesse sentido, ainda durante o inquérito, a auto-
ridade policial representa ao magistrado para que seja 
decretada, no juízo competente, a indisponibilidade 
dos bens do indiciado, com objetivo de garantir a futura 
reparação do dano. Tal medida estimulará um melhor 
concerto entre a polícia, o judiciário e o MP, e destes 
com o ofendido, uma vez que fará parte das linhas de 
investigação o levantamento de bens do ofensor, de 
dependentes da vítima – que fazem parte do conceito 
amplo de “ofendido” proposto para a finalidade de re-
paração do dano – e a estimação de um valor para o 
dano decorrente do delito.

Tal medida é muito mais eficiente do que a neces-
sidade de uma eventual hipoteca legal, instituto que, 
em face dessa nova sistemática, toma-se totalmente 
dispensável. O arresto, por se dirigir a uma gama de 
bens que normalmente são difíceis de serem alcan-
çados pela indisponibilidade, ficará reservado para os 
casos de insuficiência ou ausência de bens, ou para a 
hipótese de fundado motivo que possa colocar em risco 
a futura reparação, e poderá ser requerido pela autorida-
de policial, a qual, num primeiro momento, terá melhores 
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condições de averiguar a existência de quaisquer dessas 
hipóteses.

Assim, passa a ser um dos elementos constituido-
res da ação penal o rol de bens, direitos e valores levan-
tados pela autoridade policial e a estimação do dano feita 
pelo MP, com base nos quais o juiz mandará proceder ao 
arbitramento do valor e à avaliação dos bens por perito 
nomeado.

Outra inovação importante é que o réu, para recorrer 
contra a decisão que decreta a indisponibilidade ou contra 
o arbitramento do valor do dano e dos bens, terá que com-
parecer pessoalmente ao juízo, medida que desestimula 
a fuga, incentiva o ato de defesa e contribui para otimizar 
os trabalhos da persecução penal.

Não menos importante é a possibilidade de exe-
cução provisória, que depende da prestação de caução 
idônea e de provas da existência da infração penal e de 
fundados indícios de autoria, contra a qual não caberá 
recurso com efeito suspensivo, o que contribui para mi-
norar a dor do ofendido. A caução servirá para o caso 
de advento de sentença penal absolutória que reconhe-
ça a inexistência do delito, a não autoria ou a exclusão 
da ilicitude. Neste último caso, com a ressalva de que a 
reparação não seja devida, pois há casos em que, mes-
mo acobertado por tais justificantes, o agente é obriga-
do a indenizar, por exemplo: se reconhecido estado de 
necessidade e o ofendido não haver sido o culpado pela 
situação de perigo; se reconhecida legitima defesa puta-
tiva ou legitima defesa com erro de execução (aberratio 
ictus ou aberratio criminis) etc. O mesmo pode ser dito 
da extinção da punibilidade, que não exime o agente de 
indenizar o dano causado.

Além de o presente projeto de lei constituir inegá-
vel avanço que acompanha a tendência internacional 
de se valorizar a vitima, esquecida pelo nosso direito 
processual penal, produz alguns efeitos indiretos não 
menos importantes: estimula o réu a comparecer e a 
se defender, ao mesmo tempo em que cria nele o inte-
resse num processo mais célere, para que seus bens 
não fiquem indisponíveis por muito tempo, e estimula 
um maior concedo entre a policia e o MP na fase de 
investigação.

Se o direito penal demanda a impávida presença 
estatal para investigar e punir aquele que infringe suas 
normas, tal intervenção deve ser completa, para abarcar 
também o dano que tal infração ocasiona à vitima e às 
pessoas de sua família, o que não deve, jamais, deixar 
de ser do interesse público.

Julgo, com esta proposta, fornecer valiosa contri-
buição para o aperfeiçoamento de nossa legislação pro-
cessual penal.

Sala das Sessões, 28 de Abril de 2005. – Demós-
tenes Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689,  
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da 
infração penal, a autoridade policial deverá:
........................................ ............................................

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 
10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagran-
te, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, 
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a 
ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) dias, quan-
do estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
........................................ ............................................

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição 
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, 
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime 
e, quando necessário, o rol das testemunhas.
........................................ ............................................

Da Ação Civil

Art. 63. Transitada em julgado a sentença con-
denatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo 
cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, 
seu representante legal ou seus herdeiros.
........................................ ............................................

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo an-
terior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser 
proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se 
for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970, 
de 1973)

Parágrafo único. Inventada a ação penal, o juiz 
da ação civil poderá suspender o curso desta, até o 
julgamento definitivo daquela.
........................................ ............................................

Art. 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indi-
ciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer 
fase do processo, desde que haja certeza da infração 
e indícios suficientes da autoria.

Art. 135. Pedida a especialização mediante re-
querimento, em que a parte estimará o valor da res-
ponsabilidade civil, e designará e estimará o imóvel ou 
imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o 
juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da 
responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis.

§ 1º A petição será instruída com as provas ou 
indicação das provas em que se fundar a estimação 
da responsabilidade, com a relação dos imóveis que 
o responsável possuir, se outros tiver, além dos indi-
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cados no requerimento, e com os documentos com-
probatórios do domínio.

§ 2º O arbitramento do valor da responsabilidade 
e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por 
perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador 
judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do 
processo respectivo.

§ 3º O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 (dois) 
dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbi-
tramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer 
excessivo ou deficiente.

§ 4º O juiz autorizará somente a inscrição da hi-
poteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia 
da responsabilidade.

§ 5º O valor da responsabilidade será liquidado de-
finitivamente após a condenação, podendo ser requerido 
novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar 
com o arbitramento anterior à sentença condenatória.

§ 6º Se o réu oferecer caução suficiente, em di-
nheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de 
sua cotação em Bolsa, o juiz poderá deixar de mandar 
proceder à inscrição da hipoteca legal.

Art. 136. O seqüestro do imóvel poderá ser de-
cretado de início, revogando-se, porém, se no prazo 
de 15 (quinze) dias não for promovido o processo de 
inscrição da hipoteca legal.

Art. 137. Se o responsável não possuir bens imóveis 
ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser seqües-
trados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos 
em que é facultada a hipoteca legal dos móveis.

§ 1º Se esses bens forem coisas fungíveis e fa-
cilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do § 
5º do art. 120.

§ 2º Das rendas dos bens móveis poderão ser 
fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manu-
tenção do indiciado e de sua família.

Art. 138. O processo de especialização da hipo-
teca legal e do seqüestro correrão em auto apartado.

Art. 139. O depósito e a administração dos bens se-
qüestrados ficarão sujeitos ao regime do processo civil.

Art. 141. O seqüestro será levantado ou cance-
lada a hipoteca, se, por sentença irrecorrível, o réu for 
absolvido ou julgada extinta a punibilidade.

Art. 142. Caberá ao Ministério Público promo-
ver as medidas estabelecidas nos arts. 134 e 137, 
se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o 
ofendido for pobre e o requerer.

Art. 143. Passando em julgado a sentença con-
denatória, serão os autos de hipoteca ou seqüestro 
remetidos ao juiz do cível (art. 83).

Art. 144. Os interessados ou, nos casos do art. 
142, o Ministério Público poderão requerer no juízo 
cível, contra o responsável civil, as medidas previstas 
nos arts. 134, 136 e 137.
........................................ ............................................

Art. 187. O interrogatório será constituído de duas 
partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. 
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º-12-2003)
........................................ ............................................

§ 2º Na segunda parte será perguntado sobre: 
(Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º-12-2003)
........................................ ............................................

Da Instrução Criminal

Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, 
designará dia e hora para o interrogatório, ordenando 
a citação do réu e a notificação do Ministério Público 
e, se for caso, do querelante ou do assistente.
........................................ ............................................

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
........................................ ............................................

Do Recurso em Sentido Estrito

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 
decisão, despacho ou sentença:
........................................ ............................................
........................................ ............................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
........................................ ............................................

LEI Nº 10.409, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

Dispõe sobre a prevenção, o tratamen-
to, a fiscalização, o controle e a repressão 
à produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de 
produtos, substâncias ou drogas ilícitas 
que causem dependência física ou psíquica, 
assim elencados pelo Ministério da Saúde, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
........................................ ............................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 432, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 
1.093, de 2004, de autoria do Senador Ro-
meu Tuma, que reitera a solicitação feita 
através do Requerimento nº 258, de 2004, 
que requer do Ministro de Estado da Fa-
zenda relação contendo todas as empre-
sas relacionadas aos jogos de bingo que 
se encontram em débito com a Secretaria 
da Receita Federal.

Relator: Senador César Borges

Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do dia 9 de março de 2005, foi rejeitado o 
relatório oferecido pelo Senador Mozarildo Cavalcanti 
ao RQS nº 1.093/2004, que havia concluído pelo seu 
arquivamento. Para tanto, alega que o pedido não 
esclarece o vínculo entre a informação solicitada e a 
matéria sob apreciação pelo Senado ou atinente à sua 
competência fiscalizadora, nem está suficientemente 
fundamentado quanto à necessidade de se proceder 
a uma quebra de sigilo tão extensa.

Em defesa do requerimento, o autor, Senador 
Romeu Tuma, afirma que a Constituição não cria ne-

nhum tino de restrição ao fornecimento de informações 
ao Poder Legislativo, não podendo o Código Tributá-
rio Nacional se sobrepor ao prescrito na Lei Maior. 
Tanto assim o e que o art. 7º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, faz alusão expressa ao tratamento a ser dado 
às informações sigilosas fornecidas como resposta a 
requerimentos do Senado Federal.

Ressalta, ainda, o autor que não solicitou a dis-
criminação dos valores devidos individualmente por 
empresa, e que o jornal O Estado de S.Paulo já tinha 
divulgado valores fornecidos pela própria Secretaria 
da Receita Federal.

Importante consignar a ressalva feita pelo Sena-
dor Eduardo Suplicy de que as informações sigilosas 
transmitidas serão resguardas conforme previsto no 
Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Acompanhando os argumentos apresentados 
pelo autor e pelo Senador Eduardo Suplicy, enten-
deram os membros presentes pela constitucionalida-
de, legalidade e regimentalidade do Requerimento nº 
1.093, de 2004.

De acordo com essa deliberação, o requerimen-
to foi aprovado.

Sala da Comissão, 9 de março de 2003.
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Voto Vencido na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. 

Senador Mozarildo Cavalcanti, Relator

I – Relatório

Em 9 de março do corrente ano, o Senador Ro-
meu Tuma apresentou o Requerimento nº 258, de 2004, 
nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, 
combinado como art. 216 do Regimento Interno desta 
Casa, para que fosse solicitada ao Senhor Ministro da 
Fazenda a lista de todas as empresas relacionadas 
ao jogo de bingo que se encontram em débito com a 
Secretaria da Receita Federal.

O referido requerimento, motivado por uma no-
tícia publicada no jornal O Estado de S.Paulo, do dia 
29 de fevereiro de 2004, sobre sonegação de impostos 
praticada pelas empresas de bingo (R$43 milhões no 
ano de 2003), foi aprovado, em 29 de abril deste ano, 
pela Mesa do Senado Federal.

O pedido de informações, efetuado por intermédio 
do Ofício nº 565 (SF), de 4 de maio de 2004, obteve 
a seguinte resposta do Senhor Ministro da Fazenda 
(Aviso nº 204/MF, de 21 de junho de 2004):

Senhor Primeiro-Secretário,
Retiro-me ao Ofício nº 555, de 4-5-2004, 

dessa Primeira-Secretaria, por intermédio do 
qual foi remetida cópia do Requerimento de 
Informação nº 258, de 2004, de sua autoria, 
que solicita relação de todas as empresas re-
lacionadas aos jogos de bingo que se encon-
tram em débito com a Secretaria da Receita 
Federal.

A propósito, encaminho a Vossa Excelên-
cia cópia do Memorando nº 1.150/2004/Gabin-
SRF, de 31-5-2004, elaborado pela Secretaria 
da Receita Federal, comunicando a impossibi-
lidade de prestar as informações solicitadas, 
por envolverem matéria protegida pelo instituto 
do sigilo fiscal.

O mencionado memorando tem o seguinte con-
teúdo:

1. Reporto-me ao Memorando nº 885 
AAP/GM/MF, de 7 de maio de 2004, por meio 
do qual Vossa Senhoria solicita elementos para 
subsidiar resposta ministerial ao requerimento 
de Informação S-2004/0258, de autoria do no-
bre Senador Romeu Tuma, que “considerando 
as informações publicadas no jornal O Estado 
de S.Paulo, do dia 29 de fevereiro de 2004”, 
solicita “seja enviada pelo Exmo Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda relação contendo todas 

as empresas relacionadas aos jogos de bingo 
que se encontram em débito com a Secretaria 
da Receita Federal”.

2. O fornecimento das informações re-
queridas implicaria revelação da situação fis-
cal de pessoas jurídicas junto à Secretaria da 
Receita Federal.

3. Tendo em vista que informações sobre 
a situação fiscal de sujeito passivo de obriga-
ção tributária são protegidas por sigilo fiscal, 
verifica-se que, no caso do requerimento em 
pauta, a Secretaria da Receita Federal não tem 
autorização legal para fornecê-las, a teor do art. 
198, caput, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional.

Inconformado com a negativa do Ministério da 
Fazenda, o insigne Senador Romeu Tuma apresentou 
o Requerimento nº 1.093, de 2004, reiterando o pedido 
de informações formulado por meio do Requerimento 
nº 258, de 2004.

Na justificação do Requerimento nº 1.093, de 
2004 utilizados os seguintes argumentos: 

1. a alegação do Senhor Ministro de Es-
tado da Fazenda, quanto à impossibilidade de 
prestar as informações solicitadas, por trata-
rem de matéria protegida pelo sigilo fiscal, por 
causa do disposto no art. 198 da Lei nº 5.172, 
de 1996 (Código Tributário Nacional), não tem 
amparo legal, pois a competência fiscalizadora 
do Senado Federal, prevista no art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, não estabelece ne-
nhuma ressalva sobre eventual caráter sigiloso 
da informação solicitada;

2. corrobora esse entendimento o próprio 
Ato da Mesa nº 1, de 2001, que, ao regulamen-
tar, no âmbito do Senado Federal, o disposto 
no § 2º do art, 50 da Carta Magna, estabele-
ce, nos arts. 7º a 16, o tratamento a ser dado 
aos requerimentos de informações de cunho 
sigiloso, inexistindo, portanto, o óbice apontado 
pelo Senhor Ministro da Fazenda.

II – Análise

A informação objetivada pelo Requerimento nº 
258, de 2004 – a lista de todas as empresas relacio-
nadas aos jogos de bingo, que se encontram em dé-
bito com a Secretaria da Receita Federal –, é matéria 
protegida pelo sigilo fiscal.

O art. 198 do Código Tributário Nacional (CTN), 
com a redação dada pela Lei Complementar nº 104, 
de 10 de janeiro de 2001, veda a divulgação, por par-
te da Fazenda Pública ou de seus servidores, de in-
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formação obtida em razão do ofício sobre a situação 
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de ter-
ceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios 
ou atividades.

Excetuam-se dessa vedação, além dos casos 
previstos no art. 199 do CTN (permuta de informa-
ções entre a Fazenda Pública da União e as dos es-
tados, do Distrito Federal e dos municípios, ou entre 
a Fazenda Púbica da União e estados estrangeiros), 
os seguintes:

a) requisição de autoridade judiciária no 
interesse da justiça;

b) solicitação de autoridade administrati-
va no interesse da administração pública, des-
de que seja comprovada a instauração regular 
de processo administrativo, no órgão ou na en-
tidade respectiva, com o objetivo de investigar 
o sujeito passivo a que se refere a informação, 
por prática de infração administrativa.

A primeira exceção dá embasamento às quebras 
de sigilo fiscal determinadas pelas Comissões Parla-
mentares de Inquérito. O art. 58, § 3º, da Constituição 
outorga a tais comissões poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais.

O preclaro Ministro Celso de Mello, no Mandado de 
Segurança nº 23.452, por ele relatado, esclarece que:

As Comissões Parlamentares de Inqué-
rito para decretarem, legitimamente, por au-
toridade própria, a quebra do sigilo bancário, 
do sigilo fiscal ou do sigilo telefônico, relativa-
mente a pessoas por elas investigadas, devem 
demonstrar, a partir de meros indícios, a exis-
tência concreta de causa provável que legitime 
a medida excepcional (ruptura da esfera de 
intimidade de quem se acha sob investigação, 
justificando a necessidade de sua efetivação 
no procedimento de ampla investigação dos 
fatos determinados que deram causa à instau-
ração do inquérito parlamentar, sem prejuízo 
de ulterior controle jurisdicional dos atos em 
referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações 
de qualquer Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, à semelhança do que também ocorre com 
as decisões judiciais (RTJ nº 140/514), quando 
destituídas de motivação, mostram-se irritas e 
despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma 
medida restritiva de direitos pode ser adota-
da pelo Poder Público, sem que o ato que a 
decreta seja adequadamente fundamentado 
pela autoridade estatal.

A segunda exceção à regra impeditiva da quebra 
do sigilo – a solicitação de autoridade administrativa no 
interesse da administração pública – poderia ser utili-
zada, a nosso ver, para viabilizar os pedidos escritos 
de informação sobre matéria sigilosa encaminhados 
pela Mesa do Senado Federal a Ministros de Estado 
ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente subor-
dinados à Presidência da República.

Nessa hipótese, aplicar-se-iam as disposições 
cabíveis da Seção 11 do Ato da Mesa nº 1, de 2001 
(art. 7º), das quais tratamos a seguir.

O requerimento deverá ser fundamentado, es-
clarecendo o vínculo entre a informação solicitada 
e a matéria sob apreciação pelo Senado Federal ou 
atinente à competência fiscalizadora da Casa. Na 
medida do possível deverá conter dados, de modo a 
contribuir para a celeridade da coleta das informações 
solicitadas (art. 8º).

Depois de examinado pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, quanto a constitucionalidade, 
mérito e pertinência dos fundamentos da solicitação 
(art. 9º), o requerimento será submetido à delibera-
ção do Plenário do Senado Federal. A sua aprovação 
demandará a maioria dos votos, presente a maioria 
absoluta dos senadores. Uma vez aprovado, serão 
solicitadas as informações à autoridade competente, 
ficando interrompida a tramitação da matéria que se 
pretende esclarecer (art. 10).

A correspondência do Primeiro Secretário da 
Mesa do Senado Federal encaminhando o pedido de 
informações deverá mencionar expressamente que 
as informações prestadas e os documentos enviados 
serão mantidos em sigilo (art. 11).

O Requerimento nº 258, de 2004, além de não 
esclarecer o vínculo entre a informação solicitada e a 
matéria sob apreciação pelo Senado Federal ou atinen-
te à sua competência fiscalizadora, não está suficien-
temente fundamentado quanto à necessidade de se 
proceder a uma quebra de sigilo fiscal tão extensa.

III – Voto

Em face do exposto, nosso voto é pelo arquiva-
mento do Requerimento nº 258, de 2004.
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PARECER Nº 433, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.280. de 2004 
(nº 2.266/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico da Cidade Gaúcha a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Cristovam Buarque

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.280, de 
2004 (nº 2.266, de 2002, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 103, 
de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico 
de Cidade Gaúcha a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cidade Gaúcha, Estado do 
Paraná. 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, informa que a presente solicitação 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 Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável 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 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 1.280, de 2004, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998, 
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, 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 Radiodifusão Comunitária, para 
aumentar o prazo de outorga”.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documenta-
ção que acompanha o PDS nº 1.280, de 2004, não 
evidenciou violação da legislação pertinente, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico 
de Cidade Gaúcha a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cidade Gaúcha, Estado do 
Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte 
emenda de redação:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 1.280, de 2004, a 
seguinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refe-
re a Portaria nº 103, de 31 de janeiro de 2002, 
que autoriza a Associação Comunitária de De-
senvolvimento Cultural e Artístico de Cidade 
Gaúcha a executar, sem direito a exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 
retificando-se o prazo de autorização para 10 
(dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei 
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Sala da Comissão, 1º de março de 2003. – Hélio Cos-
ta, Presidente – Cristovam Buarque, Relator ad hoc.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
DO SENADO Nº 1.280, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Cidade Gaúcha a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cidade Gaúcha, Estado do 
Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 103, de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária de desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Cidade Gaúcha a executar, sem direito 
a exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, reti-
ficando-se o prazo de autorização para 10 (dez) anos, 
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1º de março de 2005. – Hé-
lio Costa, Presidente – Cristóvão Buarque, Relator 
ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 
reguladoras 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.

.................................... ................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

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

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)
........................................ ............................................

 
PARECER Nº 434, DE 2005

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2005 
(nº 1.205 2004, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão a 
Porto Santo Radiodifusão Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Quiri-
nópolis, Estado de Goiás.

Relator: Senador Maguito Vilela
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 30, de 2005 (nº 1.205. de 2004, na Câma-
ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão a Porto Santo Radiodifusão Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Quirinópolis, Estado 
de Goiás.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 162, de 4 de junho de 2003, 
que outorga permissão para a exploração de canal de 
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223. § 3º, da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação 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.

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 versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 30, de 2005, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

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 re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante á 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 30, de 2005, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
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havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga permissão a 
Porto Santo Radiodifusão Ltda, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás, na forma do 

Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 

dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de março de 2005. – Hélio 

Costa,Presidente – Maguito Vilela, Relator –  Juvên-

cio da Fonseca, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
........... .........................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e Renova-
ção
........... .........................................................................

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

 PARECER Nº 435, DE 2005

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 
2005 (nº 1.292/ 2004, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Nativa FM Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Edéia, 
Estado de Goiás.

Relator: Senador Maguito Vilela
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 52, de 2005 (nº 1.292, de 2004, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Nativa FM Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Edéia, Estado de Goiás.

Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente 
da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 2.832, de 11 de dezembro de 
2002, que outorga permissão para a exploração de 
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, 
§ 3º da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação 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 
consideração 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 versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 52, de 2005, não evidenciou violação das for-
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malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitas 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.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 52, de 2005, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolução 
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga permissão à Rádio Nativa 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Edéia, Estado 
de Goiás, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de março de 2005. – Hélio 
Costa Presidente – Maguito Vilela, Relator – Juvên-
cio da Fonseca, Relator ad hoc. 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Com referência ao Ofício nº 17, de 2005, 
da Comissão de Educação, lido em 8 do corrente, a 
Presidência comunica ao Plenário, que nos termos do 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o 
Parecer nº 34, de 2003, da Comissão 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 recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 1.280, de 2004, aprovado pela Comissão 
de Educação, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício Nº 348/05 – LDB

Brasília, 26 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Blo-

co PL-PSL indica o Deputado Inaldo Lietão (PL/PB), 
como suplente, para a Comissão Mista Especial, cria-
da mediante Ato Conjunto nº 2 de 2004, destinada a 
efetuar estudos visando ao aperfeiçoamento do rito de 
tramitação de medidas provisórias.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Miguel de 
Souza, 1º Vice-Líder do Bloco PL – PSL, no Exercício 
da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – A Presidência designa o Sr. Deputado Inaldo 
Leitão, como suplente, para compor a Comissão Mis-
ta Especial, criada mediante o Ato Conjunto nº 2, de 
2004, destinada a efetuar estudos visando ao aperfei-
çoamento do rito de tramitação de medidas provisórias, 
nos termos do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício Nº 441

Brasília, 26 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar o Deputado Pedro 

Henry, do PP/MT, para a titularidade da Comissão 
Mista, encarregada de analisar e emitir parecer à MPV 
nº 248, de 20 de abril de 2005 (DOU de 22-4-05), que 
dispõe sobre o valor do salário mínimo a partir de 1º 
de maio de 2005, em substituição ao Deputado José 
Janene, PP/PR.

Atenciosamente, – Deputado José Janene, Lí-
der do PP.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:
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Ofício Nº P-3/2005-CMRPO

Brasília, 27 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mis-

ta destinada a propor a Reestruturação do Proces-
so Orçamentário, dirijo-me a Vossa Excelência para 
solicitar que seja prorrogado, em quinze (15) dias, o 
prazo destinado a este órgão técnico para oferecer, 
ao Congresso Nacional, projetos reestruturando os 
orçamentos e sua tramitação, conforme disposto no 
Ato Conjunto nº 1, de 2005.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
protesto de elevada estima e distinta consideração. 
– Senador Fernando Bezerra, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – O expediente que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício/LID/Nº 160–A/2005

Brasília, 27 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cláudio 

Magrão/SP, para ocupar a vaga de titular, em substi-
tuição ao meu nome, na Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à MP 248/05, que “dispõe sobre o va-
lor do salário mínimo a partir de 1º de maio de 2005, 
e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder.

Ofício nº 101/05 – GLPSDB

Brasília, 28  de abril de 2005

Senhor Presidente,
Cumprimentando V. Exª, venho solicitar a permuta 

dos cargos de Titular e Suplente respectivamente dos 
nobres Senadores Eduardo Azeredo e Leonel Pavan 
na Comissão de Educação.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço 
e distinta consideração. – Arthur Virgilio, Líder do 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE ( Sérgio Zambiasi. Blo-
co/PTB – RS) – Serão feitas as substituições solici-
tadas.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 435, DE 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, 
em definitivo, do Requerimento nº 52/2005, de minha 
autoria.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005. – Arthur 
Vírgilio, Líder do PSDB.

Ofício nº 61/GM–MDIC

Brasília, 19 de abril de 2005 

A  Sua Excelência o Senhor
Senador Arthur Virgílio
Senado Federal

Senhor Senador,
Dirijo-me a Vossa Excelência com relação ao 

Requerimento nº 52, de 2005, de sua autoria, tendo 
em vista notícia jornalística de 13 de fevereiro último, 
para prestar-lhe, antecipadamente, os esclarecimen-
tos a seguir:

1. A emissão de bilhete aéreo, o cálculo 
e o pagamento das respectivas diárias para 
realização de missões no exterior se fazem 
com a necessária antecedência em relação ao 
início da viagem, concluindo a série de proce-
dimentos legais para autorização;

2. os eventuais convites para hospeda-
gem na residência dos Embaixadores são por 
eles feitos, na grande maioria das vezes, já às 
vésperas ou no mesmo dia da viagem, ou até 
na chegada ao exterior, inclusive quando já 
providenciada, pelo viajante, reserva em hotel 
local com garantia de pagamento de diária; ou 
seja, depois de completado o processo refe-
rido no item “1’’;

3. nas situações como as descritas no 
item “2”, não terá havido irregularidade no mo-
mento mesmo do pagamento das diárias, pois 
ocorrido antes da formulação do convite.

Informo a Vossa Excelência que todos os reem-
bolsos dos montantes a maior das diárias, em moeda 
estrangeira, a mim pagas, foram efetuados, inclusive 
com complementação relativa a diferenças cambiais, 
de modo a não haver indicação de qualquer prejuízo ao 
Erário. Sobre o assunto, tive o cuidado de determinar o 
envio de expediente à Comissão de Ética Pública.

Com relação ao titular desta Pasta, Ministro Luiz 
Fernando Furlan, no momento em viagem ao exterior, 
informo que também realizou a devolução dos valores 
a maior a ele correspondentes. Igualmente procedeu 
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o Senhor Ministro em relação à Comissão de Ética 
Pública.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência 
para os demais esclarecimentos que se façam ne-
cessários.

Cordialmente, – Marcio Fortes de Almeida, Mi-
nistro, interino, do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiazi. Bloco/PTB 
– RS) – A Presidência defere o requerimento, nos ter-
mos do art. 256, § 2º, inciso I do Regimetno Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 436, DE 2005

Requer Voto de Aplauso à Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EM-
BRAPA, pelo seu 32º aniversário.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelos 
seus 32 anos de existência.

Requeiro, ademais, que desse voto sejam intei-
rados o Presidente da Embrapa, Dr. Silvio Crestana 
e, por seu intermédio, os demais diretores, técnicos e 
funcionários da empresa.

Justificação

A Embrapa é reconhecidamente uma empresa 
vitoriosa e, sem dúvida, com forte contribuição para o 
êxito do agronegócio e, por conseqüência, da exce-
lente posição alcançada pela balança comercial do 
País. Ao longo de sua existência, a Embrapa registra 
expressivas vitórias, contribuindo para o aumento da 
produtividade agropecuária nacional. Presente em to-
dos os Estados, suas pesquisas são hoje respeitadas 
internacionalmente, permitindo, entre outros avanços, 
a disseminação de lavouras agrícolas e da pecuária 
em regiões onde, antes, inexistiam, como o cerrado. A 
vitória alcançada com a obtenção de patentes é, tam-
bém, significativa para a economia brasileira.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB – José Agripino.

REQUERIMENTO Nº 437, DE 2005

Requer voto de pesar pelo falecimen-
to da senhora Jacea Abi-Ackel, esposa do 
Deputado Federal Ibrahim Abi-Ackel.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo 
falecimento da Senhora Jacea Abi-Ackel esposa do 
Deputado Federal Ibrahim Abi-Ackel.

Requeiro também que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do parlamentar.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se 
e a ele acrescento a melhor expressão de solidarie-
dade e apreço ao Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que 
todos nós conhecemos e que é reconhecidamente 
um dos nomes mais importantes do cenário político 
brasileiro.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB – José Agripino – Aloísio 
Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos lidos vai ao arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 438, DE 2005

Senhor Presidente,
Com base no Art. 50, § 2º, da Constituição Fede-

ral, e nos Art. 215 e 216, Inciso I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Antonio 
Palocci, informações sobre a estimativa da renúncia 
de receita que a eventual aprovação do Projeto de Lei 
do Senado nº 103, de 1999, que “dispõe sobre a con-
cessão de incentivo fiscal para as pessoas jurídicas 
que possuam empregados com mais de 40 (quarenta) 
anos, e dá outras providências”, possa causar.

Vale registrar que tal estimativa é exigência prévia 
a aprovação do projeto que prevê renúncia de receita, 
conforme se depreende da leitura do art. 117, da LDO 
referente ao orçamento de 2005 (Lei nº 10.934, de 11 
de agosto de 2004).

Outrossim, solicito o sobrestamento da delibe-
ração sopre a matéria, nos termos regimentais, até 
que as informações solicitadas sejam encaminhadas 
ao requerente.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005.

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 439, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Saúde sobre a possível falta de 
medicamentos anti-Aids para pacientes que 
vivem em países em desenvolvimento.

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 de 
Estado da Saúde sobre a possível falta de medicamen-
tos anti-Aids para pacientes que vivem em países em 
desenvolvimento, baseadas na notícia divulgada em 
4-3-2005 pelo repórter Paul Davis, do The Wall Street 
Journal, de que o aumento rápido das compras efe-
tuadas por dois grandes programas anti-AIDS, poderá 
levar a escassez dessas drogas para pacientes que 
vivem em países em desenvolvimento:

1. Quais as providências que estão sendo 
tomadas para evitar que essa crise no abas-
tecimento afete o Brasil?

2. Segundo essa mesma reportagem, 
95% das pessoas infectadas pelo víruS HIV, 
vivem em países em desenvolvimento. O que 
o Senhor está fazendo para tentar diminuir a 
porcentagem que cabe ao Brasil?

3. Como psiquiatra, o Senhor não acha 
que é uma tortura psicológica muito grande 
para esses pacientes infectados, não sabe-
rem se vão ter remédios para controlarem 
suas doenças e terem chance de viver por 
mais tempo?

As informações que ora solicito no presente re-
querimento são de fundamental importância para que 
se tenha o devido esclarecimento do conteúdo dessa 
matéria e suas possíveis implicações para a socieda-
de brasileira.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 440, DE 2005

Solicita informações ao Sr Ministro 
de Estado da Saúde sobre a decisão do 
STF de anular a intervenção nos hospitais 
Souza Aguiar e Miguel Couto, no Rio de 
Janeiro, bem como informações sobre a 
proposta do governo de prestar socorro 
financeiro às empresas de planos e segu-
ros de saúde.

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 de 
Estado da Saúde sobre a decisão do SIF de anular a 
intervenção nos hospitais Souza Aguiar e Miguel Cou-
to, no Rio de Janeiro, bem como informações sobre a 
proposta do governo de prestar socorro financeiro às 
empresas de planos e seguros de saúde:

1. O governo Lula prepara medida de so-
corro financeiro para as empresas de planos 
e seguros de saúde envolvendo o BNDES e o 
Banco do Brasil, mas, segundo a especialista 
Lígia Bahia, do Laboratório de Economia Polí-
tica da Saúde da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, “o esforço do Estado deveria ser na 
consolidação do SUS”, que opera em condi-
ções precárias em todo o Brasil. Qual a posição 
desse Ministério sobre essa medida?

2. Após 41 dias de intervenção do Minis-
tério da Saúde no estado do Rio de Janeiro, 
não houve sequer a recuperação das salas 
de cirurgia. Quais foram os resultados reais 
da intervenção?

3. A Assessoria Jurídica desse Ministério, 
juntamente com o Advogado-Geral da União, 
não viu, como disse o Ministro Marco Aurélio, 
do Supremo Tribunal Federal, que esse caso 
revelava de forma escancarada um momento 
de perda de parâmetros, porque o governo não 
poderia, mas interveio, à margem da Carta da 
República?

As informações que ora solicito no presente re-
querimento são de fundamental importância para que 
se tenha o devido esclarecimento do assunto e suas 
possíveis implicações para a sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do art. 216, III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Há oradores inscritos.

O primeiro orador inscrito é o Senador José Sar-
ney por permuta com a Senadora Serys Slhessa-
renko.

Com a palavra o Senador José Sarney.
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O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
minhas queridas Senadoras e Colegas, esta sema-
na o Senado teve a oportunidade de ver realizado no 
seu Salão Nobre o lançamento do livro Dr. Roberto: 
100 Anos, no Esporte, na Educação, na Cultura, 
no Jornalismo, organizado pelo publicitário Mauro 
Salles, pelo Professor Edevaldo Alves da Silva e tam-
bém por Arnaldo Niskier, ex-presidente da Academia 
Brasileira de Letras.

Naquela oportunidade, ouvimos importantes pro-
nunciamentos sobre a personalidade do Dr. Roberto 
Marinho. Um deles, o do Ministro Marco Aurélio, res-
saltou a admirável vida desse grande brasileiro, tantas 
vezes analisada, elogiada e lembrada, antes e depois 
de sua morte.

Minha intervenção da tribuna, neste momento, 
advém da relevância do discurso proferido pelo Ministro 
e é para solicitar sua transcrição nos Anais do Senado. 
Sem dúvida alguma, devemos ter na Casa, para a His-
tória, essas palavras tão próprias e excelentes.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ SARNEY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Senhoras e senhores,
Vem-nos de Luis Fernando Veríssimo, uma das 

mais expressivas e bem-humoradas representações 
do Dr. Roberto Marinho. Se bem me lembro, contava o 
autor que, reunidos em requintado restaurante, quatro 
executivos exibiam reluzentes celulares, em época de 
estréia daqueles aparelhos. Assim que se acomodaram, 
o primeiro recebe uma chamada da secretária que, 
sem entender, ouve-o dispensá-la, fingindo aborreci-
mento e enfado. Mesmo em tom gentil, ele declinava 
do encontro: não, hoje não, muitos compromissos, a 
agenda, etc. pedindo desculpas, prometendo compen-
sar o tempo perdido. Desligado o celular, o empresário 
explica, era alguém querendo sair comigo hoje. Mas 
não dá, essa vida de negócio é difícil... Quase ime-
diatamente o segundo aparelho toca, seguindo-se um 
diálogo em que o interlocutor se mostra chateado com 
a insistência dos reclamos e pedidos. Desliga e fala 
para os demais: é a Isadora, a Ribeiro, querendo sair 
hoje. Logo hoje, que estou tão cansado!... Os amigos 
se entreolham, perplexos, mas antes que chegassem 
a comentar alguma coisa o terceiro atende ao telefone 
e exclama: TP, como estão as coisas ai nas alturas? 
Tapa o fone e esclarece: é da Corte Celestial. O Todo 
Poderoso sempre querendo saber de tudo o que acon-

tece aqui na Terra! Faz-se um silêncio constrangedor, 
um enorme suspense. E agora, quem viria?

A quarta chamada acontece e o afortunado exe-
cutivo exclama: – Dr. Roberto!...

A espirituosidade de Veríssimo dava conta, na-
quela crônica, da importância do Dr. Roberto Marinho 
no cenário nacional, um tamanho que ficou bem di-
mensionado na abrangência da própria obra daquele 
mega-empresário para quem o melhor título sempre 
foi o de jornalista.

Páginas e mais páginas seriam necessárias para 
enumerar os feitos dessa figura emblemática, cuja 
vida foi em tudo superlativa, porquanto, em todas as 
áreas em que atuou, fê-lo em caráter de excelência. 
Deixemos, todavia, o óbvio, o lugar-comum de datas, 
realizações, conquistas e vitórias admiráveis. Quase 
tudo já se falou sobre o impressionante império cons-
truído por esse notável jornalista – e não só no plano 
das comunicações. Convido-os, ao reverso, a refleti-
rem com base somente na conjectura da ausência: e 
se não houvera esse brasileiro de primeira hora, de 
inquestionável estirpe, de privilegiada ventura? Pois 
se é certo que o Brasil conseguiu acompanhar o trem 
da modernidade nesta era de informação imediata, foi 
à conta da intrepidez desse homem movido a desafio, 
cujo acentuado descortino jamais cedeu à insensatez 
da vaidade pessoal fútil, improdutiva. O projeto do Dr. 
Roberto Marinho centrou-se, acima de tudo no Brasil 
e nos brasileiros.

Contaríamos nós com a unidade nacional de que 
nos orgulhamos hoje, não fora o efeito integrador da 
programação Rede Globo, cujo jornalismo de qualidade 
sempre esteve presente nos momentos decisivos da 
história pátria? Teriam sido os nossos valores divulga-
dos no mundo com a competência e a generosidade 
que o foram? Seria o mesmo o patrimônio artístico-
cultural de que agora nos jactamos, ao constatar a 
crescente exportação de produtos e talentos de altís-
simo nível para o mundo inteiro, abrindo os corações 
e conquistando a simpatia de todos os continentes? 
Como genuíno e orgulhoso carioca que também sou, 
ufano-me ao imaginar o Rio de Janeiro conhecido e 
reconhecido alhures – da Patagônia aos recônditos da 
China. Pois bem, quem divulgou o Brasil com esse ine-
xcedível apuro, de modo a atingir inimagináveis massas 
de milhões de pessoas, não foi senão as produções 
impecáveis, com o padrão de qualidade Globo, do Dr. 
Roberto Marinho, a quem nos curvamos em dívida de 
gratidão perene. Sim, de pé continuamos a aplaudi-lo, 
pois que o Dr. Roberto soube amar o Brasil com zelo 
de pai afetuoso e filho preocupado, mas sem jamais 
ocupar tribunas, palanques ou ribaltas em discursos 
vãos. Silenciosamente, consolidou a veneração pelo 
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País com ações concretas e bem direcionadas – ora 
proporcionando educação – definitivamente o mais 
rápido e eficiente caminho para o desenvolvimento –, 
ora patrocinando ações voltadas à conservação do 
patrimônio nacional, praticando o mecenato ou mes-
mo incentivando a preservação da memória nacional. 
A atuação do Dr. Roberto Marinho é literalmente visí-
vel – basta volver os olhos para o revigorado Cristo 
Redentor, iluminando, de braços abertos, de vestes 
azuis, a Cidade Maravilhosa; basta caminhar pelas 
ruas de paralelepípedos de Salvador, ou admirar os 
sobrados de São Luis do Maranhão, as igrejas de Ouro 
Preto, ou os casarios portugueses de Recife, ou de 
Tiradentes, Parati e tantas outras cidades históricas. 
Por todo o País é possível testemunhar a devoção do 
Dr. Roberto pelas coisas do Brasil, garantindo a arte, 
assegurando a conservação em bom estado dos te-
souros culturais, de resto, o mapa do nosso DNA, o 
único capaz de impedir que pereçamos como nação 
de extraordinária diversidade e, paradoxalmente, in-
questionável unidade.

É justamente essa trilha bem pavimentada que 
se almeja percorrer com o lançamento deste belíssimo 
livro redigido por mãos amigas e sobretudo admirado-
ras da personalidade ímpar do Dr. Roberto Marinho 
– Antônio Carlos de Almeida Braga, Arnaldo Niskier, 
Joaquim Falcão e Mauro Salles. O intuito foi preservar, 
na memória dos brasileiros, a obra e o exemplo de um 
homem cuja capacidade de sonhar, de trabalho e de 
realização engrandeceu o Brasil.

Certa vez, a sublime Fernanda Montenegro res-
saltava a admiração que lhe causavam as virtudes 
cívicas dos norte-amencanos e citava o quanto a sur-
preendia ver, em passeios, as inúmeras obras patro-
cinadas por cidadãos ao Estado americano – era um 
museu aqui, doado por um Rockfeller, outra biblioteca 
ali, proporcionada pelos Harvard, a originar, não por 
acaso, uma das maiores universidades do mundo e 
muitas outras benemerências vindas de sobrenomes 
não tão ilustres. E concluía a renomada atriz sobre o 
quanto seria maravilhoso se também adotássemos 
esse costume. Pois bem, eis aqui, nesta celebração, 
um exemplo de responsabilidade social, na medida 
em que, propiciando evento deste porte, duas univer-
sidades – a Uni–FMU e o Uniceub. Presididas pelo 
dinâmico educador Professor Edevaldo Alves da Silva 
e tendo esta última como Reitor o Dr. Getúlio Améri-
co Moreira Lopes, lembrança viva de João Herculino, 
demonstram elogiável cuidado no tocante à formação 
das gerações vindouras, conservando e repercutindo 
exemplo dos mais admiráveis, a comprovar a força de 
um ideal, o valor da perseverança, os largos limites 
do gênio humano.

É com muita satisfação que os conclamo ao prazer 
da leitura de uma obra tão importante quanto neces-
sária num país que muitos afirmam padecer de falta 
de memória, de desapreço aos próprios benfeitores. 
Agradeçamos ainda uma vez a todos que viabilizaram 
este acontecimento, especialmente a esta augusta 
Casa das Leis – O Senado da República –, frisando 
que, segundo Aristóteles, a grandeza não consiste em 
receber honras, mas em merecê-las. Muitíssimo obri-
gado a todos. – José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Senador José Sarney, o seu pedido será 
atendido na forma do Regimento Interno.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para ser inscrita para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/ 
PTB – RS) – Senadora Heloisa Helena, V. Exª fica 
inscrita para uma comunicação inadiável.

Concedo a palavra ao Senador César Borges, 
sem prejuízo da ordem de inscrição, por cessão do 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, a Nação 
brasileira é brindada com declarações que considero 
inoportunas do Presidente da República, que, como 
todos puderam ver, tiveram ampla e enorme reper-
cussão na mídia.

O Presidente se acostumou a improvisos total-
mente desfocados, que, muitas vezes, saem do que 
se espera da figura de um Presidente da República. 
Nesse momento, através desse improviso de alta re-
percussão nacional, ele atribuiu a culpa pelas altas 
taxas de juros do País ao povo brasileiro. Na visão de 
Sua Excelência, palavras do Presidente, não são mi-
nhas: “O brasileiro não tira o traseiro da cadeira para 
procurar juros mais baixos”.

Além de deselegante, o Presidente mostrou ser, 
infelizmente, um completo desconhecedor da reali-
dade do País. Se não, vejamos: primeiro, mostra não 
conhecer toda a burocracia existente para se encer-
rar uma conta bancária e abrir uma nova em outro 
banco; segundo, mostrou não saber da discriminação 
sofrida pelo cidadão comum, correntista, quando ele 
apresenta na praça um cheque com conta aberta há 
pouco tempo – sempre se exige um período mínimo 
para se dar crédito ao correntista; terceiro, se o Presi-
dente desejasse levantar-se da sua cadeira para fazer 
uma simples pesquisa na praça, no mercado que está 
tão protegido pelas diversas medidas governamentais, 
ele ia perceber que as diferenças entre taxas bancá-
rias, entre juros cobrados pelos bancos são mínimas, 
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mostrando que não há competitividade no Sistema 
Financeiro Nacional. Isso é reconhecido por todos os 
economistas, inclusive pelo Banco Central, que não 
faz o seu papel de fiscalizador, como deveria ser, das 
entidades financeiras.

Na verdade, o Sistema Financeiro Nacional é um 
verdadeiro oligopólio, talvez um cartel. Não sei se há 
combinação das tarifas a serem cobradas, mas, sem 
sombra de dúvida, as taxas, os spreads, se igualam 
entre os diversos bancos. E o que é pior, Srªs e Srs. 
Senadores, os bancos oficiais também estão nessa 
ciranda. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Fe-
deral estão cobrando altas taxas, quando deveriam, 
porque são subsidiados com recursos públicos até na 
sua ineficiência, cobrar taxas, juros e spreads meno-
res, mas não o fazem, porque contribuem para o cai-
xa do Governo no tal superávit primário, que passou 
a ser o todo poderoso das medidas econômicas do 
Governo Federal.

Se essas taxas cobradas pelos bancos são altas 
– aí é o pior, porque o Presidente demonstra desco-
nhecimento das suas responsabilidades –, a culpa é 
do Governo. O Presidente, que se elegeu prometendo 
alterar o panorama de dificuldades na qual o País se 
encontrava à época, após dois anos e quatro meses 
de Governo, infelizmente, nada mudou nas dificulda-
des para o povo brasileiro, principalmente para o mais 
carente, para o trabalhador de renda mais baixa.

A culpa é da política deste Governo e, sem sombra 
de dúvida, o comandante – e não há como fugir dessa 
responsabilidade – é o Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva. Ele sim, Sr. Presidente, que mal 
encosta na cadeira – não quero usar o mesmo termo 
do Presidente, para não me nivelar por baixo, já que 
estamos falando de coisas baixas –, ele que não sen-
ta na sua cadeira para despachar com os Ministros 
– e, com certeza, não deve saber sequer o nome de 
todos os seus Ministros; provavelmente tem Ministro 
com o qual o Senhor Presidente nunca despachou e 
se despachou foi uma ou duas vezes.

O Presidente, na verdade, é que tem responsabi-
lidades para com o povo brasileiro e com as políticas, 
inclusive com a política macroeconômica e monetária. 
Ele não pode entregar essas políticas ao Ministro da 
Fazenda. Agora, estranhamente, vimos Sua Excelência 
criticar a própria política, as altas taxas de juros fixadas 
pelo Banco Central, com a participação do Presidente 
do Banco Central, Henrique Meirelles, todo protegido 
pelo Governo Federal das acusações que caem sobre 
seus ombros.

Pois bem, o Senhor Presidente foge dessas res-
ponsabilidades. Vive pelo mundo a pedir desculpas, a 
levar financiamentos brasileiros para outros países, 

procurando firmar uma imagem de líder mundial, coisa 
que efetivamente não lhe cabe, porque não tem esta-
tura para tal. Ele não toma, internamente, as atitudes 
necessárias para atender ao povo brasileiro.

Em primeiro lugar, é preciso considerar que o 
principal componente das taxas de juros cobradas 
pelos bancos é a taxa básica de juros da economia, 
a taxa Selic, que é estabelecida pelo Banco Central e 
que há oito meses consecutivos sobe sem parar, ape-
sar dos protestos de quase todo o País. Até o mercado 
não queria mais a elevação das taxas de juros. Mas as 
taxas de juros foram aumentadas para mostrar que a 
política econômica é para valer, é draconiana. Então, 
se aumentou a taxa de juros, que é cobrada ao consu-
midor, às pessoas físicas e jurídicas. Ela é composta 
de duas parcelas: a taxa Selic, fixada pelo Governo, e 
o Governo está há oito meses consecutivos aumen-
tando essa taxa. A segunda parcela é composta pelo 
spread bancário, que devia ter um mínimo de contro-
le pelo Banco Central. Mas esse órgão lava as mãos, 
como fez Pilatos, e diz que não tem nada a ver com 
o assunto e que é o mercado que o regula, como se 
houvesse um mercado livre, como se houvesse con-
corrência entre os bancos para que esse spread pu-
desse baixar. Na verdade, esse spread tem mudado 
de composição. No passado, se o percentual era maior 
por conta da inadimplência, hoje o percentual maior é 
o lucro dos bancos. Por outro lado, no spread bancá-
rio está embutida uma alta carga tributária. O Governo 
está lucrando com a alta taxa do spread que significa, 
no somatório final, altas taxas de juros.

Não podemos – e o povo brasileiro haverá de 
agir assim – eximir o Presidente da República de suas 
responsabilidades, inclusive da nomeação dos Mi-
nistros; conseqüentemente também é de Sua Exce-
lência a responsabilidade pelo desempenho de cada 
uma das áreas. Se o Banco Central sobe a taxa Selic 
há oito meses, o Presidente Lula também é respon-
sável porque o Presidente daquela instituição é a ele 
subordinado.

Chega de promessas; chega de justificativas. 
Chega de herança maldita. Chega de lançar culpa so-
bre outros Poderes: sobre o Poder Judiciário e sobre 
o Congresso Nacional. Chega de lançar culpa sobre 
os pobres brasileiros, chamando-os de acomodados. 
Na visão do Governo, há sempre um culpado para os 
problemas que ele não consegue resolver, há sempre 
uma transferência de responsabilidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo 
deve ser duplamente responsabilizado pelas altas ta-
xas de juros cobradas pelos bancos. Se é responsável 
pela sua ação através do estabelecimento de uma das 
maiores taxas, senão a maior taxa básica do mundo, é 
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também responsável por sua completa omissão com 
relação às altas taxas de juros.

Concedo um aparte, com muito prazer, à nobre 
Senadora Heloísa Helena.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 
César Borges, quero compartilhar um pouco o pronun-
ciamento de V. Exª. Às vezes, os jornalistas perguntam 
se queremos comentar essas frases que o Presiden-
te diz. Fico até constrangida em fazer comentários, e 
essa não foi a primeira vez. Em relação às mulheres, 
foi uma coisa terrível; desde o início houve frases do 
tipo “eu sou macho pernambucano, emprenhei logo 
de primeira”. Essas coisas horrorosas. E fala também 
do traseiro. Sinto-me mal com tudo isso. E quem é da 
Oposição poderia aproveitar isso para fazer críticas, 
até pela formulação desqualificada. Mas não agüenta-
mos mais porque são muitas. O Presidente, juntamente 
com o PT e a sua base de bajulação, confiam na im-
punidade. Primeiro, porque é um setor muito grande 
da população brasileira. E voto na urna é que elege 
de fato. A grande maioria do povo brasileiro, os pobres 
do Brasil, os que estão ficando mais pobres no atual 
Governo não entendem muito bem isso; esse negócio 
de juros, eles não entendem muito bem. Para a classe 
média, o Governo não está nem aí, como não esteve 
nem aí para os trabalhadores do setor público. Setor 
empresarial, eles sempre acham que, mais cedo ou 
mais tarde, uma migalha da obra, da empreiteira ou 
da construtora...

(Interrupção do som.)

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – ... poderá 
significar dinheiro para a campanha. E quem ganha 
muito dinheiro no Governo Lula, os banqueiros, es-
ses vão continuar financiando muito. Essa é a única 
explicação. Às vezes, alguns Senadores “batem” muito 
em um ou outro Ministro e isentam um pouco o Pre-
sidente da República. Mas afirmo que Sua Excelên-
cia não é uma pessoa ignorante. Não é. Faz até uma 
formulação para que as classes mais populares se 
sintam identificadas com a sua pessoa. Mas não é. O 
Presidente é um homem brilhante e sabe exatamente 
tudo o que está fazendo; sabe onde é que vai pinçar 
uma ou outra ação; sabe que a propaganda é enga-
nosa na televisão, tanto que faz com que estruturas 
de comunicação muito importantes silenciem diante 
da farsa política e das fraudes técnicas do Governo. 
E conta com isso. Sei que o Presidente Lula sabe da 
sua responsabilidade, da composição em relação às 
taxas de juros. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, a 
única justificativa é que se trata de uma grande fraude 
política para tentar, com essas frases de efeito, sedu-
zir um ou outro setor. Essa é a única justificativa que 

eu vejo, porque – repito – sei que Sua Excelência é 
uma personalidade brilhante, sabe exatamente tudo 
o que está acontecendo no Brasil, delega tarefas de 
maior ou menor truculência ou intolerância conforme 
o comportamento e a subjetividade de uma ou outra 
personalidade do Governo. Os banqueiros estão muito 
bem, nunca estiveram tão bem no País como agora, 
e esses poderosos financiarão a reeleição – por aí 
fica. Senador César Borges, solidarizo-me com V. Exª 
neste seu pronunciamento, porque recebo centenas, 
milhares de e-mails, não apenas da classe média, mas 
do pequeno e...

(Interrupção do som.)

A Srª Heloísa Helena (P-Sol – AL) – ... do médio 
empresário ou dos trabalhadores, ou seja das pesso-
as que têm conta e sabem exatamente o que é ficar 
pendurado num banco. Recebemos muitos e-mails. 
Com certeza, as pessoas que estão nos escutando 
ficam vermelhas de indignação diante dessa frase tão 
ridícula, abominável e desqualificada do Presidente 
da República.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
o aparte, Senadora Heloísa Helena. Se o Presidente 
tem consciência da sua responsabilidade, Sua Exce-
lência não quer assumi-la.

Por outro lado, o que ouço dos áulicos do Presi-
dente – e, às vezes, até de algum companheiro Sena-
dor que apóia o Presidente –, de que essa é a lingua-
gem do povo, tenta desmerecer o povo brasileiro. Não 
é essa a linguagem. O povo entende e fica satisfeito. 
Isso é desmerecer o povo brasileiro. É preciso respei-
tar, antes de tudo, o povo, para que as medidas sejam 
feitas a favor desse povo.

Sr. Presidente, se me permite, encerro o meu 
discurso. Quero mais uma vez cobrar do Presidente 
suas responsabilidades, que Sua Excelência não fuja 
com essas frases que ofendem a consciência da Na-
ção brasileira.

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Espero 
que o Presidente da República trabalhe para baixar 
as taxas de juros neste País porque os juros trazem, 
com certeza, desemprego para a população brasilei-
ra e desassossego para aqueles que querem o País 
crescendo e se desenvolvendo. Os juros altos são 
uma barreira, sem sombra de dúvida, à retomada do 
crescimento econômico e ao crescimento do País. Já 
se prevê para este ano um crescimento de 3% do PIB, 
considerando o crescimento do ano passado; portanto, 
a economia que volta naquele ciclo de pico e estag-
nação. E o Presidente não pode, de forma nenhuma, 
com essas frases mal construídas e desrespeitosas, 
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imaginar que está transferindo suas responsabilidades 
para o pobre povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 

– RS) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 

ordem.) – Peço minha inscrição para antes da Ordem 
do Dia pela Liderança do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB 
– RS) – Fica inscrito, conforme solicitação, o Senador 
Sibá Machado.

Com a palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta se-
mana tivemos a oportunidade de aprovar a PEC das 
crianças por unanimidade nesta Casa. É evidente que 
alguns votaram favoravelmente, não porque o seu co-
ração, a sua cabeça e o seu comportamento bajulató-
rio mandavam, mas porque era uma medida de muita 
sensibilidade. Até o próprio Governo viu claramente, 
dentro da sua base, do seu Partido principal, que 
muitos parlamentares queriam votar favoravelmente 
à proposta de emenda à Constituição que caracteriza 
a obrigatoriedade na prestação da educação infantil; 
portanto, para crianças de zero a seis anos. Tivemos 
um debate amplo na Casa e acabamos aprovando por 
unanimidade.

Agora, Sr. Presidente, essa gentalha da base 
governista ou da base de bajulação que não se con-
forma com a vitória, que não é minha, Senador César 
Borges, porque essa vitória é das crianças. 

Sabe V. Exª, e todos nós, que, quando sai do ta-
pete azul e vai para o verde, não existe mais autoria e 
propriedade de projeto nenhum. Muitos projetos impor-
tantes foram apresentados e aprovados no Congresso 
Nacional, e as pessoas nem se lembram de quem foi 
a autoria, porque, a partir do momento que saem do 
Congresso Nacional, perdem a vinculação com qualquer 
Parlamentar e passam a se caracterizar como benefício 
para a grande maioria da população brasileira.

Agora a gentalha da base de bajulação começa 
a patrocinar um vergonhoso terrorismo entre os pre-
feitos dizendo que isso vai significar um caos para as 
prefeituras. Quem fala dessa maneira não é honesto 
intelectualmente, porque todos sabem que a Cons-
tituição, por meio do Plano Nacional de Educação, 
estabelece um cronograma para viabilizar essas ati-
vidades. E o engraçado, se trágico não fosse, é que 
esses mesmos membros da base de sustentação do 
Governo nada fazem pelos prefeitos deste País. Nada 

fazem, mas ficam dizendo: a Heloísa não gosta de pre-
feito; a Heloísa só quer saber de criar mais problemas 
e encargos para os prefeitos.

Eu não gosto de prefeito ladrão; gosto de prefeito 
honesto mesmo que seja de um partido que faça opo-
sição ferrenha a mim. Como eu não tenho identificação 
política com as prefeituras do meu Estado, partilho 
democraticamente as minhas emendas individuais, 
apenas analiso os indicadores sociais. Para mim não 
importa se o prefeito é do PFL, do PSDB, do PMDB 
ou de qualquer outro partido. Se há problemas graves 
no município, eu coloco lá as emendas individuais com 
o maior prazer, com o maior carinho, porque sei que 
isso significará novos e melhores dias para os pobres 
daquele município.

Essa mesma gentalha da base de bajulação, que 
nada faz para melhorar a situação das prefeituras, co-
meça a conspirar contra um projeto tão importante, tão 
precioso para a vida de milhões de crianças pobres 
que precisam da creche e da pré-escola. 

Eu gostaria muito de ver a base de bajulação, 
por exemplo, forçando o Governo Federal a repactuar 
as dívidas do INSS. 

Segundo declarações, o Ministro Romero Jucá 
está pensando em apresentar outra alternativa. Espe-
ro que isso seja feito o mais rápido possível, porque é 
inimaginável a situação que se criará se essa dívida 
tiver de ser paga em 60 meses. O Governo Federal tem 
possibilidade de alongar o perfil da dívida dos muni-
cípios para evitar que cada vez mais haja um percen-
tual maior de comprometimento das receitas líquidas, 
estaduais e municipais, para pagar juros e serviço das 
dívidas. Ele pode repactuar as dívidas dos municípios 
inclusive com o INSS. Pode fazer isso – claro! – porque 
quinze dias atrás, além da Desvinculação de Receita 
da União (DRU) – mecanismo legal, mas imoral, de 
saquear o recurso da seguridade social para compor 
o superávit, o que significa encher a pança dos ban-
queiros nacionais e internacionais –, o Governo reti-
rou mais de 17 bilhões ilegalmente. A DRU estabelece 
20% do saque e saquearam 17 bilhões a mais do que 
o estabelecido.

Faço um apelo para que essa gentalha da base 
de bajulação, em vez de conspirar contra os interesses 
das crianças pobres deste País, promovam a repactu-
ação da dívida dos municípios, para que os prefeitos 
possam investir em políticas públicas e em políticas 
sociais de forma geral. Conspiraram e, inclusive, foram 
desonestos, inclusive, deram entrevista dizendo que a 
nossa proposta levaria os prefeitos a cometerem crime 
de responsabilidade. Onde estava isso? Nem se po-
deria colocar isso, não que eu não queira. Acho que, 
se um prefeito não tem possibilidade de fazer creche 
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e dar atenção às crianças de zero a seis anos, deve 
entregar o cargo. O mesma coisa deve acontecer com o 
Presidente da República. O Senador Cristovam Buarque 
dizia da tribuna que “um Governo que não tem compro-
misso com criança não merece ser Governo”. Eu digo 
a mesma coisa: se o Presidente da República prefere 
manter a política de encher a pança dos banqueiros 
com essa política de juros altos não merece ser Pre-
sidente da República porque ele tem de viabilizar um 
novo mecanismo, como o Fundeb, compromisso his-
tórico de todos os que defendem a educação pública. 
O Fundeb deveria tratar da educação básica, de forma 
geral, de modo a viabilizar mecanismos para o ensino 
médio e o financiamento e investimento para a educa-
ção infantil. que é essencial na vida das crianças.

No dia em que nós estávamos discutindo essa 
matéria – lembra o Senador Paulo Paim –, o Senador 
Sérgio Zambiasi ficou com os olhos cheios de lágrimas 
quando falamos sobre isso porque S. Exª vivenciou 
a experiência e sabia o quanto isso era importante. 
Parece-me na época do primeiro mandato de Leonel 
Brizola S. Exª sentiu isso na pele. 

Então, as pessoas que tiveram o acolhimento, o 
abrigo, o acompanhamento pedagógico e a socializa-
ção, que são essenciais na vida de uma criança, por 
favor, nem por desonestidade intelectual e nem por 
vigarice política, deixem a nossa PEC correr em paz 
na Câmara, deixem que as crianças pobres de 0 a 6 
anos possam ter aquilo que os filhos dos Deputados, 
dos Senadores e dos ricos deste País têm.

Portanto, fica aqui o meu protesto contra essa 
forma desonesta, vaidosa, ridícula e medíocre de fazer 
disputa política. Acabem com esse terrorismo contra 
os prefeitos para que eles não comecem a conspirar 
contra a atenção às crianças deste País influindo na 
votação na Câmara dos Deputados.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador César 
Borges.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senadora He-
loisa Helena, só para corroborar com seu raciocínio. Se 
aqueles que estão tentando criticar a PEC aprovada 
por unanimidade por esta Casa e que é responsabili-
dade de todos os entes federativos....

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Com 
certeza.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Não é, de forma 
nenhuma, das prefeituras, dos Estados, mas de todos 
os entes federativos, principalmente da União.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Cla-
ro.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Pois bem, se 
eles fossem sinceros, aprovariam na Câmara a reforma 
tributária para dar aos Municípios o Fundo de Parti-

cipação acrescido de apenas 1%. Mas estão criando 
todo obstáculo e obstruindo os trabalhos na Câmara 
dos Deputados para que não seja aprovado esse be-
nefício para os Municípios. Muito obrigado.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Ex-
celente a lembrança de V. Exª, Senador César Borges. 
Ontem a Presidente da Associação dos Municípios 
de Alagoas, a Prefeita Roseana, esteve conosco e 
demonstrou muito preocupação com isso. Como eu 
dizia, espero que a base de bajulação faça isso, por-
que, como V. Exª lembrou, é uma quantia insignificante, 
apenas 23,5. É a partilha do Imposto de Renda e do 
IPI, apenas 1% para os municípios brasileiros.

O que o Governo Federal vem fazendo... Fernan-
do Henrique fez e Lula piorou, infelizmente. Sabem to-
dos o quanto briguei nesta Casa e o quanto condeno 
com veemência o Governo Fernando Henrique, mas, 
tendo em vista o aprofundamento do projeto neoliberal 
da política de encher a pança dos banqueiros, não sei 
como é que alguém consegue ser pior, e, infelizmente, 
esse Governo está conseguindo ser. O que o governo 
tem feito para garantir o superávit para garantir essa 
política? Simplesmente, isto: aumenta a taxa de juros, 
mesmo que isso aumente o volume da dívida, mesmo 
que aumente o percentual de comprometimento da ri-
queza nacional para pagar juros e o serviço da dívida, 
aumenta a carga tributária. Quando aumenta a carga 
tributária, aumenta naquele setor, que não pode ser 
partilhado pelos municípios brasileiros, aumenta, justa-
mente, naquele setor onde cada vez mais fica estabe-
lecido o aumento de impostos vinculados à União, para 
que não seja partilhado com os municípios brasileiros. 
Então, espero, que a gente possa, realmente, aprovar 
essa PEC. É um projeto extremamente precioso para 
as crianças pobres deste país, porque as crianças ri-
cas não precisam da creche pública, gratuita. Espero 
que possamos realmente viabilizar isso.

Ainda quebro esse negocinho aí. Não é possível, 
que não haja uma tempestade, um raio que quebre 
esse negócio. Não é possível. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
–RR) – V. Exª dispõe de mais dois minutos. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª con-
cede-me um aparte? 

A SRA. HELOÍSA HELENA – Vou conceder o 
aparte ao Senador Paulo Paim e ao Senador Sérgio 
Zambiazi, também. V. Exª, Sr. Presidente, com certeza 
vai deixar, uma vez que a Casa está vazia.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senado-
ra Heloísa Helena, de fato, eu e o Senador Sérgio 
Zambiasi, estávamos loucos para falar naquele dia, 
mas estávamos preocupados, pois, se nós falásse-
mos elogiando a sua iniciativa, poderíamos, indire-
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tamente, contribuir para atrasar a votação. Tínhamos 
medo da questão do quórum, devido ao avançado da 
hora. Mas, sem sombra dúvida, a PEC da Senadora 
Heloísa Helena atinge o que há de mais caro para 
todos nós, que são as nossas crianças. Eu disse a V. 
Exª outro dia que V. Exª, para mim, foi mais brilhan-
te ainda lá Comissão, quando fez a defesa da sua 
PEC. Aqui também foi brilhante, mas, lá, foi mais 
brilhante ainda. Eu dizia para o Senado Sérgio Zam-
biasi, e V.Exª sabe, que eu tenho um projetozinho de 
emenda complementar que trata da creche na área 
privada. Aí criam mil obstáculos. Mas, o que eu di-
zia? Não era o momento de falar, porque a emenda 
de V. Exª é muito, muito maior, que a nossa, porque 
é universal, é horizontal, beneficia a todos os filhos 
da nossa gente. Mas, aprovada, a PEC de V. Exª abre 
espaço para que também aquele projeto pequenino 
que apresentei, de uma lei complementar, seja apro-
vado. É impossível a Câmara recusar, pela grandeza 
da sua proposta. O Brasil todo bateu palma. Depois 
daquele dia histórico aqui, eu conversei com muita 
gente lá no nosso Rio Grande – não é, Senador Sér-
gio Zambiasi? – e todos elogiaram a iniciativa de V. 
Exª. Pode ter certeza de que a paixão por esta PEC 
é de todos nós, mas o mérito é de V. Exª. Parabéns, 
Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço, querido Senador Paulo Paim. Senador Sérgio 
Zambiasi, acabei citando V. Exª. 

O Sr. Sérgio Zambiasi (Bloco/PTB – RS) – Fi-
quei muito honrado pela citação, Senadora Heloísa 
Helena. Efetivamente, na noite da votação, fiquei 
muito emocionado com essa discussão, porque me 
fez viajar um pouco pelo tempo. Eu me vi menino, lá 
na colônia, lá na roça, no interior do Rio Grande do 
Sul, em 1958, 1959, no primeiro mandato de Leonel 
Brizola como governador. Eu comentava com o Se-
nador Pedro Simon que eu não sabia o número exa-
to de escolas. À época, o Senador Pedro Simon era 
Vereador em Caxias do Sul, e S. Exª concordava co-
migo quanto à revolução que Brizola provocou no Rio 
Grande do Sul ao instalar cerca de seis mil escolas 
num Estado que tinha pouco mais de 100 Municípios. 
Muitas vezes, essas escolas eram instaladas num 
salão paroquial e até mesmo numa Igreja. E naquela 
roça, onde havia 10, 15, 20 famílias, instalava-se um 
professor que vinha da cidade, formava seu núcleo e 
incluía, pela educação, aqueles jovens que estavam 
na roça. Senadora Heloísa Helena, vendo a sua luta, 
a sua obstinação, fico imaginando a confusão que 
eventualmente a tecnocracia provoca em termos de 
interpretação sobre gasto e investimento, despesa 
e investimento. Uma viagem, por exemplo, provoca 

despesa nos cofres públicos. Porém, educação não é 
gasto, é investimento. É preciso mudar a relação da 
contabilidade. Valores destinados à área de educação 
não podem ser incluídos na coluna da despesa, na 
coluna dos gastos e sim na coluna do investimento, 
do desenvolvimento social e humano. E é por essa 
razão que tenho convicção de que a Câmara dos 
Deputados será sensível, como foi o Senado, à PEC 
que V. Exª apresentou.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço de coração a V. Exª.

Sr. Presidente, concluindo, mais uma vez, solici-
to da base de bajulação que tire as patas do projeto 
que trata das nossas crianças pobres e viabilize os 
interesses dos Municípios. Defendo que estes sejam 
viabilizados.

Para resolver o problema de muitas prefeituras 
pobres deste País, é essencial repactuar a dívida com 
o INSS, viabilizar a aprovação da reforma tributária fa-
tiada, para que o Fundo de Participação dos Municípios 
possa ser aumentado. Agora, por favor, tirem as patas 
dos direitos das crianças pobres do Brasil e ajudem 
as prefeituras, fazendo aquilo que o Governo Federal 
tem obrigação de fazer e pode fazer.

Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr. 
Sérgio Zambiasi, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Sér-
gio Zambiasi, pela Liderança do PTB, pelo prazo de 
cinco minutos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder, posterior-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª fica inscrito após o Senador 
Sibá Machado.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS. Pela 
Liderança do PTB. Sem revisão do orador.) – Prezado 
companheiro e Presidente, Senador Mozarildo Caval-
canti, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar desta tri-
buna a passagem, ontem, do Dia do Trabalhador Do-
méstico – ou da Doméstica, como é mais conhecido 
–, comemorado em 27 de abril. Com certeza, é uma 
data significativa. A classe ainda não tem muito a co-
memorar, mas a data reveste-se de importância para 
o avanço da cidadania no País.

O Dia da Doméstica, que praticamente passa em 
branco na grande mídia – louvo aqui o trabalho dos 
órgãos de imprensa desta Casa: Jornal do Senado, 
Agência Senado, Rádio e TV – deve servir, no míni-
mo, para uma reflexão sobre o trabalho desta classe 
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de profissionais. Eles são motoristas, cozinheiras, fa-
xineiras, babás.

Conforme pesquisa do IBGE, são seis milhões 
de trabalhadores que atuam nesta profissão e, deste 
total, quatro milhões recebem apenas um salário mí-
nimo mensal. Ressalte-se que, muitas vezes, esta é a 
única renda de uma família, especialmente quando a 
chefe é uma mulher. 

Os trabalhadores domésticos ainda são vítimas 
de muita discriminação. Sua remuneração é baixa 
e poucos, cerca de 25%, têm a carteira profissional 
assinada. A maioria, portanto, fica excluída dos mais 
básicos benefícios sociais, Senador Paulo Paim, tais 
como a licença à gestante e o auxílio-doença.

Falta, portanto, muito para que essa ativida-
de ganhe o status que merece. Vejam, colegas, 
um exemplo: enquanto todas as demais atividades 
têm direito a férias remuneradas de trinta dias, o 
trabalhador doméstico tem direito a apenas vinte 
dias úteis.

Outro aspecto preocupante é a denúncia feita pelo 
Coordenador de projetos do Programa Internacional 
para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, Rena-
to Mendes. Segundo ele, quase um milhão e meio de 
crianças e jovens, com idade a partir de cinco anos, 
trabalham em casas de família. E as piores situações 
são encontradas entre crianças e jovens do sexo fe-
minino e da raça negra, Senador Paim. É um escân-
dalo cuja denúncia não pode se limitar à passagem 
da data de ontem.

Propostas para melhorar tais direitos é que não 
faltam. Aqui no Senado tramitam atualmente seis pro-
jetos e, na Câmara, outros oitenta e dois, prevendo 
desde a redução da jornada de trabalho para qua-
renta horas, de sua autoria, Senador Paulo Paim, 
até a inclusão do trabalhador doméstico no regime 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, propos-
ta minha e de outros colegas parlamentares, o que 
daria a esses trabalhadores, também, o direito ao 
seguro-desemprego.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Sérgio Zambiasi, V. Exª me concede um aparte?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Pois não, Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Sérgio Zambiasi, como ambos somos gaúchos, alguém 
poderia dizer que nós combinamos, porque o meu dis-
curso de hoje também será sobre o trabalho doméstico. 
Isso é muito bom, demonstra que estamos na mesma 
sintonia para defender os mais pobres deste País. E 
quero dizer a V. Exª, por justiça: V. Exª tem projeto, eu 
tenho, outros têm, mas o projeto mais completo que 
esta Casa recebeu não é de minha autoria. É da ex-

Senadora, ex-Governadora, ex-doméstica Benedita da 
Silva, ainda quando Deputada Federal, que assegura 
à empregada doméstica praticamente os mesmos di-
reitos dos outros trabalhadores. Aprovado na Câmara, 
voltou ao Senado e agora voltou à Câmara novamente. 
E sabe há quanto tempo está em regime de urgência? 
Há dez anos, e não é votado. Mas o aparte foi para 
cumprimentar V. Exª pela sensibilidade ao tema. Pa-
rabéns, Senador Sérgio Zambiasi.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Obrigado, Senador Paulo Paim. Realmente, esta-
mos muito afinados nessas questões da área social. 
Agradeço a sua manifestação, de extrema importância. 
Na minha pesquisa sobre os projetos em tramitação, 
chamou-me a atenção esse que V. Exª citou.

Além de todas essas propostas, estou sugerin-
do aqui uma grande campanha de conscientização 
por parte do Governo para que os empregados do-
mésticos tenham a sua carteira profissional assinada. 
Afinal, hoje, de cada 100, apenas 25 têm esse be-
nefício. Quem sabe a disponibilização de uma linha 
direta 0800 para informações, denúncias e esclare-
cimentos por parte do Ministério do Trabalho poderia 
facilitar muito. 

Aqui no Congresso, acredito que a Comissão Es-
pecial do Trabalho Doméstico, recém-criada na Câma-
ra dos Deputados, em parceria, Senador Paulo Paim, 
com a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, po-
deria sistematizar todos esses quase 90 projetos que 
estão circulando e tramitando, apensá-los e negociar 
com o Governo a reforma da Lei nº 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão do 
empregado doméstico.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS) 
– Já concluo, Sr. Presidente.

Enquanto isso não acontece, vamos continu-
ar trabalhando, e vamos também rezar para Santa 
Zita. 

Nascida em Luca, na Itália, em 1218, Senador 
Pedro Simon, ela foi, durante 40 anos, criada de uma 
família nobre e distribuía aos pobres o pouco que so-
brava do salário recebido. Morreu no dia 27 de abril 
de 1278, tendo sua santidade reconhecida ainda em 
vida. 

Foi proclamada padroeira dos empregados do-
mésticos do mundo inteiro pelo Papa Pio XII.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Senador Sibá Machado, considerando 
que a palavra foi pedida pelo Senador Ney Suassuna, 
que é Líder titular do PMDB, e que pelo Regimento S. 
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Exª tem preferência, concedo, portanto, a palavra ao 
Senador Ney Suassuna e, após o próximo orador ins-
crito, V. Exª terá a palavra.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores. É do conhecimento de todos nossa 
empolgação para a implantação do Programa do Bio-
diesel no Brasil. E não poderia ser diferente, pois se 
trata de uma verdadeira revolução que, com certeza, 
trará enormes benefícios ao País.

Ontem, o Presidente inaugurou uma usina para 
o babaçu no norte do País. E foi muito grande o entu-
siasmo demonstrado por todos da região. No Nordeste 
não é diferente, pois são tantos os aspectos positivos 
ligados à produção do óleo vegetal para a utilização 
como combustível que fica difícil encontrar alguém que 
se oponha à sua materialização. 

Dentre tantos benefícios, destacamos o impacto 
positivo que podemos obter em relação ao desenvol-
vimento regional e à inclusão social. Com ênfase nas 
Regiões Norte e Nordeste, o Programa do Biodiesel 
tem no componente social sua grande diferenciação 
em relação a outros projetos do gênero, como o Proál-
cool. O álcool se faz em grandes fazendas, o biodiesel 
se faz em pequenas áreas. Pode-se fazer em grandes 
também, mas as pequenas áreas já dão uma lucrati-
vidade incrível. 

Estudos feitos pelo Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, pelo da Agricultura e pelo da Integração, 
demonstram que para cada 1% de substituição do 
óleo diesel pelo biodiesel, produzido com a agricultu-
ra familiar, cerca de 45 mil empregos são gerados no 
campo, com uma renda anual de aproximadamente 
R$4.900,00.

Com o advento do biodiesel, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o semi-árido nordestino, essa re-
gião tão sofrida e castigada de nosso País, mas de 
um potencial ainda inexplorado, vislumbra a perspec-
tiva de importantes ganhos econômicos, por conta da 
produção de espécies oleaginosas para a mistura de 
combustível.

Por fim, pelo clima da região, tipicamente seco e 
sem chuvas regulares, chegou-se à conclusão de que 
a mamona é a espécie mais adequada para o cultivo 
ligado ao biodiesel, resistindo aos baixos índices plu-
viométricos do semi-árido.

A Embrapa já desenvolveu, através de melho-
ramento genético, variedades de alta produtividade 
e baixo custo.

Ademais, Srªs e Srs. Senadores, a mamona é uma 
cultura com grande apelo social, pois, além de produzir 
o óleo, pode ser consorciada com outras culturas como 
o feijão, o próprio capim, o amendoim etc.

Estima-se que, somente com a produção primá-
ria, sem agregação de valor, os agricultores familiares 
poderão ter uma renda líquida de até R$ 400,00 por 
hectare, cultivando mamona consorciada com feijão, 
além da produção de outros alimentos para sua sub-
sistência.

É nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que propomos e defendemos a implantação 
no semi-árido paraibano de um projeto piloto para o 
esmagamento e beneficiamento da mamona voltado 
à produção do biodiesel.

Pelo projeto de minha iniciativa, mediante a ce-
lebração de convênio entre as prefeituras de Campina 
Grande, Fagundes, Boa Vista e Alagoa Nova – que in-
tegrarão o consórcio do Biodiesel da Borborema -, será 
estimulada a formação de cooperativas de pequenos 
produtores da região para o cultivo da mamona e para 
a construção de usinas de extração e beneficiamento 
do óleo de mamona.

Depois que criamos esse consórcio do Biodiesel 
da Borborema, já acenaram o interesse de se junta-
rem a ele as cidades de Monteiro, de Sumé, de São 
João do Tigre e de Prata. E isso, com toda certeza, 
vai trazer um resultado muito importante para aquela 
região no semi-árido.

Para tanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, o projeto contará com o apoio integral da Univer-
sidade Federal de Campina Grande, do Sebrae e da 
Embrapa, que ajudarão no treinamento e capacitação 
da mão-de-obra para o preparo e cultivo do solo, além 
do repasse de técnicas de processamento, armazena-
mento e comercialização.

Na parte operacional, a habilitação dos produto-
res será feita pelas Prefeituras e pela Federação de 
Agricultura e Pecuária da Paraíba, ficando a cargo do 
consórcio das cooperativas a compra e a distribuição 
das sementes.

Quanto ao financiamento, estamos negociando 
aportes com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral e Banco do Nordeste; tivemos o apoio de empresas 
como a Eletrobrás; e fizemos solicitações à Funcef e à 
Petros, que também se sensibilizaram com o projeto. 
Com tudo isso, temos conseguido as sementes para 
a área mais necessária, que só tem este mês para 
plantar, que é essa das cidades de Campina Grande, 
Fagundes, Lagoa Nova e ainda essas regiões em volta 
de Campina Grande.

Os números empolgam, Sr. Presidente. Consi-
derando que, numa primeira fase se produza o “B5”, 
misturado a 5% de óleo diesel vegetal e no óleo diesel 
de petróleo, serão necessários 270 milhões de litros 
de óleo de mamona por ano.
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Para conseguir essa produção, terão que ser 
incorporados 600 mil hectares ao processo pro-
dutivo, o que daria para assentar cerca de 200 mil 
agricultores familiares, uma média de três hectares 
por família.

Por meio da cooperativa, os pequenos produtores 
terão acesso às mais modernas técnicas de plantio e 
beneficiamento do produto, abrindo portas para um 
mercado cativo que, pelos números citados, se mostra 
cada vez mais promissor.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos a 
mais absoluta convicção de que o projeto piloto para 
a exploração cooperativa do óleo de mamona voltado 
ao biodiesel será o primeiro passo para a implanta-
ção de um novo modelo de produção no semi-árido 
paraibano.

O homem sertanejo não quer mais viver das 
migalhas dos assistencialismos, ou de campanhas 
esporádicas de ajuda. Ele quer produzir, trabalhar e 
viver dignamente.

E é justamente por isso que o programa coo-
perativo do biodiesel tem para oferecer dignidade e 
inclusão social.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que esse 
exemplo, esse modelo que estamos implantando na 
Paraíba e que tive a ousadia de iniciar e está dando 
certo, está à disposição dos Srs. Senadores dos outros 
Estados do Nordeste que queiram copiá-lo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Concedo a palavra ao orador normalmen-
te inscrito, Senador Francisco Pereira e, em seguida, 
ao Senador Sibá Machado. 

Senador, V. Exª é o Senador normalmente ins-
crito e intercalamos um Líder com as delegações e os 
oradores inscritos.

O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Srªs e Srs. Sena-
dores, hoje ocupo essa tribuna para cumprimentar o 
trabalho que a FAESA – Faculdades Integradas Es-
pírito-santense vem desenvolvendo no meu Estado. 
Sabedores dos desafios que hoje o ensino superior 
brasileiro vive, como o de preparar o jovem para o 
mercado e o País para a competição global; romper 
com seu histórico caráter elitista, ampliando o aces-
so a educação; criar uma massa pensante capaz 
de levar a um crescimento econômico mais sólido e 
mais justo.

Utilizo-me desta tribuna para levantar alguns as-
pectos que julgo importantes. Nós, como porta-vozes 
do povo, devemos não somente utilizar a tribuna para 
discutir os problemas brasileiros, mas também usar 
essa prerrogativa para enaltecer os bons trabalhos, 

que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvi-
mento do País e que merecem nosso reconhecimento 
e estímulo.

Por isso parabenizo a Faesa que, com a concep-
ção do curso de Direito, traz uma proposta inovado-
ra, que objetiva propiciar ao bacharelando uma visão 
multidisciplinar, alinhando a formação profissional à 
solidariedade social, para que o seu exercício profis-
sional seja uma defesa de valores, calcado em uma 
visão social e de cidadania.

A escola é um espaço onde as nações buscam 
sua autonomia, construindo seus referenciais, seus va-
lores e sua cultura. É instituição comprometida funda-
mentalmente com os destinos da Nação e das futuras 
gerações. É por isso que sem instituições de ensino 
superior autônomas e de qualidade não pode existir 
um autêntico projeto nacional.

Em função dessa realidade, durante muito tem-
po, a luta por um novo sistema de educação superior 
ficou circunscrita à resistência às “reformas” de cunho 
conservador. Hoje, porém – em grande medida devido 
ao sucesso dessa resistência e ao acúmulo de forças 
que ela suscitou –, a luta pela reforma universitária 
entra em novo patamar.

O Governo pode abrir caminhos para um novo 
projeto avançado de educação superior, democratica-
mente construído a partir das experiências e opiniões 
de amplos setores, da academia e da sociedade.

Sr. Presidente, era o que queria dizer a respeito 
da Faesa e desses cursos.

Também quero utilizar o meu tempo nesta tribu-
na para discorrer sobre o fim dos meus quatro meses 
nesta Casa, substituindo o nobre Senador Magno 
Malta, representando o povo capixaba. Reconheço 
de público o apoio especial recebido de amigos e 
personagens que dividiram um pouco da história do 
nosso País.

Primeiramente agradeço ao Senador Magno Mal-
ta, que me deu a alegria de estar ao seu lado e con-
fiou-me a suplência. Seu companheirismo, amizade e 
a satisfação de estar ao seu lado fazem-me honrado 
e eternamente grato. Homem que, com amor à Pátria 
e, em especial, ao povo capixaba, tem uma história 
de luta contra o narcotráfico. Com orgulho, sempre le-
vantou a bandeira de combate às drogas, empreendeu 
tantas batalhas em prol da sociedade brasileira e fez 
a minha vida ser abrilhantada com esse belo trabalho 
em prol da coletividade.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, agradeço 
também à minha família: à minha doce e amada esposa 
Lada e aos meus amores que são meus filhos Bruno 
e Daniela, pelo carinho, apoio e pela compreensão 
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que sempre tiveram durante minha ausência devido 
ao trabalho desenvolvido aqui em Brasília.

Agradeço também, Sr. Presidente, Sras e Srs. Se-
nadores, a cordialidade com que o Líder do PL, Senador 
Marcelo Crivella, recebeu-me; ao Presidente Nacional 
do PL, Valdemar da Costa Neto; e ao Vice-Presidente 
da República, Sr. José Alencar; a todos os senhores 
e senhoras, meus colegas, nobres Senadores, que 
tão bem me acolheram nesta Casa Legislativa. Deixei 
aqui todos os meus anseios e receios para trás, onde 
fui surpreendido com o entusiasmo que de lá encon-
trei, com os laços de amizade que criei e que preten-
do cultivar, Sr. Presidente. Agradeço a toda Bancada 
Federal capixaba, que, juntos, lutamos pelos mesmos 
ideais, a fim de servir o Estado do Espírito Santo. E, 
em especial, aos amigos, Deputados Neucimar Fraga 
e Walter Pinheiro.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Francisco Pereira, permite-me um aparte?

O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES) 
– Perfeitamente, Excelência.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Francisco Pereira, conversava aqui com o Senador 
Pedro Simon, que é uma referência para todos nós 
nesta Casa, e ele me dizia: “Faça você o aparte que 
me sentirei representado.” Primeiro, gostaria de dizer 
que foi uma alegria muito grande estar ao seu lado ao 
longo desses meses. Entendo que se, neste momento, 
V. Exª faz da tribuna esse discurso emocionado, mostra 
a paixão desse Senador pelo Espírito Santo, pelo País 
e por esta Casa. E, por outro lado, quero dar o testemu-
nho, que espero que fique nos Anais, não por ser eu, o 
Senador Paulo Paim, ou o Senador Pedro Simon, que 
endossa esse meu pronunciamento: V. Exª, durante o 
tempo que esteve conosco, em cada votação, sempre 
votou a favor dos trabalhadores, dos aposentados, dos 
empreendedores, votou a favor dos aposentados, vo-
tou a favor do País. Por isso me sinto muito tranqüilo 
e, ao mesmo tempo, sinto-me contemplado por fazer 
este aparte a um Senador do brilhantismo de V. Exª, 
como foi hoje de manhã na Comissão que discutia a 
crise na aviação aérea brasileira, e V. Exª me apre-
sentava uma série de subsídios para que eu fizesse o 
bom debate com os convidados. Meus cumprimentos. 
Pode ter certeza de que o Brasil está muito feliz com a 
sua atuação, e certamente V. Exª rapidamente voltará 
para cá, quem sabe – teremos eleição o ano que vem 
–, como mais um Senador do nosso Espírito Santo. 
Meus cumprimentos.

O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES) 
– Muito obrigado, nobre amigo Paulo Paim, por suas 

palavras que recebo, que sei que são sinceras, porque 
o conheci, tive o privilégio de conviver com V. Exª pelos 
dias que passei nesta Casa.

Ouço o Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-

dor Francisco Pereira, eu também não poderia dei-
xar de aparteá-lo, porque é muito importante para 
todos nós conhecermos pessoas como V. Exª. E 
desejo fazer minhas as palavras do Senador Paulo 
Paim, e certamente este é o sentimento de toda a 
Casa, de que o Estado do Espírito Santo está de 
parabéns. É muito ruim dizermos quando um tempo 
é ideal para se realizarem grandes idéias: quando o 
tempo é curto ou quando o tempo é muito longo. E 
tenho absoluta certeza de que a contribuição de V. 
Exª nesta Casa está muito além de um mandato de 
Senador. Certamente estaremos aqui a refletir sobre 
as grandes contribuições que V. Exª prestou durante 
esse curtíssimo espaço de tempo. Suas conside-
rações poderão ser lembradas. Quem sabe V. Exª 
poderá retornar para o convívio do Senado Federal 
e de todos nós. Parabéns a V. Exª e principalmente 
ao povo do Espírito Santo.

O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES) 
– Muito obrigado, Senador Sibá Machado, pelo carinho. 
Suas palavras me emocionam. É muito bom o conví-
vio nesta Casa, onde tenho aprendido muito. Minha 
passagem aqui certamente acrescentou-me alegria, 
conhecimento e aprendizado.

Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson 
Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre 
Senador Francisco Pereira, penso que eu nem pre-
cisava dar depoimento sobre a atuação de V. Exª 
nessa passagem em que substituiu o ilustre Sena-
dor Magno Malta. Os Senadores de outros Estados 
que o conheceram somente aqui dão esse testemu-
nho perante o Brasil. V. Exª é uma figura respeitada 
no Estado do Espírito Santo, nos círculos religiosos 
do Estado do Espírito Santo por sua atuação, não 
só no mundo dos negócios, mas também na política 
e no mundo religioso. V. Exª trouxe, no convívio com 
seus companheiros, no debate de matérias tão im-
portantes que circularam pelo Senado, de decisões 
importantes tomadas nesses últimos quatro meses, 
a experiência humana, a do empresário, e do homem 
cristão, dando essa tonalidade em toda sua atuação 
aqui. Primeiramente, sentimo-nos felizes por essa 
convivência de quatro meses. Esperamos que V. Exª 
volte mais vezes, quem sabe, como titular do man-
dato na próxima vez. Já começo a ouvir no Estado 
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alguns sussurros... Que esses sussurros se tornem 
realidade. É o que desejamos.

O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES) 
– Muito obrigado, amigo, pessoa que tanto estimo e 
respeito e por quem tenho carinho muito especial, no-
bre Senador Gerson Camata, que também abrilhanta 
meu pronunciamento.

Sr. Presidente, encerrando, quero agradecer a 
todos que contribuíram direta e indiretamente para o 
andamento do meu trabalho no Senado e também o 
apoio da equipe de gabinete do Senado, que me ser-
viu com carinho, simpatia e presteza.

Deixo registrados meus agradecimentos espe-
ciais ao pastor Brito e ao meu pastor e amigo Belini, 
que supriram a minha ausência nos cultos que diri-
jo, às terças-feiras, em minha igreja, onde louvamos 
continuamente o nosso Deus por todas as bênçãos 
recebidas. A minha querida mãe, dona Dalma, não po-
deria deixar de expressar, aos meus irmãos, a minha 
amada sogra Conceição, que comigo compartilharam 
dessa caminhada. Seriam muitos a agradecer, por isso 
deixo aqui um forte abraço e uma alegria enorme de 
compartilhar com pessoas maravilhosas um pouco do 
trabalho legislativo que desenvolvi, fazendo parte do 
cenário político e da história do Brasil.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES) 
– Deixo também, de coração, o depoimento de que 
esta minha estada aqui me emocionou muito e enri-
queceu a minha vida. Pude aprender com os nobres 
Senadores muitas coisas que, certamente, me darão 
subsídios para a continuidade da vida.

A todos, muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Senador Francisco Pereira, estando 
eu, eventualmente, na Presidência, quero, em nome 
da Mesa do Senado, cumprimentá-lo e dizer da impor-
tância do trabalho que V. Exª desenvolveu durante este 
período. Espero que, ao retornar ao Espírito Santo, V. 
Exª leve o reconhecimento desta Casa.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra, pela ordem, ao 
Senador Jefferson Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição pela 
Liderança do PDT na primeira oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – V. Exª falará após o Senador Sibá Ma-
chado, orador regularmente inscrito.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, 
por cinco minutos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela Li-
derança do Bloco de Apoio ao Governo. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje 
pela Liderança do Bloco de apoio ao Governo para 
tratar da situação do salário mínimo, tendo em vista 
o cumprimento do ardoroso debate que realizamos 
aqui no ano passado e também no ano de 2003, de 
maneira muito calorosa, quando animosidades foram 
colocadas. Mas, ao final, saiu o entendimento de que 
a correção do salário mínimo para o ano de 2005, já 
estava previamente estabelecida pelo Governo e pelo 
Congresso Nacional, seria para o valor de R$300, a 
partir do dia 1º de maio próximo.

Já está na Casa a medida provisória. Constituiu-
se uma comissão mista para analisar a matéria, emitir 
parecer e, em seguida, encaminhá-la à votação.

Mas antes de tratar disso, Sr. Presidente, quero 
lembrar aqui alguns fatos. Ainda no Governo do Pre-
sidente Getúlio Vargas, houve uma primeira lei em 
1936, depois, a regulamentação do salário mínimo 
em 1938 e, por fim, a regulamentação dos valores do 
salário mínimo em 1940. Estava ali uma metodologia 
do salário mínimo permanente. E o País, até hoje, de-
pois de tantos anos, está ainda a se debruçar sobre 
a lei que rege o salário mínimo. E o Governo, o Pre-
sidente Lula, adota para a LDO de 2006 o critério es-
tabelecido nos debates do ano passado: a correção 
da inflação do período mais um ganho real conforme 
o PIB per capita.

Analisamos aqui alguns dados e vimos que, em 
1960, cerca de 70% da classe trabalhadora ganhava 
menos ou igual a um salário mínimo. Em 1970, dez 
anos depois, a porcentagem caiu para 50%, ou seja, 
a metade dos trabalhadores percebiam menos que o 
valor convencional do salário mínimo. E, para o ano 
de 2005, serão 14%.

Isso nos leva a crer, Sr. Presidente, na tese do 
Senador Paulo Paim, de que salário mínimo é, sim, 
transferência de renda e inclusão social.

Se os programas de inclusão social como o Bolsa 
Família e outras compensações dadas nos programas 
governamentais de todas as esferas, que compreen-
dem valores de R$60,00 a R$90,00, são vistos como 
inclusão de renda, distribuição de riquezas, imaginem 
um salário mínimo no valor de R$300,00, que varia 
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até cinco vezes o montante dessa distribuição, con-
forme a bolsa.

Há um dado ainda sobre as prefeituras. Cinqüenta 
e três por cento das prefeituras alegam a impossibili-
dade de cumprir as metas da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, porque a folha de pagamento vai estar acima 
do que é permitido pela lei. Além do mais, cerca de 
40% dessas prefeituras estarão impossibilitadas de 
pagar o 13º salário.

Falando agora em números, Sr. Presidente, devo 
dizer que, conforme dados do Dieese, o aumento do 
valor do salário mínimo de R$260,00 para R$300,00 
deverá injetar R$13,3 bilhões na economia e ampliar 
a arrecadação tributária em mais de R$3 bilhões. A 
estimativa do Dieese leva em conta o universo de tra-
balhadores que recebem até um salário mínimo por 
mês – cerca de 37 milhões de pessoas, entre ativos 
e inativos.

O Dieese também aponta que a elevação vai re-
presentar um aumento real de 6,5%, se for levado em 
conta o Índice do Custo de Vida (ICV), ou de 8,8%, na 
correção feita com base no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC).

Para os técnicos do Dieese, o aumento do va-
lor do salário mínimo implicará um gasto adicional de 
R$5,2 bilhões da Previdência Social durante o ano, ou 
de R$653 milhões ao mês.

O estudo do Dieese também afirma que, em 
2003, 22 milhões de trabalhadores ocupados ga-
nhavam até um salário mínimo, segundo dados da 
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD/IBGE).

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – E mais, 
Sr. Presidente, o Governo está decidido a manter as 
mesmas regras da discussão do ano passado para a 
implementação da LDO, vinculada ao ano de 2006.

Diante desses fatos, demonstro que tudo está 
bem planejado, mas estamos às vésperas de a medida 
provisória entrar em vigor e o Congresso, praticamen-
te, não está tratando do assunto.

E como, às vezes, apenas o lado ruim das ma-
térias ganham importância na imprensa e no deba-
te, encerro o meu pronunciamento fazendo, verbal-
mente, um requerimento a V. Exª, Sr. Presidente, de 
moção de aplauso ao Presidente Lula pela medida 
provisória. Infelizmente, somente os fatos ruins da 
conjuntura chamam a atenção, portanto, devemos 
lembrar também os bons fatos, para que a socieda-

de tome conhecimento de tudo de bom que acontece 
em nosso País.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – En-
cerro, então, dizendo da minha vontade de que esta 
Presidência possa adotar o requerimento verbal de 
uma moção de aplauso à decisão do Presidente 
Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Fica registrado o requerimento de V. 
Exª. Mas a Mesa aguarda o requerimento formal para 
que possa dar o encaminhamento regimental.

Convido para fazer uso da palavra o orador regu-
larmente inscrito, Senador Flexa Ribeiro, por cessão 
do Senador Tasso Jereissati.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente Senador Francisco Pereira, Srªs e Srs. Sena-
dores, faço uso desta tribuna para trazer informação 
do lançamento, na última terça-feira, dia 26, por parte 
da Confederação Nacional de Indústria, do Mapa Es-
tratégico da Indústria (2007-2015), cuja divulgação 
consubstancia a visão da CNI sobre o futuro do País, 
para os próximos dez anos. O Mapa Estratégico aponta 
o posicionamento da indústria no cenário competitivo 
global, as prioridades estratégicas e as bases neces-
sárias ao desenvolvimento de uma indústria forte, di-
nâmica e com participação expressiva no comércio 
internacional.

Qual o objetivo da indústria brasileira com o 
Mapa Estratégico? Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o Mapa mostra o que a indústria quer e sonha: 
um País diferente. O Mapa define objetivos, metas e 
programas capazes de consolidar o Brasil como uma 
das principais plataformas da indústria mundial por 
meio de uma agenda voltada para a construção de 
uma economia competitiva, inserida na sociedade 
do conhecimento, inovadora e com capacidade de 
crescer de forma sustentável, com mais e melhores 
empregos.

A indústria brasileira sabe que não existem solu-
ções mágicas. O crescimento da economia e a melho-
ria da vida da população exigem um conjunto amplo 
de ações e aprofundamento de reformas. Não há uma 
ação isolada com capacidade de gerar o crescimento. 
O crescimento é o produto de um todo, um conjunto 
de ações. A falta de ação sobre essa agenda é que 
pode afetar negativamente o potencial de crescimen-
to do País.
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O Mapa não é da indústria, mas do País. A in-
dústria pretende atuar de forma pró-ativa junto à so-
ciedade na mobilização dos recursos necessários para 
implementar os Programas Estratégicos que afetarão o 
desenvolvimento industrial brasileiro e, em última ins-
tância, garantir o desenvolvimento sustentável desta 
e das futuras gerações.

O Mapa reforça e recomenda soluções de mer-
cado. Parte da premissa de que o Estado deve garantir 
instituições sólidas e de qualidade e ser capaz de co-
ordenar ações necessárias à criação de um ambiente 
econômico competitivo.

O desenvolvimento institucional do País é causa 
e efeito do processo de crescimento. Escapar do círcu-
lo vicioso gerado por reformas institucionais parciais e 
inconclusas é o desafio do País. Ao liberar o potencial 
de crescimento, essas reformas geram as condições 
para um círculo virtuoso de novas reformas que sur-
gem da prosperidade.

Os pilares do Mapa Estratégico estão centrados 
em um conjunto de elementos: a liderança empresa-
rial; o ambiente institucional e regulatório; o desen-
volvimento do capital humano (educação e saúde); a 
infra-estrutura; a disponibilidade de recursos.

Na construção do Mapa, a indústria, representa-
da pelo Fórum Nacional da Indústria da CNI, mobilizou 
dezenas de organizações empresariais e centenas de 
empresários para uma reflexão conjunta sobre o futuro 
da indústria e do País. O produto final desse trabalho, 
desenvolvido ao longo de seis meses, é o Mapa Es-
tratégico da Indústria (2007-2015).

O Mapa é, portanto, produto de uma visão 
compartilhada. Foi desenhado com ampla partici-
pação empresarial. Foi construído para ter perma-
nência, independentemente de mudanças de go-
vernos. Traduz o pensamento da indústria e busca 
o compromisso com a sociedade em torno de uma 
estratégia para o desenvolvimento do País. Servirá 
também para dar foco à própria atuação do Fórum 
Nacional da Indústria da CNI, orientando as suas 
ações e prioridades.

Srªs e Srs. Senadores, a indústria brasileira está 
preocupada com a diminuição do injusto desequilíbrio 
regional neste País em relação às regiões ainda não 
desenvolvidas. Por isso, ao apresentar sua visão do 
País para os próximos dez anos, a indústria nacional 
inclui essa preocupação em seus objetivos.

O Mapa Estratégico da Indústria trata dos pro-
cessos fundamentais e que apresentam relações de 
causa e efeito com os resultados esperados. Entre 

seus principais Processos e Atividades, tem como 
objetivo:

– expandir a base industrial, promo-
vendo o fomento de pequenas e médias 
empresas e o fomento de regiões menos 
desenvolvidas;

– inserir-se internacionalmente a partir 
do desenvolvimento da cultura exportadora 
doméstica e da melhoria das condições de 
acesso aos mercados internacionais; 

– melhorar a gestão empresarial, aumen-
tando a qualidade e a produtividade; 

– dar ênfase à inovação a fim de estarmos 
preparados para a competição da economia 
do conhecimento; 

– desenvolver a cultura de responsabi-
lidade socioambiental, visualizando-a como 
uma oportunidade de negócio e um benefício 
para a sociedade.

Os processos a serem desempenhados pela 
indústria terão sustentação se estiverem disponíveis, 
de forma adequada, condições essenciais como in-
fra-estrutura e recursos humanos, ambientais e finan-
ceiros.

Parte-se da premissa de que para o desenvol-
vimento sustentável é primordial um ambiente institu-
cional moderno, ágil e eficiente, além de um ambiente 
regulatório estruturado e estável. Somam-se a essas 
condições a necessidade de um sistema de saúde de 
qualidade e um sistema educacional alinhado às exi-
gências da sociedade, que fomente o empreendedo-
rismo e esteja preparado para atender aos desafios 
da economia do conhecimento.

Por último, mas não menos importante, a in-
dústria brasileira requer uma liderança empresarial 
coesa em torno de objetivos comuns, de uma visão 
estratégica consolidada e de um sistema de repre-
sentação empresarial aperfeiçoado, de modo que o 
setor industrial participe ativamente da formulação 
de políticas públicas voltadas para o projeto de País 
de 2015.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Quero passar às mãos de V. Exª uma cópia do 

Mapa Estratégico da Indústria.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Francis-
co Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/
PL – ES) – Muito obrigado.

V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Passamos agora a palavra ao Exmº Senador 

João Batista Motta, por dez minutos.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta 
Casa presenciou, há alguns meses, uma briga muito 
grande, sustentada pelos Senadores Gerson Camata, 
Magno Malta e eu, quando o Cade resolveu interferir 
na venda da Garoto, dois anos e meio depois de feita 
a operação, de uma maneira criminosa, errada, sem 
obedecer a qualquer preceito legal.

O Governo mostrou-se preocupado e prometeu 
ao Governador Paulo Hartung e a nós que tomaria 

providências. Falou-se na solução do problema, tro-
caram-se diretores do Cade, mas o certo é que o Jor-
nal Nacional de anteontem anunciou que a Garoto, 
por decisão do Cade, não poderá mais continuar nas 
mãos da Nestlé.

Nós, tanto o Senador Gerson Camata quanto eu, 
não estamos preocupados se a Garoto ficará na mão da 
Nestlé ou de quem quer que seja. O que queremos é que 
a empresa que comprar a Garoto mantenha a qualidade 
do produto, aumente a produção e gere mais empregos. 
Senão, Presidente Lula, V. Exª vai pagar caro no meu 
Estado quando da reeleição que V. Exª há de disputar! 
A população não o perdoará, de maneira alguma, por 
uma interferência burra, que o Cade jamais deveria ter 
feito. Vamos rezar para que dê tudo certo.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador 
João Batista Motta, V. Exª me concede um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Concedo um aparte ao Senador Gerson Camata.

    447ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 
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O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Eu gostaria 
de cumprimentar V. Exª, sempre atento aos problemas 
do nosso Estado do Espírito Santo. Em aditamento e 
apoio ao pronunciamento de V. Exª, primeiramente, 
quero dizer que essa decisão do Cade é estapafúr-
dia, absurda e inédita na história do Brasil. Segundo, 
essa ação, essa interferência do Cade, prova a fraque-
za desse organismo, a covardia, a pequenez. Há um 
projeto meu que extingue o Cade, que já se extinguiu 
nessas últimas ações no caso da Garoto. É machão 
contra um Estado pequeno como o Espírito Santo, 
mas suporta, aceita, engole todas as depravações de 
reunião de empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro 
ou do Rio Grande do Sul. Os próprios conselheiros do 
Cade, por meio de uma decisão ilegal, além de imo-
ral, aética, legalmente impedidos, acumulando cargos, 
prostituindo-se naquele órgão colegiado para exarar 
uma decisão dessas, querendo dizer ao País que são 
moralistas, que são intocáveis. Também estou com um 
decreto legislativo pronto, para o qual peço a assinatura 
de V. Exª, para anular a decisão do Cade, quando os 
próprios conselheiros do Cade dizem que ela é nula 
de origem, pela maneira como foi tomada. E como foi 
tomada? Dois anos e meio depois, quando a fábrica já 
estava toda nas mãos da Nestlé. A Nestlé tem a alma 
da Garoto. Há outra coisa que o Cade não poderia ter 
feito: a decisão do Cade não é para vender a Garoto, 
mas para fechar a fábrica da Garoto. As concorrentes 
devem ter se unido e ido para dentro do Cade ditar 
como deveria ser a venda. Isso é que é imoral, isso é 
que é aético, isso é que não pode sobreviver no Brasil, 
que tem um Governo que tenta moralizar o País, que 
tem uma Polícia Federal que está aí moralizando o 
País. E nós fraquejamos num ponto: não fizemos aqui 
a CPI do Cade, não quebramos o sigilo dos conselhei-
ros, daqueles procuradores que andam lá dentro, para 
saber o que estava acontecendo nessa e nas outras 
decisões que o Cade tem tomado ultimamente. Veja V. 
Exª que, além da demora para tomar a decisão – dois 
anos e meio, três anos depois – hoje a Nestlé tem a 
alma da Garoto na mão. Se ela sai, sai com segredos 
industriais, de produção. A decisão do Cade diz o se-
guinte: venda fatiada, ao bel-prazer do comprador. O 
que significa que ele pode querer uma máquina e não 
querer uma patente, que ele pode querer um galpão 
e não querer uma outra máquina. Venda fatiada! Seria 
como ser V. Exª obrigado a me vender um carro e eu 
dizer que quero o pára-choque e não quero o motor, 
que quero o capô e não quero o banco traseiro. O carro 
se desvaloriza e perde valor na hora. É uma decisão 
estapafúrdia, imoral, aética. O Brasil de hoje não pode 
suportá-la. O Governo do Presidente Lula tem de intervir 
no Cade, tem de extinguir o Cade, tem de acabar com 
o Cade. O Brasil não pode sobreviver com um órgão 

que devia ter vestais, mas que tem “marias-bonitas” e 
outras coisas piores da vida econômica brasileira.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Senador Gerson Camata, concordo em gênero, nú-
mero e grau com as suas palavras e estou à disposição 
para assinar qualquer documento no sentido do que V. 
Exª está propondo. Agora, o que tem de ser dito aqui é 
que não podemos apenas condenar o Cade. O Gover-
no Federal é conivente, o Governo Federal é culpado, 
porque, se o Governo Federal quisesse o contrário, o 
contrário teria acontecido. Há conivência do Governo 
Federal, há maldade, no caso, do Governo Federal.

Digo mais. O Presidente da República foi outro 
dia ao Espírito Santo, um dos Estados que mais con-
tribuem com a balança deste País, e garantiu que em 
dois anos, portanto em seu mandato, ele ia voltar a 
Vitória para inaugurar o aeroporto. E estou aqui para 
afirmar: não vai inaugurar. Conversamos com o Pre-
sidente da Infraero, Carlos Wilson, que prometeu que 
vai resolver a situação. Houve uma reunião do Presi-
dente Lula com Palocci e Carlos Wilson para arranjar 
a solução. A solução não foi dada. Não foi explicitada 
qual será a solução.

Fala-se que vão abrir o capital da Infraero, ven-
der ações no mercado financeiro para que ela possa 
ter dinheiro para construir o aeroporto. Quando ela 
tinha esse dinheiro em caixa, o Governo foi lá e o re-
tirou, porque é dono de 89% da Infraero; o Ministério 
da Fazenda cortou R$138 milhões, que já existem em 
caixa, para que não fossem investidos este ano, com 
a finalidade de atender ao superávit primário.

Portanto, esse aeroporto não vai sair, porque, com 
a verba que têm, eles não vão parar as obras do aero-
porto de Maceió, do Presidente Renan Calheiros, não 
vão parar as obras do aeroporto de Goiânia e tampou-
co as do aeroporto de São Paulo, por detrás do qual, 
evidentemente, está o Senador Mercadante, que não 
vai permitir que as obras do aeroporto de Congonhas 
sejam paralisadas. Eles não vão paralisar a segunda 
pista do aeroporto de Brasília, maior que a pista do ae-
roporto do Espírito Santo, porque por ali deverá decolar 
diariamente o “Aerolula” do Presidente. Não vão cortar 
verbas destinadas a essas obras. Cortarão, por certo, 
daquele pequeno, daquele prejudicado, que é sempre 
o nosso Espírito Santo, um Estado cujo Governador é 
o principal aliado do Presidente da República. É ami-
go e foi companheiro em todas as caminhadas de Sua 
Excelência. É uma injustiça o que está fazendo!

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB –ES) 
– Perfeitamente, Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Nobre 
Senador Motta, quanto a isso, vou discordar de V. 
Exª, se me permite. Naquele primeiro debate, no dia 
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em que as verbas foram cortadas, eu disse aqui que, 
quando o Presidente desse o soco na mesa, as obras 
do aeroporto continuariam. E o Presidente deu o soco 
na mesa.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– No dia, o Senador Antonio Carlos Magalhães disse 
que ele somente ia quebrar a mão.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ele deu 
o soco e não quebrou a mão. Ele vai fazer com que a 
obra do aeroporto de Vitória vá para frente. Ele já ga-
rantiu que inaugura a estação principal de passageiros 
até junho do ano que vem, e tenho certeza de que o 
Presidente vai cumprir com a sua palavra.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Vou rezar para isso, Senador Camata, mas duvido 
muito que isso aconteça, porque o senhor lembra que, 
num jantar do Presidente com a Bancada do PMDB, 
Sua Excelência chegou a confidenciar para todos que 
estavam ali que às vezes o Presidente mandava fa-
zer e os burocratas se enrolavam na burocracia e não 
acontecia nada. Mesmo tendo a determinação do Pre-
sidente, mesmo tendo a vontade do Presidente, Se-
nador Camata, não haverá tempo hábil se as medidas 
não forem tomadas com rapidez.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/
PL – ES) – Nobre Senador João Batista Motta, estou 
concedendo mais dois minutos a V. Exª.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Muito obrigado.

Então, Senador Camata, eu queria que o Espíri-
to Santo soubesse que houve um comprometimento, 
houve uma palavra do Presidente. O Espírito Santo 
não tem aeroporto, nosso aeroporto é o pior do País. 
Quantos aeroportos São Paulo tem? Quantos o Rio 
de Janeiro tem? Quantos outros Estados têm? Olhem 
que coisa maravilhosa o aeroporto de Recife! Agora, 
quanto ao aeroporto de Vitória, além de o projeto não 
ser compatível com o desenvolvimento do nosso Esta-
do, não acredito que seja concluído nos dois anos que 
o Presidente Lula prometeu. Vou confiar na palavra do 
Presidente, vou continuar esperando, mas avisando ao 
povo do Espírito Santo: vamos ter cuidado, vamos ter 
cautela, vamos cobrar todos os dias, desta tribuna, que 
o Presidente da República cumpra com sua palavra, 
para que faça justiça com o nosso Estado.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Blo-

co/PL – ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jefferson Péres, como Líder, por cinco minutos, para 
uma comunicação urgente de interesse partidário, nos 
termos do art. 14, inciso II, alínea “a”, do Regimento 
Interno. Em seguida, fará uso da palavra o Senador 
Rodolpho Tourinho.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela Li-
derança do PDT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-

te, Srªs e Srs. Senadores, o ex-Secretário da Receita 
Federal, Everardo Maciel, escreveu hoje no Correio 
Braziliense um artigo da maior lucidez, do qual me 
permito ler alguns trechos e peço que seja transcrito 
aos Anais da Casa, a respeito do orçamento.

Diz ele:

“A política orçamentária é regida por mo-
delos burocráticos completamente obsoletos, 
anarquia na definição das despesas e previ-
sões fantasiosas de receitas. Há uma espécie 
de conluio não declarado entre os poderes Exe-
cutivo e Legislativo para elaboração de uma 
peça de ficção, submetida posteriormente a um 
indispensável contingenciamento corretor, ao 
jogo da liberação das emendas parlamentares 
– instrumento eficaz para a barganha política, 
freqüentemente indecorosa, apesar de explicá-
vel à vista da despudorada anomia partidária 
brasileira –, e ao vale-tudo ministerial para fugir 
às amarras da austeridade fiscal.

A sociedade fecha os olhos para as discussões 
orçamentárias e a farra do gasto público. Não se dis-
cute eficiência da despesa. Todos são conveniente-
mente coniventes com a instituição de programas de 
discutível eficácia (...) e iniciativas perdulárias de toda 
ordem. Entretanto, feita a despesa, vem aumento de 
carga tributária e conseqüente indignação geral”.

O Governo anuncia, agora, a ilusória fixação de 
um percentual de gasto em relação ao PIB. Segundo 
Everardo Maciel, “não é algo que se possa controlar. 
Fixar um teto para a carga tributária – como os 16% 
propostos – é de uma completa inutilidade”. Sugere 
que, se o Governo está sendo sincero, “basta estabe-
lecer na Lei de Diretrizes Orçamentárias que não se-
rão enviados projetos de lei ou editadas medidas pro-
visórias que incluam aumento de alíquotas ou bases 
de cálculos de tributos e contribuições”. E acrescenta 
que, com isso, será dado um passo muito importante 
no sentido da austeridade orçamentária.

Sr. Presidente, a forma como o Orçamento é ela-
borado e executado é um instrumento eficientíssimo de 
o Governo conquistar votos parlamentares mediante 
barganhas indecorosas, como diz Everardo Maciel. Já 
está em tempo de esta Casa aprovar a Proposta de 
Emenda à Constituição do Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, que instituiu o Orçamento Impositivo. Com o 
Orçamento Imperativo não haverá mais contingencia-
mento. Cessa, portanto, uma fonte de barganha entre 
o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

A outra fonte de fisiologismo deste Congresso é, 
sem dúvida, a nomeação para cargos comissionados. 

Tive ontem a ventura de assinar a Proposta de 
Emenda à Constituição do Senador Tião Viana, que 
reduz drasticamente os cargos comissionados em to-
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dos os Poderes. Serão limitados a pouquíssimos, e 
preenchidos por funcionários de carreira. Quando essa 
fonte cessar, estará acabado também o fisiologismo do 
Parlamento brasileiro. Resta dar fim apenas à hemor-
ragia das medidas provisórias. E cabe ao Congresso 
Nacional aprovar uma regulamentação dura, que só 
permita a edição de medidas provisórias relevantes e 
urgentes, não mais sendo possível nomeações para 
cargos comissionados.

E não basta combater o nepotismo, pois, ainda 
assim, haverá o chamado “nepotismo cruzado” – você 
emprega minha mulher que eu emprego tua filha. De 
qualquer maneira, mesmo que seja proibida a nomea-
ção de parentes em qualquer poder, em qualquer grau 
da escala hierárquica, permanecerá o “nepetismo”, ou 

empreguismo. Somente extinguindo cargos comissio-
nados poderemos acabar com isso. E somente com 
um Orçamento Imperativo poderemos acabar com a 
barganha em torno da liberação de verbas. E, acaban-
do com as medidas provisórias, o Congresso Nacional 
retomará seu poder de legislar.

Sr. Presidente, se eu ainda estiver no Senado 
Federal quando essas três medidas forem tomadas, 
só então poderei andar na rua de cabeça erguida, sen-
tindo orgulho de ser Senador da República.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JEFFERSON PÉRES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.) 

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL450     

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 29 12671 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/
PL – ES) – Defiro a transcrição solicitada por V. Exª, 
Senador Jefferson Péres.

Concedo a palavra ao nobre Senador Rodolpho 
Tourinho, por dez minutos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na próxima 
segunda-feira, dia 2 de maio, a Bahia celebra, com 
enorme alegria, os 80 anos de vida de uma das mais 
importantes personalidades baianas: Mãe Stella. 

Maria Stella de Azevedo Santos, Mãe Stella de 
Oxossi. Mãe Stella. Odé Kayodê, seu nome religioso, 
como se diz em iorubá, a principal língua africana dos 
rituais nos Candomblés de minha terra.

A religião dos orixás, praticada hoje pelos afro-
descendentes, veio da Costa Ocidental da África com 
os escravos, desde os primórdios da colonização portu-
guesa, de forma dispersa, e, a partir do final do século 
XVIII, institucionaliza-se no famoso Terreiro do Alaketo, 
o mais antigo candomblé da Bahia. Deste momento 
em diante, os candomblés se constituem num foco de 
resistência cultural muito grande. 

As comunidades-terreiros são quilombos, na ver-
dade, protegidos, além do mais, pelo mistério, pelo se-
gredo, pelo temor reverencial que a religião inspira.

As Grandes Mães de Santo foram as estrelas 
guias da luta do povo negro pela libertação e afirma-
ção na sociedade global, reproduzindo no Brasil um 
matriarcado que já traziam da tradição africana.

Antes mesmo da Abolição, Mães de Santo ne-
gras alforriadas e produtivas economicamente, foram 
capazes de comprar ou arrendar terras nos arredores 
de Salvador e nelas implantar seus terreiros. Com a 
Abolição, esse processo se acelerou.

Em torno das ialorixás, de sua liderança religiosa 
e comunitária, foram se agrupando os negros, escravos 
fugidos, alforriados e outros que nos terreiros encontra-
ram o alimento material e espiritual de sua afirmação 
como povo e como cultura. Tudo isso viu, muito bem, 
Ruth Landes, pesquisadora americana, em seu livro 
clássico sobre Salvador, The City of Women (Cidade 
das Mulheres) em que ela conta como as mães de 
santo haviam assumido papéis masculinos nas comu-
nidades-terreiros e governavam como rainhas.

Foi assim no Terreiro do Alaketo, que tem hoje 
como rainha Olga Regis, Olga do Alaketo, Oyá Fumi, 
seu nome religioso. Foi assim também no Terreiro da 
Casa Branca do Engenho Velho, Ilê Yá Nassô Oká, 
fundado no início do século XIX por outra Grande Mãe, 
a Yá Nassô, que havia sido vendida para o Brasil após 
a queda do reino de Oyó, em guerra com árabes e ne-
gros muçulmanos.

Da Casa Branca sai o Terreiro do Gantois, im-
plantado por Maria Júlia da Conceição Nazaré, que 
arrendou as terras de um belga nos arredores de Sal-
vador, dando início a uma dinastia.

Hoje, o Gantois está no perímetro urbano, sua 
rainha é Mãe Carmem da Conceição Nazaré, outra 
Grande Mãe de Santo, sucedendo a Mãe Cleuza, fi-
lha da famosa Mãe Menininha do Gantois, Maria Es-
colástica da Conceição Nazaré, que reinou absoluta 
no mundo mágico da Bahia durante décadas, tendo 
morrido após os 90, quase 100 anos de idade. Mãe 
Menininha, outra grande figura da Bahia, foi sucessora 
de Mãe Pulcheria, responsável por tornar a casa tão 
famosa que os termos canzuá e ganzuá, corruptelas 
de Gantois, são usados como sinônimo de candomblé, 
como nos ensina Edson Carneiro, em seu famoso livro 
Candomblés na Bahia.

E foi assim também no Ilê Axé Opô Afonjá, can-
domblé de São Gonçalo, fundado pela Grande Mãe 
Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha, Oba Biyi, em 
1910.

Mãe Aninha era uma verdadeira estadista e fun-
dou o Ilê Axé Opô Afonjá como uma réplica do reino 
Oyó, na Nigéria. Este terreiro atingiu um grau de no-
breza, sendo, inclusive, a única casa no mundo que 
possui o corpo dos Doze Obas de Xangô, corpo mí-
tico e místico de doze reis que se agruparam em tor-
no da hegemonia de Xangô, rei supremo de todos os 
iorubas.

Foram Obas de Xangô: o escritor Jorge Amado, 
os pintores Carybé e Genaro de Carvalho. São Obas 
de Xangô: o cantor Dorival Caymmi, o Ministro Gilber-
to Gil, Luis Roberto Nascimento Silva, Antônio Olinto, 
Muniz Sodré, o escritor e poeta Ildásio Tavares, entre 
outros. Para mim é uma grande honra fazer parte des-
se grupo de pessoas do Opô Afonjá.

Após Mãe Aninha, Oba Biyi, Eugênia Anna dos 
Santos, a fundadora do Ilê Axé Opô Afonjá, vieram 
Mãe Bada, Olufan, Deyi, por pouco tempo, e a reno-
mada Mãe Senhora, Maria Bebiana do Espírito San-
to, Oxum Muiwá, tão grande que Vinícius de Morais a 
saudou no “Samba da Benção” como a maior ialorixá 
do Brasil. Sucedeu-a Mãe Ondina, Mãezinha, Ondina 
Valéria Pimentel, que se projetou por sua clarividência 
e generosidade.

E agora, em toda sua majestade, reina no mundo 
religioso afro-brasileiro como sua ialorixá suprema, Ma-
ria Stella de Azevedo Santos, Mãe Stella de Oxossi, que, 
repito, no próximo dia 02 de maio estará completando 
80 anos de vida e quase 70 anos de sacerdócio.

Maria Stella de Azevedo Santos pertence a uma 
tradicional família negra da Bahia, família de negros 
formados, professores, profissionais liberais, o que, 
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na época, infelizmente, era coisa rara no meu Estado. 
Foi iniciada no candomblé muito cedo, com 14 anos, 
por Mãe Senhora que logo dela se afeiçoou e por ela 
teve predileção. A confiança de Mãe Senhora em Ma-
ria Stella era tanta que começou a prepará-la para ser 
sua sucessora. No Axé Opô Afonjá a sucessão não é 
dinástica, ou seja, não é familiar.

Mãe Stella cedo foi escolhida para o posto de Ko-
lobá, um importante posto na casa de Xangô e dividia 
suas funções sacerdotais com sua profissão de enfer-
meira, que exerceu até se aposentar. Mãe Stella teve 
uma educação primorosa no Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora, da famosa educadora Anfrísia Santiago, 
sendo sempre distinguida por esta grande mestra.

Pode-se dizer que Mãe Stella é a primeira das 
grandes Mães de Santo que tiveram um trânsito exitoso 
no terreiro, e, na sociedade global, como ialorixá, como 
enfermeira e como personalidade intelectual negra.

Ela é, sem dúvida, das primeiras a fazer a co-
nexão do candomblé com a sociedade global, repito, 
fazendo-se inclusive respeitar pelo mundo leigo. Afir-
mou seus valores perante as demais religiões, escre-
veu livros, fez conferências, participou de congressos, 
encontros e seminários em todo Brasil e no exterior, 
representando, em todo seu saber, brilho e dignidade 
a cultura afrodescendente do Brasil, como uma verda-
deira embaixadora cultural do nosso País.

Por todas essas razões, Mãe Stella merece nossa 
homenagem pelo transcurso de uma data tão signifi-
cativa quanto seus 80 anos. E merece muito mais do 
que nossa homenagem, muito mais do que minhas 
modestas palavras: ela merece a admiração e o res-
peito desta Casa e de todo Brasil; o reconhecimento e 
a gratidão do povo brasileiro e, em especial, dos afro-
descendentes que ela tão bem representa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com grande 
satisfação, o povo baiano prestará as devidas home-
nagens a Mãe Stella através da realização de vários 
eventos culturais, todos motivados pela passagem de 
seu aniversário, de hoje, dia 28, até segunda-feira, dia 
02 de maio.

Dentro da programação de festividades, haverá, 
na sexta-feira, dia 29, às 18 horas, no Museu de Arte 
Moderna (MAM), da Bahia, a abertura da exposição 
Faraimará, que em iorubá significa “todos nós estamos 
nos abraçando”, em alusão ao papel agregador de Mãe 
Stella. A mostra, organizada pelo Diretor do Museu de 
Arte Moderna, Dr. Heitor Reis, reunirá obras de nomes 
como o pintor Carybé; o fotógrafo, sociólogo e antro-
pólogo Pierre Verger; Mário Cravo; Mário Cravo Neto; 
Rubem Valentim; Mestre Didi e Tati Moreno.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no ano de-
cretado como Ano da Promoção da Igualdade Racial, 

e no momento em que tramita no Senado Federal o 
Estatuto da Igualdade Racial, de autoria do Senador 
Paulo Paim, aqui presente, e que tenho a honra de 
relatar na Comissão de Assuntos Sociais, vejo como 
uma feliz e caprichosa coincidência a comemoração 
dos 80 anos da vida de Mãe Stella.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Rodolpho Tourinho, eu, quando aqui pedi o aparte, 
observava o seu discurso há cerca de dez minutos e 
não sabia que V. Exª ia tocar no Estatuto da Igualdade 
Racial. O aparte que eu pretendia fazer – e na mesma 
linha o farei ainda – fala da minha alegria ao ver a sua 
exposição e o conhecimento de V. Exª sobre as religiões 
de matriz africana. V. Exª faz um discurso de solidarie-
dade, mas se mostra também um grande conhecedor 
da caminhada dos povos afro-brasileiros. V. Exª mos-
tra que conhece a história da comunidade negra não 
somente no Brasil, mas também no mundo. Quando 
V. Exª, há um tempo, me disse que ia relatar o Estatu-
to da Igualdade Racial, eu de pronto fiquei satisfeito, 
por conhecer a forma grandiosa como V. Exª trata as 
questões raciais. Contudo, não sabia, confesso, que V. 
Exª é um estudioso desse tema. Fiquei sabendo agora, 
pelo pronunciamento que ora faz. Então o meu aparte 
é mais para homenageá-lo, porque V. Exª não é só o 
Relator do Estatuto da Igualdade Racial, mas também 
fez um belo relatório de um outro projeto, que, se esti-
vesse aprovado, não permitiria o pagamento de fiança 
e a libertação daquele jogador argentino que ofendeu o 
jogador Grafite. Por isso, o cumprimento que faço nes-
te momento é rendendo a V. Exª as homenagens pelo 
trabalho que faz na Comissão de Assuntos Sociais e 
nas outras comissões, sempre com o viés de atender 
àqueles que mais precisam. Parabéns a V. Exª!

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Mui-
to obrigado, Senador Paulo Paim, pelas suas palavras. 
Eu reafirmo aqui o meu respeito por essa religião; rea-
firmo aqui a minha grande admiração por toda a cultura 
negra e pelos negros.

E é neste exato momento que faço essa home-
nagem a Mãe Stella, porque tenho certeza que sua 
história de vida representa, de forma inequívoca, uma 
luta pela afirmação da raça e da cultura negra no País 
e no mundo.

Em nome do povo da Bahia, que represento nes-
ta Casa, saúdo e desejo muitos anos de sabedoria e 
felicidade a Mãe Stella.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/
PL – ES) – Passo a palavra ao nobre Senador Paulo 
Paim, por permuta com o Senador Marco Maciel. V. 
Exª dispõe de dez minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Francisco Pereira, quero, neste 
momento, cumprimentar não apenas os Srs. Sena-
dores e as Srªs Senadoras – não é, nobre Senadora 
Heloísa Helena? –, mas também o Secretário Rai-
mundo Carreiro, pela felicidade da escolha do Sena-
dor que, no momento, preside a Casa. Infelizmente, 
S. Exª está se despedindo de nós, e o Sr. Raimundo 
Carreiro, espontaneamente, o convidou para presidir 
nossos trabalhos. Isto é mais do que muito bonito, é 
gostoso, e mostra toda uma solidariedade para com 
este que esteve aqui conosco durante 4 ou 5 meses 
e que, hoje, fez o seu discurso de despedida. Então 
os meus cumprimentos ao Presidente em exercício na 
Casa, neste momento.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
hoje, pela manhã, fui recebido pelo Presidente da Câ-
mara dos Deputados, o Deputado Severino Cavalcanti. 
E quero aqui dar um depoimento. Eu solicitei essa au-
diência ao Deputado Severino Cavalcanti há dois ou 
três dias e fui recebido de pronto hoje, ao meio-dia. 
Por isso, no mínimo, eu gostaria de dizer duas coi-
sas, de forma positiva, em relação ao Presidente da 
Câmara. A primeira delas é que o Deputado Severino 
Cavalcanti diz o que pensa, exatamente o que pensa. 
E isso é bom. É aquela questão de olho no olho. Se-
nadora Heloísa Helena, acho que V. Exª já comentou 
algo semelhante ao que estou dizendo aqui. Mas vi 
hoje pela manhã. Estava lá toda a imprensa, e S. Exª 
disse exatamente o que estava pensando. Por exemplo, 
disse: “Não sei por que a Comissão Mista já aprovada 
pelo Congresso para debater uma política permanente 
para o salário mínimo até hoje não foi instalada”. S. Exª 
chamou o Mozart, que exerce as mesmas funções do 
nosso assessor da Mesa, o Carreiro, e disse: “Sejam 
oficiados os Líderes e sejam indicados os 11 Depu-
tados, porque o Senado já indicou os seus, e que se 
instale a Comissão para debater de forma definitiva 
o salário mínimo”. Na mesma hora, fez comigo o que 
eu chamaria uma troca: “Por outro lado, o Senador 
Paim vai conversar com o seu Governo para que pare 
de editar tanta medida provisória porque não dá mais 
para trabalhar desse jeito”. Então eu queria dizer que, 
na linha da franqueza, tenho muito respeito pelo atual 
Presidente da Câmara. Claro que S. Exª pode discor-
dar de mim, politicamente, como posso discordar dele. 
Isso é natural, ocorre aqui no plenário.

A segunda questão é que, na Câmara dos Depu-
tados – e eu lhe disse que considerei isso positivo –, 
acabou-se aquela história de alto e baixo cleros, como 
se houvesse Deputado melhor que o outro. Aqui, há 
Senador que chegou a esta Casa com 8 milhões de 
votos, outros, com 1 milhão, ou com 500 mil, e outros 
ainda pela suplência, mas todos foram eleitos e foi 
pelo voto que aqui chegaram. Estou dando o exemplo 
do Senado, mas serve também para a Câmara. Não 
existe alto nem baixo clero; os que estão aqui foram 
indicados pelo povo brasileiro dentro da legislação. E 
isso, o Deputado Severino Cavalcanti conseguiu mu-
dar na Câmara, o que considero positivo.

Espero, efetivamente, que a Comissão seja ins-
talada a partir desse procedimento e comece a fun-
cionar para que tenhamos uma política definitiva para 
o salário mínimo.

Senador Francisco Pereira, hoje de manhã, por 
exemplo, fui à instalação da comissão mista do salário 
mínimo. Mas, Senador Pedro Simon, eu sabia que se 
tratava de uma política de faz-de-conta: eu ia, saben-
do que a comissão não seria instalada. Alguns diziam: 
“Ah! Mas a comissão deveria ser instalada”! Então, o 
Governo faz de conta que acredita que a comissão vai 
ser instalada; alguns Senadores fazem de conta que 
também acreditam, mas sabem que ela não será ins-
talada. Há quanto tempo não se instala uma comissão 
mista, uma, e não apenas essa, para debater questões 
importantes para o País? A matéria vai primeiro para 
a Câmara, chega aqui de forma atropelada, e temos 
que votar, senão a matéria cai. De fato, não dá para 
continuar com essa metodologia de discutirmos me-
dida provisória.

Sr. Presidente, no dia de ontem, eu pretendia fa-
lar um pouco do trabalho doméstico; entretanto, não 
houve sessão. Ontem, 27 de abril, foi o Dia Nacional 
do Trabalhador Doméstico. Escrevi e vou comentar 
aqui que, quando nós estamos aqui, quando a classe 
média, a chamada classe média e média alta saem 
para trabalhar, têm a facilidade de terem em suas ca-
sas empregados domésticos. Enquanto nós estamos 
aqui, eles estão lá, muitas vezes cuidando dos nossos 
filhos, cuidando das nossas casas, preparando refei-
ções. E até hoje não têm os seus direitos reconheci-
dos. Chego a dizer, aqui no meu pronunciamento, que 
infelizmente os empregados domésticos herdaram o 
estigma da escravidão. Se eles não têm os direitos mí-
nimos dos outros trabalhadores é porque eles ainda 
estão sob o tacão de uma situação irregular. Por isso, 
Sr. Presidente, tenho aqui vários projetos que tratam 
do empregado doméstico.

Faço uma homenagem a uma ex-Senadora desta 
Casa, Benedita da Silva. Quando fomos Constituintes 
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– a Constituinte foi de 1986 a 1988 –, logo depois, em 
1989, aprovamos na Câmara dos Deputados um proje-
to da então Deputada Benedita da Silva. Foi aprovado, 
veio para o Senado, houve algumas alterações, voltou 
para a Câmara dos Deputados e está em regime de 
urgência até hoje. Passaram-se mais de dez anos, e a 
matéria, em regime de urgência, não é votada. O que diz 
o projeto da Senadora Benedita? Diz simplesmente que 
é assegurado à empregada doméstica os mesmos di-
reitos assegurados aos outros trabalhadores, excluindo 
uma ou outra questão específica da área da produção. 
O projeto não é aprovado. Mas vai além. A Senadora 
Benedita assegura ao empregador doméstico que ele 
possa deduzir do imposto de renda o investimento que 
faz no trabalho doméstico, para facilitar que a classe 
média efetivamente empregue, gerando então a pos-
sibilidade de trabalho para homens e mulheres neste 
País. Diria que de todos os projetos – além de mim, 
diversos Senadores e Deputados têm projetos nesse 
sentido – o mais completo é o da Senadora Benedita 
e não entendo como até hoje ele não foi aprovado.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 
Paulo Paim, concede-me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com cer-
teza, Senadora Heloísa Helena, concedo um aparte a 
V. Exª para se manifestar sobre o tema.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 
Paulo Paim, quero solidarizar-me com o seu pronuncia-
mento e agradecer a lembrança que V. Exª traz. Todos 
queríamos ter falado sobre este assunto ontem, mas, 
evidentemente, como houve uma motivação em razão 
da morte de um Deputado, foi suspensa a sessão. No 
entanto, não poderia deixar de me solidarizar com V. 
Exª. Sempre tive pessoas maravilhosas comigo em 
casa, ajudando-me a cuidar dos meus filhos, como 
tenho hoje em casa a Geisinha, que é uma pessoa 
maravilhosa. Sempre contei com o apoio de pessoas 
maravilhosas e sempre soubemos compartilhar rela-
ções de afeto e de carinho. Porém, sabemos todos 
nós que essa não é realidade da grande maioria das 
pessoas. Lembro-me de que, quando eu era pivete e 
minha mãe ia costurar na casa de algumas pessoas 
importantes de Maceió, não podíamos passar da porta 
da cozinha e dormíamos num quartinho atrás da casa. 
Imaginem o que ocorre com milhares de mulheres hoje! 
Embora existam homens que também são emprega-
dos domésticos, a grande maioria é mulher. Meninas, 
às vezes, mocinhas ou mulheres são usadas sexual-
mente pelos homens da casa como se esse fato fosse 
algo absolutamente natural, o que é duro, perverso e 
vergonhoso para a sociedade de forma geral. Portanto, 
solidarizo-me com V. Exª. Espero que a Câmara dos 
Deputados possa estabelecer os mecanismos neces-

sários para resolver esse problema. Quando estáva-
mos aprovando a nossa PEC da atenção à criança na 
educação infantil, lembrava-me de que muitas mulhe-
res estão nas casas de outras mulheres cuidando das 
crianças enquanto seus próprios filhos estão sozinhos 
em casa, abandonados porque não têm com quem dei-
xá-los. Aproveito também para mandar um beijo para 
o Sindicato de Empregadas Domésticas de Jundiaí e 
Região, do núcleo do P-SOL, que me mandou uma 
camiseta muito linda, que inclusive já vesti no Senado. 
Saúdo e parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento, 
abraçando todas as pessoas que foram parte da minha 
vida, são partes da vida de muitas outras também e 
que nos ajudam a desbravar caminhos no mundo. Há 
algumas pessoas dando sustentação, afeto e carinho 
em nossas casas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agrade-
ço o aparte da Senadora Heloísa Helena, que deu um 
brilho especial contando um pouco da sua caminhada. 
S. Exª também fez aqui a sua homenagem aos traba-
lhadores e trabalhadoras da área doméstica.

Sr. Presidente, espero que efetivamente consiga-
mos a aprovação. Senadora Heloísa Helena, veja bem 
que me refiro ao projeto de uma ex-Senadora – não 
dos nossos projetos. Lembro-me de que eu ainda era 
Deputado e que o Relator foi o Deputado Domingos 
Leonelli, da Bahia. O projeto acabou sendo aprovado 
por unanimidade, foi remetido ao Senado Federal e re-
cebeu uma emenda, tendo retornado à Câmara – onde 
está em regime de urgência – e não é aprovado. Lem-
bro que o referido projeto se encontra em regime de 
urgência. Está lá até hoje e é fruto de 10 anos atrás.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de registrar 
que ontem, 27 de abril, foi o dia da liberdade da África. 
Com o slogan Apartheid Nunca Mais, aquele impor-
tante país homenageia a luta contra o preconceito e o 
racismo em todo o continente africano.

Em meu pronunciamento, Sr. Presidente, faço 
uma análise longa da caminhada da África; faço uma 
análise do dia em que foi criada a Comissão de Recon-
ciliação; faço uma análise do dia em que foi instalada 
a Assembléia Nacional Constituinte na África do Sul; 
faço uma análise da escalada do maior líder da África 
do Sul, Nelson Mandela, e depois, Sr. Presidente, co-
mento o crescimento da África nesse período.

Sr. Presidente, como meu tempo está se esgo-
tando, peço a V. Exª que considere como lido na ínte-
gra esse discurso em que faço um histórico detalhado, 
como dizia aqui, da importante luta contra o precon-
ceito, o racismo, em todo o mundo.

Aproveitando os meus últimos minutos, peço tam-
bém a V. Exª que considere como lida, na íntegra, a 
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análise que faço da decisão anunciada de que, enfim, a 
carne brasileira já não é vetada pelo povo da Rússia.

Quero também dizer que considero importante 
a luta existente no Rio Grande do Sul em defesa da 
soja e do arroz...

(Interrupção do som.) 

O SR. PAULO PAIM ( Bloco/PT – RS) ....todo o 
pronunciamento. Espero que rapidamente o Governo 
tome medidas nesse sentido. Entendo que tanto o 
Ministério da Agricultura como também o Ministério 
da Reforma Agrária estão se movimentando de for-
ma positiva, porque, sem sombra de dúvidas, há uma 
concorrência desleal. Vou dar só um exemplo, para V. 
Exªs terem uma idéia: uma máquina usada na agri-
cultura e produzida no Brasil custa aqui, vamos dizer, 
R$130.000,00; ela atravessa a fronteira com a Argenti-
na e lá, devido ao Mercosul, custa R$100.000,00. Isso 
acontece em virtude dos tributos. Temos de encontrar 
uma saída para que os produtores brasileiros não se-
jam prejudicados por causa do Mercosul.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Obrigado pela tolerância.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Pronunciamento em que 
aborda a suspensão do embargo às importações da 
carne brasileira e a produtividade de soja e de arroz 
no RS.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em setem-
bro do ano passado foi anunciado veto russo à carne 
brasileira, em virtude da descoberta de um foco de 
aftosa no Estado do Amazonas.

As notícias veiculadas na imprensa dão conta 
de que aos poucos a Rússia está liberando a entrada 
da carne de alguns estados brasileiros, como Santa 
Catarina por exemplo, principal estado brasileiro for-
necedor de carne para a Rússia.

O Ministério da Agricultura da Rússia anunciou 
nesta segunda-feira que irá suspender parcialmen-
te o embargo às importações de carne de vaca e de 
porco do Brasil.

Essa é uma notícia muito positiva pois, segun-
do relata o Instituto de Mercado Agrário da Rússia, 
antes da proibição ao Brasil, do total de importações 
russas de carne bovina, 35% eram do Brasil, assim 
como 74% da carne de porco e 26% de frango, tam-
bém eram brasileiras.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior aponta números bastante otimistas 
para as exportações na terceira semana de abril, uma 
soma de US$2,180 bilhões e importações na faixa de 

US$1,285 bilhão. As exportações brasileiras em abril 
deste ano já superam em 42% o resultado de abril do 
ano passado.

O Ministério registra que todas as categorias 
de produtos mostram crescimento nas vendas exter-
nas, ratificando as expectativas do Governo de que a 
venda dos produtos básicos voltaria a crescer prin-
cipalmente em função dos embarques de soja e de 
minério de ferro.

Agora eu quero falar do meu, do nosso Rio Gran-
de do Sul. É muito triste ter que trazer os dados que 
mostram que a produtividade de soja no Rio Grande 
do Sul, por conta da estiagem que assolou nosso es-
tado nos três primeiros meses do ano, é a mais baixa 
desde 1970. A Emater-RS constata uma quebra de 
72,15% relativamente ao que se esperava inicialmen-
te para a safra.

Eram esperados 8,3 milhões de toneladas e a 
produção total alcançou 2,3 milhões. A Emater-RS 
mostra que as 6 milhões de toneladas não colhidas 
leva o Rio Grande do Sul a ter uma perda de R$3,3 
bilhões apenas no que se refere à soja.

O Estado precisará importar pelo menos 3 mi-
lhões de toneladas de soja para abastecer o mercado 
e garantir a exportação industrial.

É uma lástima, Srªs e Srs. Senadores, a maior 
estiagem em 40 anos. Ela deixou marcas profundas. 
Os produtores do sul perderam renda que eles podem 
demorar até três anos para recompor.

É possível que eles venham a recuperar as per-
das econômicas somente na safra 2007/2008, isto se 
não sofrerem as mazelas de outra estiagem.

Os pequenos produtores perderam quase toda 
a produção, o que aumenta o risco do êxodo rural. 
O Governo Federal e os Governos estaduais estão 
avaliando a liberação de recursos que viabilizem uma 
renda mínima para os pequenos agricultores.

Mas é possível que os produtores de soja se 
recuperem mais rapidamente que os de milho e de 
arroz. A estiagem trouxe prejuízos sérios para essas 
culturas, principalmente para o arroz que sofre com o 
excesso de oferta nacional e com a entrada de pro-
dutos estrangeiros.

O Secretário de Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou 
ontem o lançamento de leilões de Prêmio de Risco de 
Opções Privadas para arroz colhido no Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. 

Com isso, o governo pretende assegurar uma 
remuneração maior aos produtores de arroz, que vem 
sofrendo perdas com a queda dos preços nas ultimas 
safras.
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Eu estive em uma reunião, liderada pelo Ministro 
Aldo Rebello, onde estiveram presentes outros Senado-
res, Deputados e Líderes dos Arrozeiros do Rio Grande 
do Sul e pude perceber que estamos avançando, que 
os primeiros passos foram dados.

Sr. Presidente, este é o nosso Brasil, de diferen-
tes climas, em diferentes lugares e no mesmo lugar 
também, pois ironicamente hoje o Rio Grande do Sul 
sofre com a chuva abundante que obriga os produto-
res a passar os grãos por secadores antes de serem 
armazenados.

Mas eu lhes peço meus nobres colegas que, a 
despeito das intempéries climáticas, coloquemos mãos 
à obra, vamos nos unir e trabalhar pelo bem da nossa 
gente, pelo crescimento da nossa Nação, pois certa-
mente é para isso que fomos eleitos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
de abordar outro assunto a respeito do pronunciamento 
em que destaca duas comemorações importantes no 
dia 27 de abril, Dia do Trabalhador Doméstico e Dia da 
Liberdade, data nacional da África do Sul.

Grande é a honra e a responsabilidade que sinto 
ao conversar com a classe dos trabalhadores domés-
ticos, sobre o transcurso do Dia 27 de abril, Dia do 
Trabalhador Doméstico.

Neste momento provavelmente eles estão em 
nossas casas, cuidando para que esteja limpa e orga-
nizada, cuidando da nossa alimentação, ou então dos 
nossos filhos, zelando pelo nosso conforto.

Apesar de terem herdado o estigma da escravi-
dão e de ainda não terem seus direitos plenamente 
assegurados, eles são trabalhadores e é como tal que 
devemos reconhecê-los.

Eu gostaria de pedir a cada cidadão brasileiro 
que dispõe dos serviços desse profissional que por 
favor pense por um minuto, “Se nós podemos estar 
cumprindo os nossos afazeres, é porque eles estão 
cumprindo suas tarefas diárias, é porque de alguma 
forma eles cuidam para que tenhamos tranqüilidade 
em nosso trabalho”

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), os trabalhadores domésticos somam 
mais de 6 milhões de brasileiros e cerca de 4 milhões 
dentre estes, recebem apenas um salário mínimo men-
sal. E, apenas 25% deles têm carteira assinada.

Esses profissionais não estão nos fazendo um 
favor, eles não podem ter seus direitos negados sob 
a alegação de serem “quase da família”

Vários projetos têm sido discutidos no sentido 
de reconhecer e ampliar os direitos dos trabalhadores 
domésticos, buscando sua inserção na proteção legal 
e previdenciária.

Temos, dentre outros, o Projeto do Senador Marco 
Maciel que inclui no FGTS os trabalhadores domésticos 
e rurais; o Senador Osmar Dias sugere nova regula-
mentação para as concessões de férias. 

Existe também o Projeto da ex-Senadora Bene-
dita da Silva, aprovado no Senado, encaminhado com 
urgência para a Câmara dos Deputados há mais de dez 
anos e que até hoje não foi votado. Este Projeto, PLC 
41/91, de proteção ao trabalhador doméstico, garante 
ao trabalhador doméstico a maioria dos direitos hoje 
assegurados ao trabalhador não doméstico.

Com os Projetos de Lei do Senado, de minha 
autoria, nºs 64/03 que limita sua jornada de trabalho 
em 40 horas semanais e 177/03, que prevê a dedu-
ção no Imposto de Renda do valor pago pela pessoa 
física a esses trabalhadores, tento contribuir para que 
as mudanças que se fazem tão necessárias, ocorram 
e produzam o real entendimento desta, como uma 
profissão.

Trabalhadores domésticos, essa luta vale a pena 
e a vitória de vocês será a vitória daqueles que lutam 
pelos direitos humanos!

Eu acredito que a caminhada da humanidade 
é no sentido de construir um mundo mais igualitário, 
com mais justiça social, é com estes passos que nós 
chegaremos lá.

A luta pela igualdade racial por exemplo, traz uma 
alegria que me invade e que certamente está sendo 
compartilhada com milhões de negros no mundo todo 
e de maneira especial na África do Sul. 

O País viveu em abril de 1994, o marco do fim 
de uma das maiores vergonhas mundiais, o regime 
do apartheid. A eleição multirracial na África do Sul, 
quando os negros finalmente alcançaram o direito de 
votar, determinou como data nacional da África, 27 de 
abril, o Dia da Liberdade.

A tortura imposta pelo apartheid ao povo negro 
em sua Pátria mãe foi degradante. 
Conforme dados veiculados na imprensa, o apartheid, 
que defendia a separação física entre brancos e negros, 
tratou de empurrar os negros para regiões paupérrimas, 
para guetos. Tratou também de proibir o casamento 
inter-racial e não permitia que negros fossem donos 
de empresas.

Os negros tentavam reagir, buscando o auxílio 
de igrejas, sindicatos, partidos políticos e também me-
diante a ajuda de alguns poucos brancos. As sanções 
econômicas externas que a África do Sul passou a 
enfrentar, também contribuíram para a derrubada do 
apartheid.

Momento inesquecível para a nação negra do 
mundo inteiro foi a libertação do grande líder Nelson 

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL456     

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 29 12677 

Mandela que iniciou o processo de devolução da cida-
dania a mais de 30 milhões de negros.

A criação da Comissão de Reconciliação e Ver-
dade, em 1995, objetivou tentar indenizar as vítimas 
do regime segregacionista.

Com o Programa de Reconstrução e Desenvolvi-
mento foi iniciada a construção da nova África do Sul, 
dedicada a derribar as relações sociais do apartheid 
e formar uma sociedade sem preconceitos, estrutura-
da na igualdade.

Novos programas e políticas foram criados no 
sentido de melhorar a qualidade de vida de todos.

O Programa de Ação do Governo veio definir uma 
nova estrutura de Governo, com o estado centraliza-
do no povo. A constituição e as Leis foram reestrura-
das; o combate à corrupção foi implantado; todas as 
pessoas necessitadas e qualificadas passaram a ser 
atendidas pelo benefício do reforço da renda do pobre, 
anteriormente concedido com base no fator racial; os 
serviços sociais expandiram-se e seu acesso na área 
de eletricidade, água, saneamento, educação, saúde 
melhoraram sensivelmente.

A economia cresceu, gerando mais empregos, 
o crescimento real per capita aumentou mais de 1% 
ao ano, as empresas estatais estão sendo reestrutu-
radas, as oportunidades econômicas crescem, enfim, 
é o horizonte de um novo País.

Mas, não obstante os avanços, temos que enfren-
tar, com muita tristeza, a realidade de que o mundo 
ainda precisa assegurar direitos aos discriminados, a 
fim de que eles sejam respeitados em sua dignidade.

No Brasil o preconceito racial percorre os tempos. 
Lima Barreto, escritor brasileiro, nascido no Rio, filho 
de mestiços, crítico feroz da mediocridade arrogante 
da burguesia, preocupado com as injustiças sociais 
tentou descrever o panorama social da miserabilidade 
dos subúrbios. Sua obra parece refletir, muitas vezes, 
sua própria experiência, principalmente a dos negros 
e mestiços, que sofriam na pele o preconceito racial.

Em um de seus contos, intitulado O PECADO, que 
vou tentar narrar de forma sucinta, ele diz que;

Num determinado dia São Pedro despertou riso-
nho e de bom humor e foi à repartição celestial buscar 
ordens do Supremo e saber que almas chegariam na 
próxima leva. São Pedro entrou e o escriturário respon-
sável por fazer a escrituração das almas, tirava uma 
lista explicativa dos ex-vivos e entregava para São Pe-
dro. Diferentemente do que sempre fazia, São Pedro 
resolveu desta vez, ler a lista e um nome em especial 
lhe causou espanto e estranheza:

“P.L.C., filho de..........., neto de......., bisneto de....... 
– Carregador, quarenta e oito anos. Casado. Honesto. 
Caridoso. Pobre de espírito. Ignaro. Bom como São 

Francisco de Assis. Virtuoso como São Bernardo e 
meigo como o próprio Cristo. É um justo” 

São Pedro deduziu que era uma alma extraordi-
nária e merecia assentar-se a direita do Eterno e por-
que não ia? Resolveu perguntar ao escrivão, dizendo 
que na certa ele havia se enganado. O escrivão foi 
procurar o registro e encontrou a página própria. Re-
leu as linhas de registro, P.L.C., filho de....., etc, quan-
do de súbito olhou na linha das observações e disse 
para São Pedro: “Esquecia-me....Houve engano. É! Foi 
bom você falar. Essa alma é a de um negro. Vai para 
o purgatório.”

Sr. Presidente, já descrevi inúmeras vezes nes-
ta Tribuna o triste quadro da discriminação racial no 
nosso País.

O Estatuto da Igualdade Racial, Projeto de minha 
autoria, busca mediante um conjunto de ações e medi-
das especiais contribuir para a derrubada dos fatores 
que fortalecem essa lamentável constatação e contri-
buir efetivamente para assegurar direitos fundamentais, 
direitos econômicos e sociais dos afro-brasileiros.

Eu espero que sua aprovação possa em breve se 
somar à alegria que sentimos hoje pela comemoração 
que nossos irmãos africanos festejam.

Creio que eles devem estar rememorando hoje 
os momentos inesquecíveis do despertar da dor, da 
injustiça, da humilhação, do segregacionismo.

Imenso é o orgulho que sinto de vocês, imenso 
é o orgulho que tenho da nossa raça, da firmeza e da 
obstinação em vencer anos e anos de exclusão.

Tenho certeza de que meu grito, somado ao grito 
de todos os afrobrasileiros é:

“VIVA O DIA DA LIBERDADE, VIVA A NA-
ÇÃO AFRICANA, VIVA A RAÇA NEGRA!”

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Blo-
co/PL – ES) – Defiro o pedido de V. Exª, na forma do 
Regimento.

Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Ca-
repa.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/PL 
– ES) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Augusto Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para 
uma comunicação inadiável quando for oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira) – V. Exª 
será atendido.

Com a palavra a nobre Senadora Lúcia Vânia, 
por cessão do Senador Romeu Tuma.
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A SRA.LÚCIA VÂNIA (PMDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Fundação Getúlio 
Vargas lançou, em meados deste mês, o novo Índice 
de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, IPC-3 I

O objetivo do índice é medir como os aumentos 
de preços nos últimos 11 anos têm afetado o orça-
mento dos idosos. Segundo o IPC – 3 I, a inflação na 
terceira idade foi 18% superior à inflação do conjun-
to da população calculada pelo Índice de Preços ao 
Consumidor.

O trabalho da Fundação Getúlio Vargas é da maior 
importância, pois vem mostrar ao País a realidade dos 
nossos idosos. 

Ao contrário de envelhecerem com a dignidade 
que merecem, podendo usufruir de uma vida mais 
tranqüila depois de anos e anos de trabalho, vêem, de 
repente, seus parcos vencimentos serem consumidos 
pela inflação. 

O índice agora claramente apresentado pela Fun-
dação Getúlio Vargas comprova que são os idosos que 
carregam nas costas o peso maior da inflação, em itens 
tão essenciais nesse momento de suas vidas.

Segundo o coordenador do IPC Brasil, André 
Furtado Braz foram exatamente os produtos que pe-
sam mais no orçamento das famílias onde se incluem 
os idosos que tiveram maiores reajustes. Ele cita os 
medicamentos e os planos de saúde, as frutas, as hor-
taliças, as despesas com água, luz, gás e telefone. E 
salienta: enquanto de agosto de 2004 a dezembro de 
2004 os reajustes para toda a população foram em 
média de 176,51%, a alta de preços atingiu 226,14% 
para as famílias nas quais 50% das pessoas têm 60 
anos ou mais.

Em matéria publicada pelo jornal Folha de 
S.Paulo, o chefe do Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Néri, explica que 
o aumento da inflação para essa parcela da popula-
ção pode ter propiciado o surgimento de uma inflação 
de demanda.

Segundo o economista, produtos voltados para 
esse grupo tiveram reajustes maiores. Para se apro-
priar desse aumento, uma parte do ganho de renda 
da terceira idade foi retirada por meio de uma inflação 
maior. Ele acrescenta: cerca de 16% de toda a renda 
apropriada pela população vem de aposentadorias, 
percentual que vem crescendo a cada dia.

Hoje, existem no país 18 milhões de aposentados 
e pensionistas e 60% dos benefícios desses aposen-
tados correspondem a um salário mínimo.

Um exemplo concreto do quanto as aposenta-
dorias dos idosos se tornaram fundamentais na ren-
da familiar é o que já foi mostrado pela imprensa em 

programas de televisão e reportagem de jornais e re-
vistas. No Nordeste, famílias inteiras sobrevivem das 
aposentadorias no valor de um salário mínimo, pagas 
aos avôs, referenciados pelos filhos e netos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 1997, 
quando eu era Secretária Nacional de Assistência So-
cial, no Governo do Presidente Fernando Henrique, foi 
implantada a Lei Orgânica da Assistência Social, que 
ficou conhecida como LOAS. Essa Lei trazia em seu 
bojo o atendimento aos portadores de necessidades 
especiais e aos idosos.

Implantamos a LOAS em todo o País, com uma 
programação de ações que visavam ao bem-estar 
como ser humano integral e capaz de continuar fa-
zendo parte de nossa sociedade. Entre essas ações, 
estava o benefício da prestação continuada, a univer-
sidade aberta, o programa nacional de vida ativa, o 
centro de convivência de idosos e a qualificação e a 
requalificação profissional.

A LOAS era mais do que o benefício previdenci-
ário. Era uma série de medidas para incentivar o idoso 
a sair de casa, a continuar a fazer parte da sociedade, 
a participar das atividades voluntárias, a estudar, a 
praticar esportes, enfim, a sair da solidão. Depois de 
tantos anos de trabalho, o idoso pode e deve usufruir 
da sua aposentadoria, ainda que pouca, da maneira 
que melhor lhe convier.

É por isso que as notícias a respeito do aumento 
da inflação sobre a renda do idoso nos causam tanto 
pesar. Gostaria que o lançamento do índice de preço ao 
consumidor da terceira idade colaborasse para mostrar 
ao Governo e à sociedade o quanto esse segmento 
está sendo prejudicado, o quanto o Governo precisa 
estar atento aos aumentos de medicamento e dos pla-
nos de saúde principalmente.

Reforçam-nos essa esperança as palavras do 
chefe de Políticas Sociais, da FGV, Marcelo Néri, ao 
afirmar que a criação do índice é uma tentativa dar “uma 
face humana à inflação, por meio da observação de 
segmentos específicos”, para que a população possa 
estar atenta ao que está acontecendo.

Esperamos, pois, que os nossos idosos deixem de 
ser apenas estatísticas para se tornarem pessoas inte-
grais com direitos respeitados, como preconiza a Lei.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/

PL – ES) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. 
Exª, nobre Senador Augusto Botelho, terá assegura-
do o uso da palavra por cinco minutos, para uma co-
municação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, do 
Regimento Interno.

Com a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy, 
por permuta com o nobre Senador Valdir Raupp.

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL458     

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 29 12679 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o próximo 
domingo é 1º de maio, Dia do Trabalho, uma data da 
maior importância para os trabalhadores ao redor do 
mundo, momento de reflexão e protesto por condições 
dignas de salário e emprego. Mas hoje, dia 28 de abril, 
embora despercebido por muitos, também significa 
uma data de grande relevância, pois, em 28 de abril 
de 1969, ocorreu uma explosão na mina de Farming-
ton, West Virginia, nos Estados Unidos, quanto então 
morreram 28 trabalhadores mineiros. 

Primeiro no Canadá, em 1995, em seguida em 
outros países, por iniciativa de sindicatos, federações, 
confederações locais e internacionais, a data passou a 
ser lembrada pela classe trabalhadora como um dia de 
clamor por condições favoráveis e seguras de trabalho. 
Em 2000, essa data foi estabelecida pela Organização 
Internacional do Trabalho como o Dia Internacional 
em Memória das Vítimas em Acidentes e Doenças do 
Trabalho. Em vários países do mundo, como Espanha, 
Canadá, Taiwan, Portugal, Peru, República Dominica-
na, a data já foi incorporada ao calendário nacional. No 
Brasil, um Projeto de Lei do Deputado Federal Profes-
sor Luizinho, do Partido dos Trabalhadores, tramita no 
Congresso desde 2000, propondo a sua incorporação 
ao calendário oficial brasileiro. 

Hoje cedo, na abertura do primeiro turno de tra-
balho de diversos países e notadamente em indústrias 
brasileiras, com o marcante mote “relembrar os mortos 
é lutar pela vida”, manifestações sindicais lembraram 
esta data, que dá visibilidade a uma problemática tra-
balhista das mais graves, que, antes de ser uma res-
ponsabilidade do trabalhador, como se entende nas 
denominações oficiais de “ato inseguro” e “falha hu-
mana”, é tema de ordem política e social que deve ser 
permanentemente trazido ao debate nacional.

Todos sabem que o maior ativo de uma organiza-
ção é a capacidade de trabalho de seus empregados. 
A saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são 
pré-requisitos essenciais para a boa produtividade e 
são da máxima importância para o desenvolvimento 
sócio-econômico sustentável. A saúde física, emocio-
nal e mental é a ferramenta essencial ao pleno exer-
cício de qualquer profissão. O trabalhador submetido 
a condições de trabalho desfavoráveis arrisca a sua 
integridade física e a dos seus companheiros, além de 
prejudicar o bom funcionamento da engrenagem pro-
dutiva. O trabalhador vitimado no trabalho compromete 
a dignidade da família pela falta do seu sustento, além 
de onerar o Estado.

A Organização Mundial da Saúde indica que os 
maiores desafios para a saúde do trabalhador, atual-
mente e no futuro, são:

1 – os problemas da saúde ocupacional, 
associados às novas tecnologias de informa-
ção e automação; 

2 – as novas substâncias químicas e ir-
radiações físicas; 

3 – as novas biotecnologias e as trans-
ferências de tecnologias perigosas; 

4 – o envelhecimento da população tra-
balhadora e as condições especiais para os 
portadores de doenças crônicas e de defici-
ências físicas, aí incluindo migrantes e de-
sempregados; 

5 – os problemas relacionados com a 
crescente necessidade de mobilidade dos tra-
balhadores, que passam a residir cada vez 
mais distantes dos seus locais de trabalho; 

6 – o surgimento de novas doenças ocu-
pacionais das mais diversas origens.

A Organização Mundial da Saúde relata ainda 
que anualmente, no mundo, acontecem entre aciden-
tes e doenças funcionais adquiridas mais de 250 mi-
lhões de ocorrências, que levam ao óbito cerca de 1,3 
milhão de pessoas. Pode-se afirmar que as doenças 
e acidentes de trabalho são, etiologicamente, as prin-
cipais causadoras de mortes na população mundial, 
superando em muito as guerras, a violência urbana e 
as epidemias por doenças.

O trabalhador brasileiro mais humilde, por temor 
do desemprego, ou mesmo por ignorância, não exige 
seus direitos como deveria e se submete, muitas das 
vezes, a condições ultrajantes de trabalho – jornadas 
excessivas e ininterruptas, falta de equipamentos e 
procedimentos de segurança, atividades repetitivas e 
desgastantes, exposição a agentes fisicamente dano-
sos para a saúde, como irradiações, ruídos, produtos 
químicos etc. Fatores de risco indiretos, como baixos 
salários e o temor do desemprego, que causam no 
trabalhador tensão emocional, também representam 
consideráveis causas de acidentes laborais. Mencione-
se que no Brasil do progresso científico, que já faz pes-
quisas com células-tronco e nanotecnologia, ainda há 
práticas laborais que vão desde os absurdos coloniais 
do trabalho escravo, tão lamentado pelo Presidente 
Lula, ao próprio uso da tecnologia, que se manifesta 
nas Lesões por Esforços Repetitivos – LER, em traba-
lhadores que utilizam equipamentos de informática por 
períodos demasiadamente ininterruptos sem a prática 
de exercícios laborais. 
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Ainda hoje, na CBN, ouvi uma entrevista com 
Heródoto Barbeiro, em que ele falava que atualmen-
te, no Brasil, cinco horas ou mais por dia é o tempo 
médio de uso microcomputadores e que isso causa 
diversas lesões como LER e outras e, ainda, proble-
mas na vista.

No Brasil, a história mostra que as relações e 
as condições de trabalho pouco têm favorecido a pre-
servação e a promoção de saúde. Cotidianamente, 
os trabalhadores são desrespeitados em seus limites 
físicos e psíquicos e, por conseguinte, os acidentes e 
as doenças laborais prosseguem, causando vítimas, 
incapacitando e mutilando milhares de homens e mu-
lheres em plena idade produtiva. Dados indicam que, 
em Campinas, mais de 25% de mortes por causa ex-
terna entre os homens decorrem diretamente de aci-
dentes de trabalho.

Há cerca de dois meses, recebi a mensagem 
eletrônica de uma servidora pública do Distrito Fede-
ral – Srtª Edinéia Freitas –, que, portadora de artrite 
reumatóide desde a juventude, formou-se bacharel em 
Direito e foi aprovada em concurso público para Fiscal 
de Tributos do GDF. Durante um de seus plantões em 
um dos postos de fronteira do Distrito Federal, em ra-
zão da falta de infra-estrutura do posto para receber 
profissionais com deficiência física, sofreu um aciden-
te de trabalho que a levou à aposentadoria precoce. 
O que a jovem Edinéia pedia na sua mensagem era 
poder ser atendida na Rede Sarah de Hospitais de 
Reabilitação, o que, com justo merecimento, já está 
acontecendo. Imaginem a infinidade de brasileiros 
que, vitimados por condições desfavoráveis de traba-
lho, passam por angústia semelhante em razão das 
doenças e acidentes de trabalho. 

Os números oficiais são de difícil análise, conside-
rando-se, em primeiro lugar, o fato de não incluírem os 
trabalhadores do setor público, os trabalhadores informais 
– que já são praticamente majoritários no mercado de tra-
balho –, a não notificação e subnotificação dos acidentes 
e doenças do trabalho. Em segundo lugar, a alta incidên-
cia de fraudes nas declarações de acidentes e doenças 
laborais, comprovadamente identificadas e que visam à 
obtenção indevida do seguro pago pelo INSS, mascaram 
os números apurados a partir das concessões de benefí-
cios. Infelizmente, essas fraudes têm exigido do Governo 
Federal ações enérgicas de fiscalização na concessão 
de benefícios. Como conseqüência dessa postura mais 
cautelosa por parte do INSS, ocorrem dificuldades para 
os trabalhadores que fazem jus ao benefício e que de-
veriam recebê-lo em rito sumário. 

Os acidentes e doenças do trabalho são fortes 
fatores de exclusão social, na medida em que causam 
mortes, invalidez parcial ou permanente, precipitando 

aposentadorias precoces, com a redução ou perda de 
renda de milhares de trabalhadores, muitos dos quais 
acabam sobrevivendo no mercado informal e de pen-
sões do Governo, provocando um alto custo social e 
financeiro ao País, da ordem de R$23,6 bilhões ao ano, 
equivalente a 2,2% do Produto Interno Bruto brasileiro. 
Desse total, R$5,9 bilhões são gastos com benefícios 
acidentários, aposentadorias especiais e reabilitação 
profissional. Outro dado alarmante é que os acidentes 
de trabalho e as doenças profissionais têm tido uma 
incidência crescente sobre a população mais jovem.

A saúde do trabalhador e um ambiente de trabalho 
saudável são preciosos bens individuais, comunitários 
e das nações. Promover a saúde ocupacional é uma 
importante estratégia de governo, não somente para 
garantir o bem-estar dos trabalhadores, mas também 
para contribuir positivamente para a produtividade, a 
motivação e a satisfação do trabalhador e, portanto, 
para a melhoria geral na qualidade de vida dos indiví-
duos e da sociedade como um todo.

Desejo render homenagem às vítimas dos aci-
dentes e doenças do trabalho, conclamando a todos 
para que juntos busquemos garantir aos trabalhadores 
brasileiros as condições justas e favoráveis de traba-
lho, citadas no art. XXIII da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Terminou meu tempo?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. PL – ES) 

– Estará terminando em dois minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Então, em homenagem aos Senadores baianos, eu 
gostaria agora de ler um ofício ao Ministro Gilberto Gil, 
sobre a Bahia, Sr. Presidente.

No dia 22 de abril, ao visitar a Aldeia de Barra 
Velha, no Município de Porto Seguro, vizinho ao de 
Prado, junto às Vilas de Corumbau e Caraíva, observei 
que uma bonita biblioteca e centro cultural, concebida 
com base em motivação indígena, de cor vermelha, 
construída há cerca de quatro anos,(*) está desativada 
há dois anos está desativada há dois anos em razão 
de incêndio ocorrido numa festa junina. Na ocasião, 
houve a queima do telhado, que era de material fa-
cilmente inflamável. Felizmente, conseguiu-se salvar 
os livros, em que pese muitos terem sido molhados 
na hora de se apagar o fogo. Também foi preservada, 
quase intacta, a estrutura do prédio. Os livros foram 
transferidos provisoriamente para a escola indígena 
Pataxó, que fica próxima à biblioteca. 

Explicou-me o Cacique Arurau, da Aldeia de Barra 
Velha, que o Ministério da Cultura reservou, em 2004, 
R$30 mil para a restauração da biblioteca e centro cultu-
ral. Todavia, foi observado que para fazer a reconstrução 
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completa seriam necessários R$60 mil. Sendo assim, 
os R$30 mil recebidos foram parcialmente utilizados 
na construção de novas salas de aula e de alojamento 
para os professores, o que também se fazia necessá-
rio, devolvendo-se parte daquela verba. 

Tenho a convicção, Sr. Ministro, que se tiver a 
oportunidade de ver aquela bonita biblioteca e cen-
tro cultural desativados em meio à Aldeia de Barra 
Velha, onde vivem dois mil índios pataxós, incluindo 
310 crianças até 5 anos, segundo o levantamento de 
2004, V. Exª de pronto tomará as providências para a 
reconstrução e reativação da mesma. 

Eu gostaria de também informar que enviarei có-
pia deste ofício aos Presidentes da Funai, da Funasa e 
ao Governador da Bahia, porque, segundo o Cacique 
Arurau, o maior problema da aldeia são as limitações 
no que concerne à assistência à saúde por parte da 
Funasa, apesar da presença do médico a cada se-
mana. Todavia, quando alguém fica doente, há muita 
dificuldade em se obter a medicação prescrita.

Fiquei feliz em conhecer mais um lugar tão bo-
nito da sua Bahia, a praia e a vila de Corumbau, onde 
há belas e agradáveis pousadas como a de Vila Naiá, 
Paralelo 17, onde fiquei, graças ao convite da Srª Re-
nata Melão, a Fazenda São Francisco, a Jokotoca, a 
Vila Segóvia, a Casa das Minas, a Pousada Pontal, o 
Canal do Pampa, Pousada Corumbau. Ali na vila há 
um poeta nato, filho de pataxó e de cabocla, Honora-
to Deocleciano do Carmo, que tão bem soube retra-
tar o seu lugar e o seu povo, as principais formas de 
geração de riqueza como a pesca e o artesanato. Por 
isso, envio-lhe uma cópia do seu Canto Corumbau, 
recém e provisoriamente editado, cuja transcrição, na 
íntegra, peço, dada sua beleza, tão simples mas dita 

de forma tão especial por este poeta Honorato Deo-
cleciano do Carmo.

Ao relatar aos Senadores do Estado da Bahia: 
Rodolpho Tourinho, César Borges e Antonio Carlos 
Magalhães, minha visita à Aldeia de Barra Velha e a 
constatação da necessidade da reconstrução da bi-
blioteca e centro cultural, quero dizer que os três Se-
nadores assinaram o ofício.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Permi-
te-me um aparte? Fui citado e quero dar uma expli-
cação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/PL 
– ES) – Vou conceder mais três minutos ao Senador 
Suplicy, para que V. Exª possa dar, em aparte, uma 
explicação pessoal.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Eu só que-
ro agradecer ao Senador Suplicy, em nome da Bahia e 
em nome dos três Senadores baianos, o seu interesse, 
a sua atenção com o nosso Estado. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Fi-
quei muito feliz de ter os Senadores Rodolpho Tourinho, 
César Borges e Antonio Carlos Magalhães assinando 
este ofício ao Ministro Gilberto Gil, para que possa o 
Ministro da Cultura, o quanto antes, providenciar a 
reconstrução dessa bonita biblioteca e centro cultural 
de Barra Velha. E aqui presto homenagem também ao 
Canto Corumbau, de Honorato Deocleciano do Carmo, 
que peço seja transcrito, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/
PL – ES) – V. Exª será atendido, nos termos do Re-
gimento. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/PT 
– ES) – Perfeitamente, Senador Arthur Virgilio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
estou encaminhando à Mesa o meu Ofício pedindo 
a retirada do Requerimento de Informações nº52, 
de 2005, que se motivou por denúncias jornalísti-
cas a respeito do que pode ter sido, por parte de 
alguns Ministros, uma certa farra de diárias e pas-
sagens. Vários Ministros e Ministérios foram arro-
lados, bem como os seus secretários-executivos e 
assessores. 

Eu estou aqui retirando este requerimento no 
que toca ao Ministro Luiz Fernando Furlan e ao seu 
Secretário-Executivo Márcio Fortes de Almeida, por 
uma razão muito simples. Primeiro, porque o Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior se portou com uma transparência que fica cada 
dia mais rara neste Governo. O Dr. Márcio Fortes foi 
ao meu gabinete com uma carta explicando tim-tim 
por tim-tim as razões e as providências que foram 
tomadas, tais como devolução do dinheiro, depósito 
feito ou não, enfim. Ou seja, eu, lendo o que me es-
creveu o Dr. Márcio Fortes de Almeida, falando em 
seu nome e em do Ministro Furlan, vi que não tinha 
a menor razão de manter de pé o meu requerimen-
to. Por isso, eu peço a inclusão, nos Anais, da carta 
do Dr. Márcio Fortes de Almeida, anuncio a retirada 
do requerimento e proclamo algo que como Líder 
de um partido de Oposição tenho a maior alegria de 
proclamar: se houver esse tipo de comportamento 
do Governo na direção da Oposição, o diálogo flui 
de maneira muito mais respeitosa. Uns dão descul-
pas, outros fingem que não ouviram. Este aqui não 
fingiu; ouviu, não deu desculpas, trouxe a justifica-
tiva e, portanto, eu quero parabenizar S. Exª e o Sr. 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior por um gesto que a meu ver é sobretudo 
republicano.

Sr. Presidente, muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno.)

Ofício nº 61/GM-MDIC

Brasília, 19 de abril de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Artur Virgilio
Senado Federal

Senhor Senador,
Dirijo-me a Vossa Excelência com relação ao 

Requerimento nº 52, de 2005, de sua autoria, tendo 
em vista notícia jornalística de 13 de fevereiro último, 
para prestar-lhe, antecipadamente, os esclarecimen-
tos a seguir:

1. a emissão de bilhete aéreo, o cálculo 
e o pagamento das respectivas diárias para 
realização de missões no exterior se fazem 
com a necessária antecedência em relação ao 
início da viagem, concluindo a série de proce-
dimentos legais para autorização;

2. os eventuais convites para hospeda-
gem na residência dos Embaixadores são por 
eles feitos, na grande maioria das vezes, já às 
vésperas ou no mesmo dia da viagem, ou até 
na chegada ao exterior, inclusive quando já 
providenciada, pelo viajante, reserva em hotel 
local com garantia de pagamento de diária; ou 
seja, depois de completado o processo refe-
rido no item “1”;

3. nas situações como as descritas no 
item “2”, não terá havido irregularidade no mo-
mento mesmo do pagamento das diárias, pois 
ocorrido antes da formulação do convite.

Informo a Vossa Excelência que todos os reem-
bolsos dos montantes a maior das diárias, em moeda 
estrangeira, a mim pagas, foram efetuados, inclusive 
com complementação relativa a diferenças cambiais, 
de modo a não haver indicação de qualquer prejuízo ao 
Erário. Sobre o assunto, tive o cuidado de determinar o 
envio de expediente à Comissão de Ética Pública.

Com relação ao titular desta Pasta, Ministro Luiz 
Fernando Furlan, no momento em viagem ao exterior, 
informo que também realizou a devolução dos valores 
a maior a ele correspondentes. Igualmente procedeu 
o Senhor Ministro em relação à Comissão de Ética 
Pública.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência 
para os demais esclarecimentos que se façam ne-
cessários.

Cordialmente, – Marcio Fortes de Almeida, Mi-
nistro, interino, do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira – Bloco/
PL-ES) – A Mesa aguarda o requerimento de V. Exª. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto 
Botelho, como já foi anunciado anteriormente, que fa-
lará para uma comunicação inadiável. 

Em seguida o Senador Arthur Virgílio, como Lí-
der do PSDB.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Para um 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Francisco Pereira, Srªs e Srs. Senadores, 
eu pedi esta comunicação para ler aqui um texto do 
jornal Folha de Boa Vista, hoje publicado lá em Ro-
raima, e que traduz o sentimento que é meu e do povo 
de Roraima. Também serve como um alerta para que 
o Governo atente para a atitude que está tomando ao 
fazer a demarcação da forma que está sendo feita, 
unilateralmente, desrespeitando o direito das pesso-
as que lá habitam, dos trabalhadores. Isso fará com 
que daqui um ano sejam expulsos todos os morado-
res da Vila do Mutum, do Olho D’água, do Soco e da 
Vila Pereira e os produtores de arroz, gerando a perda 
de aproximadamente 5 mil empregos no meu Estado, 
que é um Estado pobre. Repetindo que a maioria dos 
habitantes da Raposa Serra do Sol – os indígenas – é 
contrária a demarcação da forma que está sendo feita. 
É da coluna Parabólica da Folha de Boa Vista.

Bom dia.
Todo o discurso do Governo Federal (vo-

calizado principalmente pelos dirigentes da 
Funai), das Organizações Não-Governamen-
tais e das instituições estrangeiras na fase que 
antecedeu à demarcação da reserva Rapo-
sa/Serra do Sol, foi baseado na tese de que 
a área contínua respondia a um clamor dos 
índios da região, e que apenas uma minora 
deles – segundo o discurso dessas institui-
ções, manipulados por arrozeiros – era contra. 
O mesmo argumento era utilizado em relação 
aos não índios, acusados de serem uma elite 
política envolvida em corrupção, e longe de 
representar a vontade da maioria da popula-
ção de Roraima.

Embalado por tais convicções – e segun-
do um de seus ministros, para atender, entre 
outras coisas, aos reclamos da comunidade 
internacional –, o Presidente Lula da Silva, 
ignorando a posição do Congresso Nacional 
e do próprio Poder Judiciário, decidiu unila-
teralmente demarcar a reserva agredindo o 
bom senso, o interesse nacional, a vontade 
de milhares de índios e alvejando o futuro de 
Roraima.

Com base nessas convicções falsas, o 
Governo Federal montou um esquema poli-
cialesco envolvendo menos de 100 agentes 
federais, que se imaginava suficiente para 
conter a “minoria” insatisfeita com a medida. A 
movimentação popular em Boa Vista, atraindo 
milhares de pessoas à Praça do Centro Cívico, 
o bloqueio de estradas e a aglomeração de mi-
lhares de índios na Maloca do Flexal – fazen-
do reféns agentes da Polícia Federal –, estão 
obrigando o Governo Federal a deslocar para 
Roraima um contingente do Exército estimado 
em 1.000 homens.

De toda essa movimentação, parece ir fi-
cando cada dia mais claro que o Governo Lula 
da Silva avaliou mal a situação local e subesti-
mou a capacidade de reação da população in-
satisfeita com a demarcação da Raposa/Serra 
do Sol de forma unilateral, ouvindo apenas a 
minoria dos índios. Em síntese, para persis-
tir no erro, o Governo Federal está tentando 
sufocar o movimento legitimamente popular, 
que conta com a participação de milhares de 
índios e não índios.

Sem dúvida, diante da força bruta não 
será surpresa se o movimento for sufocado, 
mas ao usar soldados brasileiros – logo os 
militares, um dos últimos guardiões da nacio-
nalidade – contra um movimento nitidamente 
nacionalista, o Governo Lula da Silva poderá 
estar lançando as sementes do ressentimen-
to, que vai desaguar em luta fratricida com as 
conseqüências que todos sabemos.

É uma pena, em vez de estarmos es-
cancarando as portas do território pátrio para 
a intervenção estrangeira poderíamos estar 
hoje conversando, e agindo no rumo do bem 
comum, com respeito aos direitos legítimos 
de índios e não índios. Bastaria para isso que 
tivesse prevalecido o bom senso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/PL 

– ES) – Com a palavra o nobre Senador Arthur Virgílio 
pela Liderança do PSDB, por cinco minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, proponho-me hoje a falar um pou-
co sobre política externa. Afinal de contas, tem sido 
montada uma máquina fabulosa de propaganda ten-
tando dizer que seria competente a política externa 
do Presidente Lula. 
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Vamos ver então pormenores e esmiuçamentos 
disso que, com muito boa vontade, se pode chamar 
de política externa do atual Governo. 

Em primeiro lugar, nasce uma Alca nas costas 
do Brasil, e o País, se quer contrariar os Estados Uni-
dos, deve procurar a sério ingressar na Alca que está 
sendo montada nos acordos bilaterais dos Estados 
Unidos e todos os países da América do Sul, à reve-
lia do Brasil. 

Segundo, não avançou, em nenhum ponto, em 
nenhum milímetro nenhum acordo profundo entre Brasil 
e União Européia, e as contradições entre União Eu-
ropéia e Brasil, sobretudo por causa do protecionismo 
agrícola dos novos países que ingressaram na UE ul-
timamente, são muito maiores do que o contencioso 
entre Brasil e Estados Unidos no campo econômico. 

Terceiro, o Mercosul se esfacelou; já não há Mer-
cosul. A Argentina veta a presença do Brasil no Con-
selho de Segurança da ONU. 

Quarto, o Uruguai, candidato, por intermédio do 
Embaixador Rodrigues, à Organização Mundial de 
Comércio, não obteve o voto do Brasil. O Brasil fez 
críticas públicas ao Sr. Rodrigues, dizendo, de manei-
ra leviana, que seria ele um representante dos países 
ricos contra os emergentes. E o Brasil não conseguiu 
tampouco o apoio do Uruguai. Ou seja, o Brasil, pura 
e simplesmente, foi desclassificado, por absoluta in-
competência política, ao tentar a candidatura do com-
petente e sério Embaixador Seixas Corrêa para a Di-
reção Geral da OMC.

O povo brasileiro começa a perceber que há mais 
marketing e há pouco de seriedade e de consistência 
nessa política externa que está sendo praticada aí.

O mais é visita a ditadores, visitas permanentes 
a Cuba, que virou uma espécie de Disneylândia disso 
que a gente ainda pode chamar de esquerda brasilei-
ra. Virou uma Disneylândia. Vão a Cuba a toda hora; 
passam as suas férias em Cuba e na hora da votação 
de sanções a Cuba por agressões terríveis aos direitos 
humanos, fuzilamentos sumários inclusive, o Brasil se 
abstém, como se não tivesse nada a ver, como se fosse 
Pôncio Pilatos diante da execução sumária de seres 
humanos, que nem estavam querendo desestabilizar 
o regime de Castro; queriam, isto sim, fugir do regime 
de Castro na direção de um outro País.

Eu poderia, e posso, arrolar mais pontos no tem-
po de que disponho. 

A aliança, que me parece emocional, com o Sr. 
Chávez. O Sr. Chávez deve ser visto como aliado bra-
sileiro, sim, até porque, das grandes lideranças ve-
nezuelanas, ele é o único que tem efetivamente um 
certo apego ao Brasil. Dos grandes líderes venezue-
lanos, os demais todos são completamente pró-Esta-

dos Unidos e praticamente nenhum é pró-Brasil. Mas 
daí a essa relação sindical: “companheiro meu não 
pode ser desmoralizado”, essa coisa sindical, e não 
presidencial, que hoje une o Presidente Lula ao Pre-
sidente Chávez, que hoje está exorbitando, com uma 
milícia de 30 mil venezuelanos armados, a promover 
uma luta de classes canhestra e medíocre, que não 
avança na direção da consolidação da democracia na 
Venezuela, vai uma distância muito grande, entre uma 
necessidade e uma verdade.

Eu poderia dizer mais coisas ainda. O Presiden-
te vai, sob aplausos gerais – as pessoas dizendo que 
ele fazia diplomacia presidencial muito bem, enquanto 
durou aquela mágica do operário que chegou à Pre-
sidência, só não se explica porque o operário, entre 
o fim do seu trabalho em fábricas e a sua ascensão 
à Presidência, não estudou, porque não se dedicou a 
entender os problemas brasileiros mais do que zanzar, 
viajando por aí sempre em busca de votos.

A verdade, Sr Presidente, é que dou apenas um 
exemplo. O Brasil faz só uma viagem ao Oriente Mé-
dio, uma viagem de negócios, segundo proclamavam 
os assessores da equipe presidencial. Muito bem, não 
visita, indo ao Oriente Médio, a Arábia Saudita nem 
Israel; logo, não fez negócios de monta com ninguém, 
essa é a verdade.

O Brasil insiste nessa coisa louca de ter um as-
sento permanente no Conselho de Segurança da ONU 
a qualquer preço. Anistia dívidas, assume posições 
contrárias à defesa dos direitos humanos, tudo isso 
se esquecendo de um detalhe só: depois dos tiros, 
do bombardeio unilateral do Presidente Bush contra 
o Iraque, acabou a ONU. A bandeira vanguardista, a 
bandeira progressista agora seria lutar pela restaura-
ção do esquema multilateral no cenário das nações 
e não entrar para o Conselho de Segurança, como 
membro permanente ou não, de uma ONU que não 
existe, que depende hoje do alvitre do Senhor Presi-
dente dos Estados Unidos. 

E mais ainda, a última, o Ministro, que considero 
um atrasado, o Sr. Samuel Pinheiro Guimarães; consi-
dero que não está no seu melhor momento o Sr. Cel-
so Amorim, e considero grave, muito grave, que o Sr. 
Marco Aurélio Garcia fique exercitando essa sua sa-
bedoria teórica, sem nenhuma experiência prática em 
matéria de política externa. E, mais ainda, ultimamente 
o Ministro José Dirceu virou chanceler plenipotenciá-
rio. Viaja pelo mundo inteiro, dando palpite sobre algo 
que ele não entende, que é política externa. E não sei 
se, na verdade, toda essa pantomima não vai resultar 
em prejuízo econômico de médio prazo para o Brasil. 
Porque, hoje em dia, na economia mundial de merca-
dos globalizados, quem não tiver uma política externa 
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para valer, efetiva e que não seja marqueteira – não 
precisa se vestir de Rei Zulu coisa alguma na África. 
Traje de Presidente da República ou é o esporte nor-
mal ou é paletó e gravata. Esse é o traje de Presidente 
da República. O resto é fantasia.

O Presidente Lula precisa atentar para o fato de 
que seus sucessores poderão amargar graves proble-
mas se não for encarado agora, para valer, com inte-
ligência, com coragem, com seriedade, uma política 
externa realista, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Pereira. Bloco/PL 

– ES) – Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Ideli Salvatti.

É lido o seguinte:

Ofício Nº 15, de 2005

Sr. Presidente,
Os Líderes abaixo assinados, de acordo com 

as normas regimentais pertinentes, e tendo em vis-
ta o que dispõe o inciso XIII do art. 103-B da Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004, vêm indicar, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, pelo Senado 
Federal, o nome do Sr. Joaquim Falcão, Curriculum 
Vitae anexo.

Assinam: Aloizio Mercadante – Arthur Virgílio 
– Delcídio Amaral – Mozarildo Cavalcanti – Osmar 
Dias – Ney Suassuna – José Agripino – Sérgio 
Guerra.

Curriculum Vitae

Nome: Joaquim Falcão
Data de Nascimento: 10 de setembro de 1943
RG nº: 1705250 (IFP/RJ)
CPF: 007344977-68
Filiação: Corintho de Arruda Falcão
Maria de Lourdes Saldanha de Arruda Falcão
Endereço Profissional: Fundação Getúlio Vargas
Praia de Botafogo, 190/13º andar – Botafogo
CEP: 22253-900
Rio de Janeiro – RJ – Brasil – Fone: 21.2559-6065
E-mail: falcao@fgv.br

Formação Profissional

• Bacharel em Direito – 1966 (Prêmio de 1º lugar en-
tre os formados)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
• Mestre em Direita – 1968
Harvard Law School.
• Mestre em Educação – 1977
Universidade de Genebra (Diploma em Planejamento 
Educacional).

• Doutor em Educação – 1981
Universidade de Genebra
• Pesquisador Visitante – 1999
Harvard Law School.

Atividades Atuais:

• Diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getulio Vargas.
• Professor de Direito Constitucional da FGV Direito 
Rio.
• Membro do Conselho do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional  (IPHAN).
• Advogado no Rio de Janeiro – Carteira da OAB nº 
16611.
• Consultor em Educação e Cultura.
• Colaborador regular dos jornais: Folha de S.Paulo, 
Correio Braziliense, Jornal do Comércio (PE) da 
Revista Conjuntura Econômica sobre os temas: Judi-
ciário e Cultura.
• Membro do Conselho Editorial das seguintes revis-
tas:
Cidadania e Justiça da Associação Nacional dos Ma-
gistrados.
Direito, Estado e Sociedade da Faculdade de Direito 
PUC RJ.
Plurima da Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral Fluminense.
Revista Inteligência no Rio de Janeiro.
Revista Continente em Pernambuco.
• Conselheiro ou Membro das seguintes entidades:
Instituto dos Advogados do Brasil (RJ)/Instituto Hélio 
Beltrão (RJ)
Instituto Itaú Cultural (SP)/Associação de Amigos do 
Museu Histórico Nacional (RJ)
Centro Cultural Yves Alves (Tiradentes, MG)/Faculda-
des Pitágoras (MG)
Publicações (Seleção):

• Livros em Direito e Política:

A Favor da Democracia – Editoras: Massangana / 
Bagaço, Pernambuco, 2004
Democracia, Direito e Terceiro Setor – Editora FGV, 
Rio de Janeiro, 2004.
Mudança Social e Reforma Legal: Estudos para uma 
nova legislado do Terceiro Setor – Organizador com 
Carlos Cuenca, Ed. Conselho da Comunidade Solidá-
ria, Brasília, 1999.
Nordeste: Eleições – Organizador, Ed. Massangana, 
Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1985.
Conflito de Direito de Propriedade: Invasões ur-
banas – Organizador, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 
1984.
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Advogados: Ensino Jurídico e Mercado de Traba-
lho – Ed. Massangana, Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife, 1984.
Pesquisa Científica e Direito – Organizador, Ed. Mas-
sangana, Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 1983.
Sociologia e Direito – Organizador com Cláudio Sou-
to, Ed. Pioneira, São Paulo, 1980.

• Livros em Cultura:
Dr. Roberto: 100 anos no esporte, na educação, na 
cultura, no jornalismo – Organizador com Arnaldo 
Niskier, Mauro Salles e Antonio Carlos Almeida Braga, 
Ed. Consultor, Rio de Janeiro, 2005.
O Imperador das Idéias – Gilberto Freyre em Questão 
– Organizador com Rosa Maria Barboza de Araújo, Ed. 
Topbooks, Rio de Janeiro, 2001.
E Triunfo? – A questão dos Bens Culturais no Brasil / 
Aloisio Magalhães – Organizador Ed. Nova Fronteira / 
Fundação Roberto Marinho – Rio de Janeiro 1997.

• Artigos sobre Direito, Justiça e Judiciário (Se-
leção):

Estratégia para a Reforma do Poder Judiciário – in 
Reforma do Poder Judiciário. Ministério da Justiça, 
Ed. Saraiva, 2005, no prelo.
Globalização e Judiciário: A internalizacão das Nor-
mas de Nomes de Domínio – in Conflitos
Sobre Nomes de Domínios e outras questões jurí-
dicas da internet. organizadores: Ronaldo Lemos e
Ivo Waisberg, Ed. FGV SP e Revista dos Tribunais 
Ltda, 2003, p. 15-36.
Direitos da Mulher Igualdade Formal e Igualdade 
Material – in o Cinqüenário da Declarado Universal 
dos Direitos do Homem – Organizadores: Alberto 
do Amaral Junior, Cláudia Perrone Moisés, 1999, São 
Paulo, Editora da Universidade de São Paulo.
Meritíssimo Candidato – in Inteligência Rio de Janei-
ro, ano 1 nº 4, p. 83 a 89, 1998.
Juízes Candidatos – in Revista da Associacão dos 
Magistrados Brasileiros Cidadania e Justica -
Organizadores: Sérgio Cavalieri Filho e Jessé Torres 
Pereira Junior, 1998, Rio de Janeiro.
Acesso à Justica: Diagnóstico e Tratamento – in 
Justica Promessa e Realidade – Organização
Associação dos Magistrados Brasileiros, 1996, Rio de 
Janeiro, Ed. Nova Fronteira.
A Crise da Justica na Opinião (Divergente?) dos 
Profissionais e Usuários – in A Época. Reforma
Constitucional uma publicação do Centro Acadêmico 
Cândido de Oliveira da Faculdade de Direito
da UFRJ, ano LXXXIX, nº 204, agosto de 1995.
O Desequilíbrio entre a Demanda da Sociedade 
Civil e a Oferta do Poder Judiciário – in São Paulo 

em Perspectiva 1994, São Paulo, Revista da Fundação 
Seade, vol. 8, nº 2, p.26.
A Transformação dos Partidos e da Lei in Transfor-
mação 1993, Instituto de Ação Cultural
(IDAC), Rio de Janeiro, Ed. Diferença, p. 65.
Democratizacion Y Servicios Legales en América 
Latina – in Derechos Humanos en América
Latina. org. Hugo Frulisch, 1987, Santiago, Chile, e iii 
Direito e Justiça – A Funcão Social do
judiciário – José Eduardo Faria (orgj, 1989, São Pau-
lo, Ed. Atica.
Lawyers in Brasil – in Lawyers in Society organizador 
Richard Abel Philip Lewis, 1988, University
of Califórnia Press.
Constituyente y Mobilización Social 1981, Montevi-
deo, Revista dei Centro Latino-Americano de Econo-
mia Humana nº 17.
Cultura Jurídica e Democracia: A Favor da Demo-
cratizacão do Judiciário – in Direito Cidadania e
Participação. organizadores: Francisco Weffort e Bolivar 
Lamounier, 1981, São Paulo, T.A. Queiroz
Editora.
Lawyers in Brazil: Ideais and Praxis 1979, Interna-
tional Journal of Sociology of Law 7, p. 355-375.

• Artigos sobre Cultura e Educação;

Um líder e seu projeto in Herança do Olhar : o De-
sign de Aloísio Magalhães Senac -ArteViva, Rio de 
Janeiro, 2063.
A Comunidade como Patrimônio. in Arte em Toda a 
Pane. Prefeitura de Olinda, 2~ Edição, Olinda, 2002.
Patrimônio Imaterial : Um sistema Sustentável de pro-
teção in Tempo Brasileiro Ed. Tempo Brasileiro, Rio de 
Janeiro, 2001.
O Empresário e o Terceiro Setor – in Cidadania 
Participativa: Responsabilidade Social e Cultura num 
Brasil Democrático Rio de Janeiro, Ed. Texto & Arte, 
1995, p. 65-77.
Política Cultural e Democracia: A Preservado do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -Estado 
e Cultura no Brasil. organizador Sérgio Micelli, 1984, 
São Paulo, Ed. Difel.
Política de Preservado e Democracia in Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n.20, 
Brasília, 1984.

Atividades Anteriores (Seleção):

• Professor e Diretor da Faculdade de Direito da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(1971 – 1972).
• Professor do Mestrado Integrado de Economia e 
Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco 
(1977 – 1985).
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• Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça (1985 
– 1986).
• Membro da Comissão Constitucional Affonso Ari-
nos.
• Trabalhou com Gilberto Freyre na Fundação Joaquim 
Nabuco, primeiro como diretor do Departamento de 
Ciência Política e depois como Superintendente de 
Documentação (1982– 1984).
• Trabalhou com o Ministro da Cultura, Celso Furtado, 
como Presidente da Fundação Nacional Pró-Memória 
(Patrimônio Cultural Brasileiro) (1986 – 1987)
• Trabalhou com Roberto Marinho como Secretário-Ge-
ral da Fundação Roberto Marinho (1987 -2000).
• Professor de Direito Constitucional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (aposentado) – 2004.
• Membro de comissões de redação de Marcos Legais 
nas áreas de: Patrimônio Histórico Nacional
(com Aloísio Magalhães), Nova Legislação Eleitoral 
(com Mm Carlos Mario Velloso), Patrimônio
Imaterial (com Mm. Francisco Weffort e Unesco) e Re-
gulação do Terceiro Setor (com Comunidade
Solidária).
• Consultor e coordenador da área de direito no CNPq 
e na Capes, década de 70 / 80.

Medalhas (seleção):

• Ordem do Rio Branco.
• Ordem do Mérito da República Portuguesa
• Medalha de Mérito Judiciário, da Associação dos 
Magistrados do Brasil.
• Ordem do Mérito Militar do Exército Nacional.
• Medalha do Mérito Educativo do Governo Federal.
• Medalha de Mérito Científico do Conselho Nacional 
de Pesquisas.
• Medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro.
Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro.

Dados Pessoais:

• Casado com Vivianne Falcão, tem três filhos: Manuel, 
João e Maria Eduarda Falcão
• Fala e entende fluentemente: Inglês, Francês e Es-
panhol
Abril 2005

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal 
Senador Renan Calheiros

Tendo sido indicado pelo Senado Federal para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, previsto no 
art. 103-B, da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 
e para os efeitos do inciso II, do art. 5º, da Resolução 
nº 7, de 2005, do Senado Federal, informo a

V. Exª, e, por seu alto intermédio, à douta Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Fe-
deral, que: não sou cônjuge, companheiro, nem parente, 
em linha reta ou colateral, até o terceira grau, inclusive, 
de membro ou servidor do Senado Federal.

Brasília, Joaquim de Arruda Falcão Neto. ID 
1705250 IFP/RJ.

Exmo Sr. Presidente do Senado Federal 
Senador Renan Calheiros

Tendo sido indicado pelo Senado Federal para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, previsto no 
art. 103-B, da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e 
para os efeitos do Inciso III, do art. 5º, da Resolução nº 
7, de 2005, do Senado Federal, declaro a V. Exª e, por 
seu alto intermédio, à douta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal, sob as penas 
da lei, que não sou sujeito passivo de cumprimento de 
sanções criminais ou administrativo-disciplinares, nem 
constam instaurados contra minha pessoa quaisquer 
procedimentos dessa natureza.

Brasília, Joaquim de Arruda Falcão Neto. ID 
1705250 IFP/RJ.

Exmo Sr. Presidente do Senado Federal 
Senador Renan Calheiros

Tendo sido indicado pelo Senado Federal para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, previsto no art. 
103-B, da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e para 
os efeitos do Inciso IV, do art. 5º, da Resolução nº 7, de 
2005, do Senado Federal, declaro a V. Exa e, por seu alto 
intermédio, à douta Comissão de Constituição, justiça e 
Cidadania do Senado Federal, que não sou membro do 
Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, ou cônjuge, com-
panheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até o ter-
ceiro grau inclusive, de membro desses Poderes.

Brasília, Joaquim de Arruda Falcão Neto. ID 
1705250 IFP/RJ.

Exmº Sr. Presidente do Senado Federal 
Senador Renan Calheiros

Tendo sido indicado pelo Senado Federal para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, previsto no 
art. 103-B, da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e 
para os efeitos do Inciso V, do art. 5º, da Resolução nº 
7, de 2005, do Senado Federal, declaro a V.Exª e por 
seu alto intermédio, à douta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal, que renuncio ao 
direito de concorrer à promoção por merecimento ou a 
integrar lista para ingresso em qualquer tribunal, durante 
o mandato e até dois anos após o seu término.

Brasília, Joaquim de Arruda Falcão Neto. ID 
1705250 IFP/RJ.
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Ilmo. Sr. Senador Renan Calheiros
D.D. Presidente do Senado Federal

Tendo sido indicado pelo Senado Federal para 
compor o Conselho Nacional de Justiça, previsto no 
art. 103-B, da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 
e para os efeitos do Inciso VI, do art. 5º, da Resolução 
nº 7, de 2005, do Senado Federal, declaro a V.Exª, e 
por seu alto intermédio à douta Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que 
renuncio ao direito de integrar lista para concorrer ao 
ingresso em qualquer tribunal durante o mandato e até 
dois anos após o seu término.

Brasília, Joaquim de Arruda Falcão Neto. ID 
1705250 IFP/RJ.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O Sr. Francisco Pereira, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan CalheiroS. PMDB 
– AL) – O expediente que acaba de ser lido vai à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania nos termos 
da Resolução nº 7, de 2005, que estabelece normas 
para apreciação das indicações para a composição do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional 
do Ministério Público em face do que dispõe a Emenda 
Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004.

Sobre a mesa, projeto que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Ideli Salvatti.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2005

Denomina “Aeroporto de Londrina –
Governador José Richa” o Aeroporto de 
Londrina, no Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Aeroporto de Londrina 

– Governador José Bicha” o Aeroporto de Londrina, 
no Estado do Paraná.

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

Justificação

A presente iniciativa tem por objetivo homenagear 
a figura de José Bicha, um dos mais ilustres homens 
públicos do Estado do Paraná. Nascido em São Fidélis 
(RJ) em 1934, foi, todavia, o Paraná a terra que ado-
tou como sua aos cinco anos de idade, quando para 
ali se mudou com a família, e fincou raízes, desenvol-
vendo uma das mais brilhantes trajetórias políticas e 

administrativas do Estado, com reconhecimento no 
plano nacional.

Formado em Odontologia pela Universidade Fe-
deral do Paraná, o homenageado construiu, ao longo 
de cerca de quarenta anos de vida pública, uma ex-
tensa biografia, pautada por notáveis serviços presta-
dos ao Município de Londrina, ao Estado do Paraná 
e ao Brasil.

Administrador público competente, líder político 
habilidoso e parlamentar atuante, José Bicha é motivo 
de orgulho dos paranaenses. Sua destacada e efetiva 
participação em momentos críticos da história política 
do País lhe rendeu o reconhecimento de toda a socie-
dade brasileira, em razão do que seu nome figura hoje 
no rol das grandes personalidades que o Paraná colo-
cou em posição de destaque no cenário nacional.

José Richa começou sua vida pública e atividade 
política nos movimentos estudantis do início dos anos 
1960, em cujo contexto logo se revelaria seu inegável 
talento e a inequívoca vocação para a política. Graças 
a esses e outros atributos, já em 1962 chegava à Câ-
mara dos Deputados.

Naquela Casa, exerceu dois mandatos consecu-
tivos, ao final do que sagrou-se vitorioso nas eleições 
municipais de 1972 e retornou ao Paraná para assumir 
a prefeitura de Londrina.

Dali saiu para o exercício de mais um manda-
to parlamentar, dessa feita no Senado Federal. Após 
cumprir o mandato de Senador para o qual fora eleito 
em 1978, novamente retomou ao Paraná, agora para 
ocupar o mais alto cargo do Executivo estadual, que 
exerceu entre 1983 e 1986. José Richa teve, mereci-
damente, a honra de ser o primeiro governador eleito 
pelo povo para administrar o Paraná, após vinte anos 
de regime militar, sendo que, reconhecido por sua ad-
ministração, foi novamente eleito Senador em 1987.

Como prefeito de Londrina e como governador 
do Paraná, José Richa mostrou competência, serie-
dade e espírito empreendedor. E, todavia, no campo 
político que o seu nome alcança a dimensão nacional 
reconhecida por todos os brasileiros.

Desde cedo, destacou-se no combate ao au-
toritarismo e na luta pela redemocratização do País, 
causas a que se dedicou com grande determinação, 
demonstrando extraordinária capacidade de articulação 
e notável habilidade nas negociações. Na defesa da 
liberdade de opinião e da participação da sociedade 
na condução dos destinos da nação, esteve ao lado 
de nomes importantes da história política do País, 
como Ulysses Guimarães, Mário Covas e Tancredo 
Neves. Político respeitadíssimo e influente no pano-
rama político da época, foi um dos grandes lideres 
do Movimento Diretas Já, em 1984, mobilização que 
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teve papel decisivo no restabelecimento das eleições 
diretas para presidente.

É com orgulho, portanto, que propomos dar ao 
aeroporto de Londrina o nome de José Richa, de modo 
a perpetuar sua memória e expressar gratidão pelos 
seus feitos – não apenas em prol do Município e do 
Estado que ele administrou, mas também de toda a 
Nação –, em especial pela sua destacada participação 
no processo de redemocratização.

Esperamos, assim, contar com a colaboração 
dos nobres Parlamentares para a aprovação da pre-
sente iniciativa.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005. – Sena-
dor Osmar Dias.

(À Comissão de Educação, em decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O projeto será publicado e remetido à Comis-
são competente.

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constitui-
ção que será lida pela Srª 1ª Secretária em exercício, 
Senadora Ideli Salvatti.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº DE 2005

Altera a Constituição Federal para 
dispor sobre os ex-Presidentes da Repú-
blica.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º A Constituição Federal para a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 82 ..................................................  
§ 1º Cessada a investidura no cargo de 

Presidente da República, quem o tiver exer-
cido em caráter definitivo e cumprido o seu 
mandato até o fim, bem como o que tenha a 
ele renunciado por razões de saúde, fará jus a 
subsidio mensal vitalício equivalente ao subsí-
dio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
observado o disposto no art. 37, XI.

§ 2º O subsídio de que trata o § lº será 
estendido aos dependentes do ex-Presidente 
da República falecido, observadas as normas 
aplicáveis às pensões deixadas por servidor 
titular de cargo efetivo da União e o disposto 
no art. 37, XI.

§ 3º A representação judicial e extrajudi-
cial dos ex-Presidentes da República de que 
trata o § lº deste artigo em ações referentes 
a atos relacionados com o exercício do cargo 
será feita pela Advocacia-Geral da União.

§ 4º As normas de competência por prer-
rogativa de função aos Presidentes da Repúbli-
ca estendem-se aos ex-Presidentes da Repú-
blica de que trata o § lº deste artigo. (NR)”

“Art. 89 ..................................................
 ..............................................................
VIII – os ex-Presidentes da República a 

que se refere o art. 81, § lº. (NR)

Art. 2º O disposto nesta Emenda Constitucional 
aplica-se aos atuais ex-Presidentes da República.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Temos, naqueles que exerceram o mais alto car-
go do País, um gigantesco repositório de experiência 
política e administrativa. Esses homens e, em breve, 
mulheres, podem dar uma inestimável colaboração no 
debate das grandes questões nacionais, auxiliando na 
tomada das decisões importantes do País.

Tem sido cogitado atribuir a esses brasileiros uma 
cadeira vitalícia no Senado Federal. Isso, entretanto, 
não nos parece correto por ferir o princípio que, exa-
tamente, levou a instituição da Câmara Alta do Con-
gresso Nacional: a necessidade, em nome do equilíbrio 
federativo, de dar igualdade a todos os estados e ao 
Distrito Federal nesta Casa.

Assim, apresentamos a presente proposta de 
emenda à constituição, atribuindo aos ex-Presidentes 
da República, que exerceram o cargo em caráter defi-
nitivo e cumprido o seu mandato até o fim, bem como 
àqueles que tenham a ele renunciado por razões de 
saúde, assento no Conselho da República.

Trata-se, certamente, de opção que permite, sem 
qualquer ameaça à isonomia entre os entes federados, 
aproveitar a experiência daqueles que exerceram a 
Chefia do Estado.

Além disso, estamos a propor, também, que, em 
nome da garantia da dignidade que deve se exigir da-
queles que personificaram a representação do Estado 
brasileiro, o retorno da pensão a ser paga aos ex-Pre-
sidentes República, em valor equivalente ao subsidio 
do Ministro do Supremo Federal, como existia ante-
riormente a Carta de 1988 e ainda é deferido as suas 
viúvas pela Lei nº 8.400, de 7 de janeiro de 1992.

Trata-se de permitir aqueles que ocuparam o mais 
elevado cargo do País manter a representação que a 
condição de ex-Presidente da República exige.
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Para evitar qualquer abuso, determina-se a aplicação 
à matéria do teto remuneratório do serviço público

Finalmente, na mesma direção de garantir aos 
ex-Presidentes da República a dignidade do cargo, 
prevê-se que têm eles direito a serem representa-
dos judicialmente pela Advocacia-Geral da União nas 
ações referentes a atos relacionados com o exercício 
do cargo e que eles terão o mesmo privilégio de foro 
dos Presidentes da República.

Temos a certeza que essas alterações permitirão 
ao País dar o tratamento adequado que merecem os 
ex-Presidentes da República, sem ferir qualquer prin-
cípio constitucional.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Proposta de Emenda à Constituição que aca-
ba de ser lida está sujeita às disposições específicas 
constantes dos artigos 354 e seguintes do Regimento 
Interno do Senado Federal.

A matéria será publicada e despachada à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projeto que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Ideli Salvatti.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005

Da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito Destinada a “Apurar Irregularida-
des Cometidas por Empresas de Seguros, 
Revendedores de Automóveis, Recupera-
doras de Veículos e Oficinas de Desmanche 
de Automóveis em Relação aos Veículos 
Salvados, conforme Denúncia do Programa 
Fantástico, da Rede Globo de Televisão”.

RELATÓRIO FINAL Nº 1, DE 2005-CN

Altera a redação do art. 126 da Lei nº 
9.503, de 24 de setembro de 1997, renumera 
e altera o seu parágrafo único, passando-
o para § 1º e acrescenta os §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 
6º, 7º, 8º e 9º, instituindo, ainda, os artigos 
126-A e 126-B.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de se-

tembro de 1997, renumerado o seu parágrafo único, 
passando-o para § 1º, e acrescentados os $§ 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 126. O proprietário de veículo irre-
cuperável ou desmontado, deverá requerer a 
baixa do registro no prazo de trinta dias, sen-
do vedada a remontagem do veículo sobre o 
mesmo chassi, de forma a manter o registro 
anterior.

§ 1º A obrigação de que trata este artigo 
é do proprietário do veículo ou da companhia 
seguradora.

§ 2º Considera-se irrecuperável todo ve-
ículo que em razão de sinistro, intempéries ou 
desuso, tenha sofrido danos ou avarias na sua 
estrutura, capazes de inviabilizar a recupera-
ção que atenda aos requisitos da segurança 
para a circulação nas vias públicas.

§ 3º O veículo acidentado, segurado ou 
não, será obrigatoriamente avaliado pelo agen-
te do órgão fiscalizador, para constatar se é 
recuperável ou não, no momento da ocorrên-
cia do evento.

§ 4º Constatada por perícia técnica a ir-
recuperabilidade do veículo, proceder-se-á a 
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sua baixa automática no sistema nacional de 
controle de veículos automotores.

§ 5º Constatada por perícia técnica a 
recuperabilidade do veículo inicialmente clas-
sificado como irrecuperável, proceder-se-á a 
expedição de novo certificado de propriedade 
que conterá a expressão: “veículo recuperado”, 
após a reforma do veículo pelo proprietário ou 
pela seguradora, mediante nova perícia, que 
resultará na expedição do Certificado de Se-
gurança Veicular.

§ 6º A baixa do veículo deverá ocorrer 
independentemente do pagamento de impos-
tos, taxas e multas, que serão lançados de 
acordo com a ocorrência do fato gerador, ob-
servados os dados cadastrais pertinentes ao 
contribuinte.

§ 7º Na hipótese da ocorrência de gra-
vame exigir-se-á a liberação do ônus corres-
pondente, no prazo de trinta dias, contados a 
partir da data do requerimento de baixa.

§ 8º O prazo previsto no art. 126, caput, 
conta-se da data do Boletim de Acidente de 
Trânsito – BOAT.

§ 9º Somente é permitida a comercia-
lização, em separado, de peças de veículo 
baixado no sistema referido no § 4º, quando 
obedecida a regulamentação própria, a ser pro-
cedida pelo Poder Executivo, inclusive quanto 
às condições e procedimentos para seu reco-
lhimento, depósito, controle e prensamento, 
quando for o caso.” (NR)

Art. 2º Acrescente-se, logo após ao art. 126, os 
artigos 126-A e 126-B, com a seguinte redação:

“Art. 126-A A baixa ao cadastro do veículo 
poderá ocorrer por iniciativa do órgão executivo 
de trânsito, quando o veículo estiver pendente 
de licenciamento por cinco anos, asseguran-
do-se ao proprietário trinta dias de prazo para 
a regularização.

Art. l26-B O órgão de trânsito expedirá, 
logo após a baixa do veículo irrecuperável no 
sistema, certidão de baixa em caráter irrevo-
gável e definitivo.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As alterações procedidas no art. 126, caput, da 
Lei nº 9.503, de 24 de setembro de 1997 e a inserção 
dos parágrafos constantes do Projeto são medidas 
que buscam melhor solução para os veículos obje-

to de sinistros. Ouviu-se os dirigentes dos órgãos de 
trânsito do País, sindicatos de recuperadoras de veí-
culos e representantes das seguradoras. Não foi fácil 
a tarefa de encontrar o caminho ideal para tão tortu-
oso caminho.

Os dirigentes dos órgãos de trânsito, à unanimi-
dade, postularam pela baixa definitiva e prensagem 
dos veículos sinistrados, indenizados integralmente 
pelas seguradoras.

No nosso sentir, o pagamento do veículo indeni-
zado integralmente por si só não pode levá-lo a con-
dição de irrecuperável. A relação do segurado com a 
empresa seguradora se reveste de condições comer-
ciais inerentes ao negócio de seguros. Um veículo per-
feitamente recuperável pode ser pago integralmente 
pela seguradora por razões de interesse do segurado. 
O segurado pagou o prêmio para não correr o risco de, 
na hipótese de uma colisão de grandes proporções, 
ter em mãos novamente um veículo recuperado. Ele 
quer um veículo novo e tem razões contratuais para 
isso. De outro lado, num País onde uma grande per-
centagem da sua frota é velha, seria um desperdício 
tremendo “prensar”, veículos seminovos, que poderiam 
ser recuperados.

Para a maior segurança de possíveis adquirentes 
dos veículos “recuperados”, determinou-se a inclusão 
no certificado de propriedade da expressão “veículo 
recuperado”. Essa inovação, que ao nosso ver é exce-
lente, resguarda o novo proprietário do veículo sinistra-
do da possível conduta de má-fé do recuperador. De 
outro lado, o recuperador fica protegido de eventuais 
indenizações por vício redibitório. Não se poderá alegar 
desconhecimento da origem do veículo adquirido.

A obrigatoriedade da perícia, para a confirmação 
da recuperabilidade do veículo antes irrecuperável é 
uma medida importantíssima para equacionar os in-
teresses das partes envolvidas e, ao mesmo tempo, 
resguardar o direito do consumidor, que ao comprar o 
veículo recuperado não será iludido na sua boa-fé.

Procurou-se minimizar a ação de grupos crimino-
sos organizados que usam os documentos dos veículos 
sinistrados, para “legalizar” veículos objeto de furto e 
roubo. É um importante passo que se dá para conter a 
avalanche de furtos e roubos de veículos no País.

Uma vez que o Legislador deve levar em conside-
ração, também, a dimensão dos aspectos econômicos 
e sociais impactados pela lei, não se pode deixar de 
considerar que hoje existem muitos empregados nos 
desmanches, além do que muitas peças, em perfeito 
estado, com alto valor agregado, podem ser reaprovei-
tadas, inclusive com preocupações ecológicas e em 
face da escassez de recursos naturais. Isso tudo não 
obstante a necessidade de forte regulamentação e 
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fiscalização das oficinas que trabalham com veículos 
salvados, introduzindo-se, por via de regulamentação, 
a obrigatoriedade de procedimentos como a marcação 
de peças, a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal 
de entrada, entre outros. Por isso, o projeto procura 
dar um disciplinamento conciliador e regulador entre 
a comercialização e a regular atividade do comércio 
de peças em separado.

Foram estabelecidos prazos para o cumprimento 
das inovações contidas no projeto. Não se fez a inser-

ção de norma de natureza penal no seu texto, uma vez 

que o ordenamento jurídico já contempla o estelionato, 

o furto, o roubo e a receptação.

É o que se pretende, com o presente Projeto de 

lei, que submetemos à aprovação dos ilustres pares, 

de quem se espera a acolhida e, se possível, o aper-

feiçoamento.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2005.

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBTO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro.

....................................................................................
Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, 

ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa 
do registro, no prazo e forma estabelecida pelo Con-
tran, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o 
mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este 
artigo é da companhia seguradora ou do adquirente 

do veículo destinado à desmontagem, quando estes 
sucederem ao proprietário.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com referência ao projeto que acaba de ser 
lido, a Presidência esclarece ao Plenário que, por se 
tratar de proposição de iniciativa da Comissão Mista, 
tramitará no Senado Federal como Casa iniciadora, 
obedecendo ao rito estabelecido nos arts. 142 e 143 
do Regimento Comum.

Nesse sentido, o projeto será incluído em Ordem 
do Dia, oportunamente, para discussão em primeiro 
turno, quando poderão ser oferecidas emendas em 
plenário.
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Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Ideli Salvatti.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB Nº 168/2005

Brasília, 26 de abril de 2005

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

lência que o Senador Amir Lando, passará a integrar a 
Vice-Liderança da Maioria, em vaga existente, pelo Par-
tido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, mensagens que serão lidas pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Ideli Sal-
vatti.

São lidas as seguintes:

MENSAGENS  
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 129, de 2005 (nº 214/2005, na origem), de 19 
do corrente, submetendo à apreciação do Sena-
do a indicação do Senhor Marcelo Leonardo da 
Silva Vasconcelos, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanen-
te do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República de Angola;

– Nº 130, de 2005 (nº 224/2005, na origem), de 20 do 
corrente, submetendo à apreciação do Senado 
a indicação do Senhor Appio Claudio Muniz Ac-
quarone Filho, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica Unida da Tanzânia;

– Nº 131, de 2005 (nº 225/2005, na origem), de 20 do 
corrente, submetendo à apreciação do Senado 
a indicação do Senhor Carlos Eduardo Sette 
Camara da Fonseca Costa, Ministro de Segun-
da Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República das Filipinas; e

– Nº 132, de 2005 (nº 226/2005, na origem), de 20 do 
corrente, submetendo à apreciação do Senado 
a indicação do Senhor Luiz Augusto de Castro 
Neves, Ministro de Primeira Classe da Carreira 

de Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para, cumulati-
vamente com o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da China, exercer o de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular 
Democrática da Coréia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As matérias vão à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, aviso que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Ideli Salvatti.

É lido o seguinte:

AVISO  
DA MINSITRA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA

– Nº 79/2005, de 11 do corrente, encaminhando respos-
ta ao Requerimento nº 1.479, de 2004, de inicia-
tiva da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos requerentes.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª 

Secretária em exercício, Senadora Ideli Salvatti.
É lido o seguinte:

OFÍCIO  
DO SECRETÁRIO DE ESTADO  

DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

– Nº 336/2005, de 11 do corrente, encaminhando 
resposta ao Requerimento nº 1.300, de 2004, 
do Senador Edison Lobão e outros Senhores 
Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Ideli Salvatti.

É lido o seguinte:

Of. nº CE/27/2005

Brasília, 19 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada 
em 29 de março p.p., os Projetos de Decretos Legis-
lativos de nos: 309, 1.276, 1.282, 1.326, 1.327, 1.347, 
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1.372, 1.381, 1.392, 1.412, 1.428, 1.431, 1.480, 1.486 
de 2004, 10, 29, 30, 45, 52, e 77 de 2005

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Ofício nº 27, de 2005, da Comissão de Edu-
cação, que acaba de ser lido, comunica a aprovação, 
em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Le-
gislativo nºs 30 e 52, de 2005, dentre outros.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento In-
terno do Senado Federal, combinado com o Parecer 
nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, aprovado em plenário em 25 de março 
de 2003, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Até o presente momento, não chegou ao conheci-

mento desta Presidência entendimento das Lideranças 
para votação do Item 1 da pauta.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens sobrestados:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 232, 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 5, de 2005 (proveniente 
da Medida Provisória nº 232, de 2004), que 
altera a Legislação Tributária Federal e dá ou-
tras providências. 

Relator Revisor: 

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2004 

(Em regime de urgência, nos termos  
do art. 336, II, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 36, de 2004 (nº 2.710/92, 
na Casa de origem), de iniciativa popular, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social – SNHIS, cria o Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse Social 
– FNHIS e o seu Conselho Gestor. 

(Pendente de pareceres das Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assun-
tos Econômicos e de Assuntos Sociais.) 

3 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 57, de 2003 (nº 306/2000, na 
Câmara dos Deputados), que acrescenta o § 
3º ao art. 215 da Constituição Federal, insti-
tuindo o Plano Nacional de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

4 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 73, DE 1999

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 73, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que inclui novo inci-
so no § 9º, além de novos parágrafos no art. 
165 da Constituição Federal (participação da 
população ou de entidades civis legalmente 
constituídas na elaboração, aprovação e exe-
cução do processo orçamentário).

Parecer sob nº 1.398, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2000

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 31, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Maria do Carmo Al-
ves, que acrescenta inciso XVIII-A ao art. 7º 
da Constituição Federal, para beneficiar, com 
licença-maternidade, as mulheres que adota-
rem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.
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6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, que dispõe sobre aplicação de recursos 
destinados à irrigação.

Parecer sob nº 1.199, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador João Alberto Souza, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer, sob nº 1.863, de 2004, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

8 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Osmar Dias, que altera os arts. 21 e 
22 da Constituição Federal, para definir a com-
petência da União no ordenamento do Sistema 
Nacional de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 74, de 2004 (nº 856/2003, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-

nal em Memória das Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho.

Parecer favorável sob nº 10, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator ad hoc: 
Senador Juvêncio da Fonseca. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Volta-se à lista de oradores.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador 
Antero Paes de Barros enviou a V. Exª solicitação so-
bre a decisão da Mesa com relação ao ofício vindo 
do Sr. Procurador-Geral da República quanto à ação 
que está sendo apurada no Supremo Tribunal Fede-
ral sobre pedido que eu e o Senador Jefferson Péres 
ajuizamos. A informação que obtive é que V. Exª daria 
a resposta nesta sessão. Gostaria de saber de V. Exª 
se estou correto. V. Exª já tem essa resposta?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Pedro Simon, o prazo para que a 
resposta seja dada se encerra exatamente amanhã, 
quando encaminharei a resposta ao Procurador-Ge-
ral da República. Amanhã mesmo, S. Exª receberá o 
ofício datado e assinado por mim.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O pra-
zo para V. Exª responder o ofício encerra-se amanhã, 
quando V. Exª estará enviando o ofício. Mas, V. Exª fi-
cou de responder à questão de ordem levantada pelo 
Senador. Não seria possível responder agora? Ou te-
mos que saber pelo jornal?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A questão de ordem será respondida, Senador 
Pedro Simon, sobretudo pela resposta – desculpe-me 
a redundância – que daremos ao Procurador-Geral da 
República, quem, na verdade, pediu a remessa dos 
documentos.

O Senador Antero Paes de Barros, ao levantar 
questão de ordem, apenas reiterou o que o Procura-
dor-Geral da República havia pedido. De modo que, 
ao responder ao Procurador-Geral da República, con-
comitantemente estaremos respondendo ao Senador 
Antero Paes de Barros.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se bem 
que poderia ser ao contrário: ao responder, na ses-
são, ao seu colega de Casa, o Senador Antero Paes 
de Barros, V. Exª estaria respondendo ao Procurador, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Pedro Simon, quando tomei posse 
aqui – V. Exª se recorda –, fiz questão de dizer que 
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tínhamos de estabelecer os exatos limites de cada 
um. E lembrei que não dava para o Governo governar 
legislando, nem tampouco o Legislativo legislar gover-
nando. Não vamos solapar a competência do Ministério 
Público. Se eu tiver que dar uma resposta ao Ministério 
Público, tenho que dá-la, em primeiro lugar, ao Minis-
tério Público. Dar a César o que é de César.

O Senador Antero Paes de Barros, na verdade, 
fez um discurso, defendeu, segundo o argumento que 
expôs aqui brilhantemente, a necessidade que S. Exª 
entendia das respostas. E eu estou dando a resposta no 
exato prazo que a legislação brasileira me confere.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti, pela Liderança do PTB.

V. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pro-
nunciamento, Senador.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, começo o meu pro-
nunciamento hoje lendo um pensamento de um pas-
tor protestante, um líder religioso alemão, nascido em 
janeiro de 1892, que viveu o holocausto em seu país, 
tendo sido prisioneiro num campo de concentração. 
As palavras dele são as seguintes:

Um dia vieram e levaram o meu vizinho que era 
judeu. Como não sou judeu, não me incomodei.

No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vi-
zinho que era comunista. Como não sou comunista, 
não me incomodei.

No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho 
católico. Como não sou católico, não me incomodei.

No quarto dia, vieram e me levaram; já não havia 
mais ninguém para reclamar...

Sr. Presidente, começo exatamente com essas 
palavras para chamar a atenção da Nação para um 
problema localizado no meu Estado, mas, como dizia 
o pastor, espero que os brasileiros das outras regiões 
não pensem que é um problema apenas dos rorai-
menses, somente daqueles homens e mulheres da 
Amazônia que vivem ali. 

Quero aqui fazer uma rememoração, porque 
esse assunto foi objeto de uma comissão externa do 
Senado, uma comissão oficial do Senado, que foi ao 
meu Estado para estudar a questão da demarcação 
da Reserva Raposa/Serra do Sol. E o Relator dessa 
comissão, Senador José Agripino, foi nada mais nada 
menos que o Senador Delcídio Amaral, que hoje é Lí-
der do Bloco de Apoio ao Governo. Essa comissão foi 
composta por cinco Senadores: eu, que era seu Presi-
dente, o Relator, o Senador Augusto Botelho, o Senador 
Jefferson Péres e Senador Romero Jucá. 

Pois bem, estivemos lá, como estivemos tam-
bém, por causa de conflitos, em Santa Catarina, no 
Mato Grosso do Sul, em Rondônia. Especificamente 
no caso de Roraima, apresentamos um relatório fei-
to pela Consultoria Legislativa do Senado, com muita 
competência, baseado nos documentos e nos depoi-
mentos que pudemos levantar, indicando para o Poder 
Executivo uma fórmula de demarcação daquela área 
que atenderia todos os que moram naquela região, to-
dos os que moram em Roraima, todos os que moram 
na Amazônia e no Brasil. 

A Câmara dos Deputados fez trabalho semelhan-
te: formou uma comissão externa cujo relator, coinciden-
temente, foi uma pessoa do PT, o Deputado Lindberg 
Farias. E as conclusões da comissão da Câmara foram 
idênticas às da comissão do Senado Federal.

Levamos esse relatório ao Presidente da Repú-
blica e, paralelamente, entramos na Justiça com um 
pedido liminar numa ação popular que já estava sendo 
movida por três advogados de Roraima. Nessa ação 
popular, a Justiça federal constatou que todos os pro-
cedimentos que levaram ao laudo antropológico que 
fundamentou a portaria que delimitou aquela área, 
Raposa/Serra do Sol, eram fraudulentos, que todos 
estavam eivados de vícios. Constatou-se, inclusive, 
falsidade ideológica, com documentos assinados por 
terceiros, com motoristas nomeados como se fossem 
técnicos agrícolas e outro tipo de servidores nome-
ados como se fossem agrônomos. Enfim, os peritos 
chegaram à estarrecedora conclusão de que a coisa 
era uma fraude só. Mesmo assim, conseguimos que 
o juiz, antes de julgar, concedesse uma liminar para 
suspender a publicação de um decreto do Presidente 
que havia sido anunciado pelo Ministro da Justiça.

A Advocacia Geral da União, a AGU, e a Funda-
ção Nacional do Índio, a Funai, recorreram dessa limi-
nar do juiz; o TRF, aqui, através da Desembargadora 
Selene Maria de Almeida, manteve a liminar. Depois, 
foi ao STJ, que também a manteve. Enfim, foi ao STF, 
e a Ministra Ellen Gracie Northfleet manteve a limi-
nar, mandando que não se demarcasse aquela área 
enquanto não se analisasse, pormenorizadamente, a 
questão levantada na ação popular que já havia sido 
objeto da análise dos peritos.

Muito bem. Nisso, o Procurador-Geral da Repú-
blica entra com um pedido no Supremo, argumentando 
que se tratava de um conflito federativo e que, portanto, 
a competência para o julgamento da ação popular não 
seria da primeira instância, mas do Supremo.

Isso se arrastou e, em seguida, a AGU entrou 
com um pedido – o Ministro havia acatado a argumen-
tação de que era um conflito federativo – solicitando 
a suspensão das liminares. No momento em que o 
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Congresso e a Justiça estavam de recesso, ele cas-
sou as liminares da primeira instância e do TRF. Com 
isso, abriu-se um vazio para que pudesse haver a de-
marcação na marra.

Avisados disso, entrei com uma medida cautelar, 
pedindo que não houvesse a demarcação enquanto 
não se concluísse o julgamento do feito. A Ministra Ellen 
Gracie, de novo, concedeu uma liminar para impedir 
qualquer decreto, qualquer ato que pudesse resultar 
na demarcação da Reserva Raposa/Serra do Sol an-
tes da análise do mérito.

Há poucos dias – se não estou enganado, no 
dia 14 –, o Ministro-Relator levou a matéria para ser 
discutida e para se decidir se a competência do julga-
mento da ação seria da primeira instância da Justiça 
federal ou do Supremo.

Quanto a essa parte preliminar, o Supremo aca-
tou que era sua a competência. Em seguida, o Ministro 
disse que havia recebido uma comunicação do Ministro 
da Justiça. O Ministro-Relator do Supremo recebeu um 
comunicado do Ministro da Justiça dizendo que havia 
sido revogada a Portaria nº 820, que teria dado origem 
a toda aquela questão judicial, e que teria sido editada 
uma nova medida. O Ministro, baseando-se apenas 
em uma informação, disse, complementando o seu 
relatório, que teriam perdido objeto todas as ações, a 
ação popular e as adjacentes, pois que a Portaria nº 
820 havia sido revogada. O Supremo acatou e decidiu 
pela perda de objeto.

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a informação era mentirosa, porque a portaria não 
havia sido publicada. Somente no dia seguinte ao jul-
gamento do Supremo é que a portaria foi publicada. 
Portanto, a portaria não existia legalmente. O Supremo 
foi induzido a cometer um erro e, ao cometer esse erro, 
deu ensejo a que o Ministro, no outro dia, publicasse 
a portaria e o Presidente assinasse o decreto demar-
cando a Reserva Raposa Serra do Sol, contrariando a 
tudo e a todos, a começar pelos índios que moram lá 
na reserva. A maioria dos índios que estão lá não quer 
essa demarcação – não são esses índios que estão 
aqui mobilizados por forças ocultas, índios de Estados 
diferentes, estou falando dos índios que moram lá na 
Reserva Raposa Serra do Sol.

É preciso dizer que, em Roraima, essa é a 35ª 
reserva que está sendo demarcada. Portanto não pen-
se o resto dos brasileiros que estamos brigando por 
causa de uma reserva indígena ou que queremos ser 
malvados com os índios.

Teimaram os assessores do Presidente, à frente 
o Sr. Márcio Thomaz Bastos, que se julga, talvez, pro-
fessor de Deus. Recusaram-se a aceitar a argumenta-
ção da maioria dos índios e da maioria dos habitantes 

da região, que não são índios, e também a aceitar a 
recomendação das comissões externas do Senado e 
da Câmara dos Deputados. Houveram por bem de-
marcar dessa forma.

Hoje estamos em pé de guerra em Roraima, ape-
sar do alerta quanto a essa possibilidade. Na comunida-
de indígena do Flexal, cerca de dois mil índios fizeram 
quatro policiais federais reféns porque não aceitam essa 
demarcação. E outras comunidades também estão re-
beladas, como a do Contão e a dos Ingaricós.

Sr. Presidente, há mais. Estive lá esta semana 
para fazer uma visita in loco. O que está ocorrendo 
em Roraima, de fato, é uma intervenção federal –, não 
foi decretada pelas vias legais, mas há uma interven-
ção de fato. 

Trouxe fotografias, eu fui lá. Tenho em mãos uma 
fotografia minha mostrando que, ao chegar de carro 
a uma barreira montada em uma rodovia estadual, fui 
abordado por uma policial federal e por uma policial 
rodoviária federal. Mesmo tendo me identificado – saí 
do carro e me identifiquei –, queriam saber aonde eu 
iria. Perguntei-lhes por que teria de dizer aonde iria se 
estamos em um regime democrático de Direito e por que 
o direito de ir e vir não estava mais sendo respeitado. 
A resposta foi que estavam em operação especial, ao 
que respondi que estavam em uma rodovia estadual a 
quilômetros de distância da reserva demarcada. Ape-
sar disso, a delegada pediu a documentação do carro 
– tenho outra foto registrando o momento em que a 
documentação foi exigida.

Perguntei à delegada com base em que esse tipo 
de ação estava sendo feito. Disse-me ela que estava 
obedecendo a um plano estratégico.

Sr. Presidente, essa reserva, que fica na ponta 
do Estado de Roraima – esta parte vermelha –, está 
a quilômetros de distância de onde estão acontecen-
do essas barbaridades intimidatórias da população do 
meu Estado. Apenas esta área do mapa está marcada 
de vermelho porque foi demarcada recentemente. No 
entanto, todo o restante, em amarelo e em verde, são 
reservas indígenas.

Cinqüenta por cento do meu Estado hoje são 
reservas indígenas. A população indígena do meu 
Estado é de apenas 8%, sendo que 80% moram nas 
cidades – na capital e nas sedes dos Municípios. Nes-
sa própria reserva indígena, o Prefeito do Município 
de Normandia, eleito pelo PSB, é índio. A Prefeita de 
Uiramutã, que está no miolo da reserva, é neta de ín-
dio. O Vice-Prefeito de outro Município que fica mais 
ao norte, na cidade de Pacaraima, também é índio. 
Vários Vereadores são índios e têm curso superior. 
Tudo isso foi desconhecido.

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL484     

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 29 12705 

Portanto, podemos perguntar: baseado em quê 
e a serviço de quê está sendo feito esse tipo de coisa 
no meu Estado? 

Tenho o prazer de dizer que, graças à decisão 
deste Senado, foi constituída uma nova comissão tem-
porária externa para ir a Roraima e levantar a real ação 
que está sendo feita nessa operação intitulada pela 
Polícia Federal – não sei se pela Polícia Federal, mas 
é o nome que esta vem usando – de upataqon, que, 
na linguagem macuxi, quer dizer “nossa terra”. Mas os 
índios de lá já a complementaram, batizando-a – não 
sou versado em macuxi, mas vou tentar ler – de upa-
taqon amarunpa-ba toya, que, traduzido para a língua 
portuguesa, significa “roubaram a nossa terra”. 

Portanto, essa é uma operação que não vi nem 
na época da ditadura militar. Não entendo a existência 
de uma barreira dentro da cidade de Boa Vista, que 
dista vários e vários quilômetros da reserva indígena. 
Há outra barreira na saída dessa rodovia estadual, que 
também dista vários quilômetros da reserva, e outra 
dentro da cidade de Pacaraima, na fronteira com a 
Venezuela. E lá já existem Polícia Federal e quartel 
do Exército.

O que está sendo feito em Roraima é uma ope-
ração de guerra psicológica e de intimidação dos ci-
dadãos de bem daquele Estado. Não posso deixar de 
registrar, neste Senado, minha indignação, devidamente 
documentada e fotografada.

Não posso compreender que o Governo de um 
Presidente que veio do movimento social, do movimento 
sindical, que se notabilizou por fazer passeatas, gre-
ves, comícios, respalde essa ação que está inibindo 
a população de manifestar o seu inconformismo com 
a decisão. Ou será que a população de Roraima não 
pode dizer que não concorda? 

Houve um comício em Boa Vista, em um fim de 
tarde, que reuniu cerca de 15 mil pessoas. 

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Em seguida, Senador Arthur Virgílio.

Mas eu já soube que o Presidente Lula teria ava-
liado com seus assessores que Roraima só tem 250 
mil eleitores e que, portanto, que se lixe a população. 
Só que cada habitante de Roraima tem pelo menos 
meia dúzia de amigos em outros Estados. Eu mesmo 
tenho, morando no Pará, minha mãe, duas irmãs, três 
sobrinhos. Pelo menos esses votos serão adicionados 
aos votos daquele contingente eleitoral de Roraima. 

Não posso aceitar que sejamos afrontados dessa 
forma e que um Presidente da Funai valha mais hoje 
no País do que os Senadores e os Deputados Fede-

rais, do que o Governador, do que os índios, que não 
concordam com a decisão. 

Isso realmente me lembra coisa não só do regi-
me militar brasileiro, mas também do tempo de Stalin, 
na Rússia, em que se tiravam populações de um lugar 
para outro, de acordo com a conveniência.

Ouço o aparte do Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Mozarildo Cavalcanti, veja V. Exª que esse tema é tão 
delicado e se arrasta há tanto tempo que a pressa pode 
ter sido uma pressa meio “colorida”, ou seja, aquela 
coisa do Collor de resolver tudo na marra, sem medir as 
conseqüências todas no seu entorno. O Senador Wir-
lande da Luz, o Senador Augusto Botelho e V. Exª têm 
tomado posições muito claras a respeito desse tema. 
E não estou aqui sequer para opinar sobre o mérito da 
posição que V. Exªs adotam, mas apenas para registrar 
que o Governo que se vangloria tanto, que tanto se 
jacta de dialogar, dialogar, dialogar, inventou aquele 
tal Conselho de Desenvolvimento Social, que virou um 
convescote, com passagens para lá e passagem para 
acolá – convescote, para que fique claro para o nosso 
povo, é piquenique, para ir para o anglicismo –, e não 
conversou com ninguém, pelo que vejo. Eu dizia, ainda 
há pouco, para o Deputado Eduardo Paes, que estava 
nos visitando, que este Governo é tão complicado que, 
até quando supostamente toma uma atitude que pa-
rece beneficiar os índios, contraria-os. Ele conseguiu 
contrariar a sociedade envolvente e os índios. Se qui-
ser um exemplo maior de desastre, aí está. Se fosse 
para chegar a isso, teria de haver uma conversa muito 
detida, de modo que as partes perdedoras entendes-
sem, aceitassem e se curvassem, ou um acordo, ou 
um meio termo – sei lá o quê. O fato que me estarrece, 
Senador Mozarildo Cavalcanti – V. Exª tem razão em 
estar com a sua revolta à tona –, é que houve surpresa 
em Roraima e os índios, todos os dias, demonstram 
que não estão satisfeitos. Meu Deus, o Governo que 
sempre aspirou, pela demagogia, a conquistar popu-
laridade unânime está, pela incompetência, atingindo 
a reprovação unânime. Obrigado a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Sou eu que agradeço a V. Exª pelo aparte. 
Com serenidade, V. Exª fala muito bem. A decisão 
aconteceu apesar de todas as informações contrárias. 
Havia informações, sobejamente, de todos os índios, 
dos Prefeitos – inclusive a Prefeita de Uiramutã é do 
PT e também não quer esse tipo de demarcação –, da 
Comissão oficial do Senado Federal e da Comissão 
oficial da Câmara dos Deputados. Tenho certeza de 
que também havia informações dos setores militares 
que são nacionalistas.
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Concedo, com muito prazer, o aparte ao Sena-
dor José Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, veja V. Exª como age este Governo: 
por um lado, não cuida da saúde da população indí-
gena, permitindo a lamentável morte de crianças por 
desnutrição e falta de cuidados médicos; por outro lado, 
pratica um ato altamente discutível, que não agradou, 
como V. Exª disse, a ninguém, e pode prejudicar a ge-
ração de emprego e renda no seu Estado. E tudo foi 
feito para, de certa forma, compensar pretensões de 
populações indígenas. Definitivamente, este Governo 
não sabe o que quer! E V. Exª, na ânsia de procurar 
estar presente na solução equilibrada do problema, teve 
sua autoridade, de certa forma, contestada. Manifesto 
a V. Exª a minha absoluta solidariedade à contestação 
de sua autoridade, que repilo à altura, e à solução que 
– creio – não atendeu a ninguém. A questão indígena 
merece um debate profundo e sensato, além da relação 
íntima das populações indígenas e seus interlocutores 
com a sociedade organizada, o Congresso brasileiro 
e o Poder Executivo, dentro de um clima de respeito, 
porque, na verdade, não existe respeito real na relação 
das populações indígenas com as autoridades. O que 
existe é um misto de erro com paternalismo. Às vezes, 
erra; às vezes, age com paternalismo. Dessa forma, 
não se vai chegar a lugar algum. Com essas palavras 
exprimo solidariedade a V. Exª, em face da postura 
que V. Exª se conduz nessa questão e em tantos as-
suntos relativos ao seu Estado. Lamento, porém, que 
V. Exª tenha deixado o nosso PFL. Se estivesse no 
nosso Partido, talvez estivesse sendo mais respeita-
do pelas autoridades que o admoestaram na rodovia 
de seu Estado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Sr. Presidente, pediria mais um tempinho para 
ouvir o Senador Augusto Botelho, que me pede um 
aparte também.

O Sr. Augusto Botelho (PDT – RR) – Senador 
Mozarildo...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Au-
gusto Botelho, pediria permissão apenas para, conti-
nuando o que disse aqui o Senador José Agripino, pa-
rafrasear o nordestino, que diz que ninguém se perde 
no caminho da volta. Muito obrigado.

O Sr. Augusto Botelho (PDT – RR) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, quero ressaltar que, com essa 
medida; 800 famílias serão atingidas, e eles acham 
que é pouca gente, mas, para nós, é muito. Essas 
800 famílias terão que ser removidas das suas casas, 
da Vila do Socó, Mutum, Água Fria e Pereira, inclusi-
ve pessoas casadas com índios, homens e mulheres 
casados com indígenas, que já estão na segunda e 

terceira gerações. Eles dirão que não expulsam nin-
guém, mentindo como fazem sempre em relação à 
política indigenista lá em Roraima. Mentem sempre. 
Dirão que não vão botar ninguém para fora. É mentira. 
Todos que vivem na Vila de Pacaraima já receberam 
ação de despejo, independentemente do que sejam: 
índio, comerciante, todos receberam ação de despejo. 
Há o caso histórico do Sr. Cabral, que é casado com 
uma indígena, tem bisneto índio, e foi posto para fora 
duas vezes; agora recebeu o segundo mandato para 
desocupar a área onde vive lá no Amajari; vendeu todo 
o seu gado para poder vir a Brasília se defender. Por-
que é assim: você se defende lá em Roraima, perde 
e eles recorrem para cá. Geralmente o povo não tem 
dinheiro para vir recorrer aqui e perde a questão. Acho 
que o Presidente Lula está desrespeitando o nosso 
Estado, está maltratando as nossas pessoas; e, no 
ano que vem, quando essas pessoas perderem os 
seis mil empregos que serão extintos quando quebra-
rem a principal atividade econômica do meu Estado, 
que é a cultura do arroz, terão que se lembrar quem 
são os responsáveis: Márcio Thomaz Bastos e Lula. 
Espero que não haja nenhuma morte nesses confli-
tos que estão se formando no meu Estado, porque S. 
Exªs serão responsabilizados aqui nesta Casa pelo 
que acontecer com as pessoas, índios e não índios. 
Meu povo é pacífico, mas não agüenta ficar sendo pi-
sado, escamoteado, desrespeitado como está sendo 
em Roraima. Muito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Sr. Presidente, agradeço o aparte do Senador 
Augusto Botelho, bem como as palavras do Senador 
Heráclito Fortes. 

Poderia ainda entrar em muitos detalhes sobre 
esse assunto, mas vou encerrar, pedindo aos brasileiros 
de outros Estados que encarem esse problema como 
um problema do Brasil. Essa é a 35ª reserva demar-
cada num Estado onde 50% da sua área é de reserva 
indígena, 42% estão sob o domínio do Incra, e sobra 
para o Estado 8% da sua área territorial. 

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Encerro, lendo novamente a mensagem desse 
pastor protestante, para que se lembrem que o proble-
ma não é apenas de Roraima:

Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era 
judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. 

No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vi-
zinho, que era comunista. Como não sou comunista, 
não me incomodei. 
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No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho 
católico. Como não sou católico, não me incomodei. 

No quarto dia, vieram e me levaram; já não havia 
mais ninguém para reclamar. 

Portanto que todos os brasileiros se sintam ro-
raimenses e pensem que essa causa é de todos os 
brasileiros. Agradeço a compreensão de V. Exª. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Renan Calheiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Antero Paes de Barros, 2º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT.) – A Mesa informa que concedeu cinco 
minutos a mais do que o tempo normal, em função da 
relevância do assunto abordado pelo Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

Concedo a palavra ao nobre Senador José Agri-
pino, como Líder do PFL, por 20 minutos, para uma 
comunicação de interesse partidário, nos termos do 
art. 14, inciso II, alínea b , do Regimento Interno.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Senadora Heloísa Helena, cumprimento-
a, inicialmente, pela aprovação da PEC de autoria de 
V. Exª, para a qual modestamente o meu Partido deu 
uma contribuição, que garante educação pré-escolar 
às crianças do Brasil.

A iniciativa de V. Exª beneficiará um mundo de 
crianças que terão a oportunidade de começar melhor 
a sua vida. São iniciativas como a que V. Exª toma 
que trazem efetiva contribuição para que este País se 
torne mais democrático e que as instituições sejam 
mais sólidas. 

Meus cumprimentos a V. Exª pelo talento, perti-
nácia e pela vitória de ontem.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Sabe V. 
Exª o quanto, na posição de Líder, juntamente com o 
Senador Arthur Virgílio, V. Exªs foram essenciais para 
a aprovação desta matéria e já tive a oportunidade 
de agradecer da tribuna o papel importantíssimo que 
exerceram. Espero e tenho certeza, pois V. Exª já me 
disse isso, assim como o Senador Arthur Virgílio e vá-
rias lideranças desta Casa, como o Senador Cristovam 
Buarque, a Senadora Patrícia Gomes e a Senadora Lú-
cia Vânia, que virão conosco à Câmara dos Deputados 
para discutir a idéia de forma absolutamente sincera 
e transparente. Afinal, aqueles que foram derrotados 
aqui e acabaram, pelo rebuliço de suas bases, a Base 
do Governo, votando favorável – V. Exª viu que a apro-
vação foi por unanimidade – agora estão fazendo todo 

tipo de terrorismo, criando obstáculos diversos para 
tentar impedir a aprovação dessa matéria na Câmara. 
Então, estou confiante na autonomia da Câmara em 
não se submeter de forma serviçal aos interesses de 
uma ou outra liderança que, por vaidade ou o que quer 
que seja, não queira aprovar essa matéria. Portanto, 
agradeço o papel desempenhado por V. Exª.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
José Agripino...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ouço o 
Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Se este 
Governo não aprovar na Câmara a PEC de autoria da 
Senadora Heloísa Helena, o apelido que daremos a 
ele – o próprio Governo – será Governo Papão, aquele 
que quer comer ou mesmo matar as criancinhas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Arthur Virgílio, papão lembra pão. E, na minha breve 
palavra de hoje, vou me referir um pouco a pão e a 
Maria Antonieta.

Antes de chegar à palavra referida pelo Senador 
Arthur Virgílio, gostaria, inicialmente, de dizer a V. Exª, 
Sr. Presidente, Senador Antero Paes de Barros, que, a 
par de me regozijar com a vitória da PEC da Senadora 
Heloísa Helena, que é uma PEC do Brasil, manifesto 
minha mais profunda preocupação com ações de Go-
verno ocorridas esta semana. 

Senador Arthur Virgílio, o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva proferiu esta semana duas pérolas. Re-
ferindo-se a juros, Sua Excelência fez duas afirmações 
que me causam profunda inquietação, uma inquietação 
cívica, sincera, real. Referindo-se a juros, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, Sua Excelência, o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, disse: “Juros altos não atrapalham 
o crescimento”. Disse mais referindo-se a juros altos, 
dando um carão na classe média – isso está reporta-
do na imprensa inteira do Brasil faz dois dias –: “Você 
precisa levantar o traseiro do banco ou da cadeira e 
procurar sua alternativa de banco para barganhar um 
juro melhor”.

Senador Arthur Virgilio, V. Exª é um dedicado 
às questões macro e microeconômicas e eu também 
procuro sê-lo, modestamente, por dever de oficio, por 
interesse. Preocupo-me, Senador Arthur Virgilio, Se-
nador Heráclito Fortes, V. Exªs que já foram, ambos, 
Prefeitos de capital, o Senador Arthur Virgílio de Ma-
naus e o Senador Heráclito Fortes de Teresina. Eu fui 
Prefeito de Natal, como fui Governador, comandei um 
Executivo, como V. Exªs comandaram e sabem, como 
eu sei, Senador Antero, que um Prefeito ou um Go-
vernador comanda um grupo de secretários que têm 
interesses divergentes.

    487ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



12708 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005

Senador Eduardo Suplicy, o Secretário de Obras 
tem interesse em fazer o que puder e o que não puder, 
por realização pessoal ou profissional, porque essa é 
a função dele; e, para fazer, tem que gastar. O Secre-
tário de Finanças ou da Fazenda tem o dever de arre-
cadar. Quanto mais, melhor. O Secretário da Fazenda 
é avaliado dia-a-dia pelo volume de arrecadação que 
ele opera. O de Obras, não. O de Ação Social, não. 
Mas o da Fazenda, o de Finanças é avaliado todos os 
dias. E eles são acordes? O Senador Heráclito Fortes 
sabe que não. Se o da Fazenda puder bloquear o Se-
cretário de Transportes, bloqueia, porque a tarefa dele 
é arrecadar e guardar o dinheiro. E ele é afrontado pelo 
Secretário que gasta. Se você deixar este Secretário 
gastador livre para agir, ele gasta o que tem e o que 
não tem. A quem cabe a tarefa de harmonizar? Quem 
deve ser o maestro? O Prefeito, o Governador ou o 
Presidente da República.

Senador Arthur Virgílio, V. Exª sabe, porque já 
foi Prefeito de Manaus – e bom Prefeito –, que, para 
ordenar uma equipe, precisa conhecer um pouco dos 
assuntos das diversas Pastas. Não precisa ser médico, 
mas tem que conhecer as carências da Saúde para 
poder dar o toque de equilibro na ação de saúde do 
município que governa. Não precisa ser um expert ou 
um professor para administrar a educação da cidade; 
não precisa ser um mestre-de-obras, com carimbo, 
para administrar as obras de que a cidade precisa; 
nem precisa ser um cobrador de impostos profissional, 
mas tem que ter o bom-senso, o equilíbrio, um conhe-
cimento de causa mínimo para estabelecer o equilíbrio 
das relações entre os Secretários. É preciso ter conhe-
cimento; é preciso saber das coisas, saber do que se 
está falando até para ser respeitado pela sua equipe. 
Do contrário, ela não o leva a sério.

O que me inquieta? A opinião dada por Sua Ex-
celência, o Presidente da República, sobre a taxa de 
juros. Sua Excelência disse que as pessoas deveriam 
levantar o traseiro e procurar o banco a, b ou c na bus-
ca de uma taxa de juros melhor.

Será que Sua Excelência não sabe que o cida-
dão não tem essa alternativa! Que não vai adiantar 
nada ele levantar traseiro algum para procurar baixar 
em 0,1% ou em 0,2% a taxa de juros que ele paga, 
aliás, por empréstimo que é obrigado a tomar, porque 
a renda está baixa?

Será que o Presidente da República não sabe que 
para baixar os juros é preciso que alguém diminua a 
taxa Selic, e quem a aumenta ou a diminui é o Governo, 
e é Sua Excelência quem comando o Governo?

Será que o Presidente da República não sabe 
que se baixam os juros diminuindo o compulsório dos 
bancos, e só quem pode fazê-lo é o Banco Central, 

que recebe ordens, por não ser autônomo, do Presi-
dente da República?

Será que Sua Excelência não sabe que se baixam 
juros se se baixa a carga tributária sobre as operações 
financeiras, que são cobradas pelo Governo que Sua 
Excelência comanda – quem comanda é Sua Excelên-
cia, sem precisar levantar ou baixar traseiro algum?

Parece que Sua Excelência não sabe nada disso!
Isso me preocupa, Senador Arthur Virgílio! Um 

comandante de governo tem a obrigação de saber coi-
sas mínimas. Sou engenheiro, não sou economista, sou 
um mero Senador; porém, o dever do ofício me leva a 
uma consciência de coisas mínimas para estabelecer 
o equilíbrio de minha palavra.

V. Exª sabe o que me preocupa? É a palavra vã 
do Presidente. O Presidente da República, se não lê, 
deve ter informações acerca do monumental lucro do 
Banco do Brasil, que é de propriedade da República 
Federativa do Brasil, da qual Sua Excelência é o Pre-
sidente. Se Sua Excelência não sabe, alguém deve ter 
lhe dito do monumental lucro obtido pela Caixa Econô-
mica Federal. Sua Excelência poderia, se quisesse ter 
autoridade para a sua palavra, chamar o Presidente 
do Banco do Brasil e dizer-lhe: “Vá baixar a taxa de 
juros do cartão de crédito do Banco do Brasil e dos 
empréstimos pessoais. Baixe-as, porque não é preciso 
tantos lucros para o Banco do Brasil!” Sua Excelência 
teria um pouco de autoridade para dizer ao cidadão 
que fosse procurar o banco a, b ou c! Mas, se nem 
no Banco do Brasil Sua Excelência sabe como baixar 
a taxa de juros e se Sua Excelência não se dispõe a 
mandar baixá-la – coisa que Sua Excelência poderia: 
mandar fazer, ou seja, baixar a taxa de juros do Banco 
do Brasil, da Caixa Econômica, do BASA e do BNB 
–, com que autoridade Sua Excelência vem falar em 
levantar ou baixar traseiro para o cidadão ir atrás de 
baixar, pela competição com o banco privado a, b ou 
c, a taxa de juros?

Sabe o que me preocupa nisso tudo, Senador 
Arthur Virgílio? É uma coisa que percebo e que a so-
ciedade brasileira está percebendo: o Presidente Lula 
começa a ficar cada vez mais distante do povo, dis-
tante da realidade.

Senador Augusto Botelho, V. Exª ouviu falar em 
Maria Antonieta, a última Rainha da França? A que 
precedeu a Revolução Francesa e que terminou de-
capitada? Maria Antonieta era uma dondoca: Rainha 
da França. Emplumada – não sei se bonita, média ou 
feia, mas vaidosíssima –, cheia de pó-de-arroz, com 
pintas artificiais, perucas à vontade; Rainha da Fran-
ça, distante do povo. Num dado momento, chegou-lhe 
um conselheiro e disse-lhe: “Majestade, o povo está 
reclamando da falta de pão”. E aí vai a menção que 
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fiz quando o Senador Arthur Virgílio falou do papão, 
lembrei-me do pão. Sabe qual foi a reação de Maria 
Antonieta, Senador Arthur Virgílio, quando o conse-
lheiro – conselheiro como V. Exª – disse a Sua Majes-
tade que o povo estava reclamando da falta de pão? 
Ela, distante do povo que era, sem conhecimento de 
causa para governar, disse ao conselheiro: “Não têm 
pão? Por que não comem brioche?!” Brioche, Senador 
Arthur Virgílio, era, como é hoje, o pão dos ricos. Se o 
povo não tinha pão, que dirá brioche!

O Presidente Lula está receitando soluções abso-
lutamente inconcebíveis por desconhecimento de cau-
sa e dos problemas reais vividos pelo cidadão comum. 
Sua Excelência não sabe quais são as alternativas que 
tem e a sua verborragia começa a soltar soluções sem 
conseqüência. É isso o que me preocupa: estarmos 
sendo governados por um Presidente que começa a 
falar muito mais do que deve e dizer coisas que não 
têm nenhuma conseqüência e que trazem à sociedade 
a inquietação decorrente disso, ou seja, de estarmos 
sendo governados por uma pessoa despreparada em 
um momento de dificuldade.

O Presidente da República tinha que ter consciên-
cia da questão econômica para falar coisa com coisa, 
e não dar uma de Maria Antonieta, receitando em vez 
de pão, brioche. Negativo, Senador Heráclito Fortes! 
Não é por aí! Os juros estão altos? Tem de baixar o 
compulsório, a taxa Selic, a taxa de juros do Banco do 
Brasil, e não dizer “Vá, de esquina em esquina, levante 
o seu traseiro e busque uma taxa menor”. Não é por 
aí! Isso só faz piorar a situação, porque leva a quem 
pensa neste País a ter a consciência absoluta de que 
estamos sendo governados por um despreparado.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Claro que 
sim. A V. Exª, ao Senador Arthur Virgílio, e ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Está, no 
mínimo, sendo injusto com o seu Vice-Presidente da 
República. Façamos justiça ao Dr. José Alencar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – S. Exª, o 
Vice-Presidente, é um sensato cidadão que, há muito 
tempo, vem preconizando a baixa da taxa de juros.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Desde o pri-
meiro dia de Governo, S. Exª bate de porta em porta 
atrás de uma solução para os juros. S. Exª tem sido 
exatamente um baluarte nessa questão; não tem sido 
ouvido – e é vizinho do Presidente. Então, não é ques-
tão de sentar traseiro ou de levantar traseiro, mas de 
se levantar e encarar essa questão com seriedade, 
atendendo mais aos anseios da população, aliás, ex-
pectativas criadas por ele próprio em campanha, e não 

querer jogar na conta do povo o insucesso pela possi-
bilidade de baixa de juros. Lamento a desatenção com 
o Vice-Presidente da República, porque, desde o dia 
em que assumiu, tem sido um defensor da queda de 
juros do País, que considera insuportável para o seu 
desenvolvimento. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obrigado, 
Senador Heráclito Fortes.

Com muito prazer, ouço o Senador Arthur Vir-
gílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
José Agripino, V. Exª, com aguda percepção, traça 
um quadro da banalização da palavra do Presidente, 
que revela, afora a grosseira, um despreparo singular: 
confunde política monetária com nádegas. No fundo 
é isso. Não precisa nem estar em alguma escola de 
economia para se saber que nádegas são uma coisa 
e política monetária, outra. A confusão é explosiva, 
inadequada. Mas quero voltar à Maria Antonieta. Tam-
bém as dondocas e os dândis da Monarquia brasileira 
bailavam na ilha fiscal quando às ruas saía, vitoriosa-
mente, o movimento que proclamou a República. Ou 
seja, parece que o poder entorpece algumas pessoas, 
sobretudo as menos preparadas, menos adequadas ao 
seu exercício, inebriam-se com a bajulação dos elogia-
dores profissionais. Daí a alternância de poder ser uma 
grande coisa para a democracia e para o ser humano 
que exerce o poder, porque é muito bom levar um tran-
co de repente e, de vez em quando, o povo dizer que 
é preciso mudar sim, porque o povo vai conhecendo, 
com o tempo, todas as faces de todos os grupos que 
possam oferecer alguma solução para o País. V. Exª 
está de parabéns pelo discurso inteligente que faz. Na 
verdade, tenho uma notícia para dar a V. Exª. Acaba de 
sair, Senador José Agripino, uma notícia ruim: apesar 
de todo esse aumento de Selic, de todo esse aperto 
monetário, a inflação avança para 0,86%. Estava em 
0,85%, em abril, o IGPM, Índice Geral de Preços de 
Mercado. É pouco o aumento, mas significa a maior 
taxa desde agosto de 2004, ou seja, isso é prenúncio, 
tamanha a ortodoxia do Copom, de que daqui a pouco 
vem mais aumento de taxa Selic. O Presidente Lula 
acha que não tem nenhuma importância aumentar Selic, 
que dá para crescer assim. E vem mais arrocho sob a 
forma de mais retenção de crédito. Antigamente, ele ia 
para cima dos bancos. Os bancos eram os culpados, os 
vilões do PT Oposição. O vilão do PT Governo, agora, 
é o traseiro do povo brasileiro. E haja paciência para 
suportarmos aquilo que, na condição de democratas, 
temos o dever de fazer, ou seja, suportar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já concedo 
o aparte a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy. 
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Senador Arthur Virgílio, eu já sabia desse dado, 
já sabia que a inflação quase que tinha dobrado de 
março para abril. E é a razão do meu pronunciamento, 
porque este Governo só sabe combater inflação com 
taxa de juros alta. Só tem esse remédio. E o que está 
acontecendo, nos últimos três, quatro meses, é empre-
go e atividade industrial em queda, por conta de juros 
altos. E, agora, com a inflação não debelada, em alta, 
tenho receio de que a equipe econômica, que é o que 
resta de competência neste Governo, entre em parafu-
so e não tenha um comandante à altura para indicar o 
norte a seguir. Essa é a razão do meu pronunciamento, 
porque eu estava sabendo que a inflação, medida em 
São Paulo, estava em processo de crescimento, quase 
dobrou. E, daqui para frente, os remédios ortodoxos 
adotados até agora não vão surtir efeito. E não temos 
um comandante à altura para adotar os remédios que 
possam produzir o que a sociedade espera e deseja.

Ouço, com muito prazer, o Senador Eduardo 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor José Agripino, é importante que V. Exª faça essas 
considerações sobre um tema da maior relevância: a 
condução da política econômica. Em verdade, quando 
o Presidente Lula expressa seu sentimento de uma 
forma que as pessoas conseguem compreender com 
facilidade, a linguagem que o povo entende melhor, isso 
constitui uma das explicações pelas quais conquistou 
a preferência do povo para ser guindado à Presidên-
cia da República. Na realidade, o que Sua Excelência 
está propondo é que os cidadãos procurem averiguar 
se é possível, por meio da busca de alternativas, en-
contrar taxas de juros menores. Mas é claro que há 
responsabilidade também da parte de Sua Excelência, 
do Ministro da Fazenda Antonio Palocci, do Presidente 
do Banco Central, a respeito da condução dos juros. 
Avalio que seja importante pensarmos qual a maneira 
de, efetivamente, baixar os juros, inclusive com o propó-
sito de combater a inflação, combinando o crescimento 
da atividade econômica e o nível de emprego. Não se 
trata de tarefa fácil, pois, no Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, também não se conse-
guiram taxas de crescimento melhores do que as que 
foram obtidas pelo Governo do Presidente Lula no ano 
passado, porque foi a maior taxa dos últimos dez anos, 
5,2%. Então, superior àquela alcançada pelo Governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

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

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 
há a preocupação do Ministro Palocci de preparar a 
economia para maior crescimento. Informo a V. Exª que 

pedi a palavra, que me foi dada pelo Líder Delcídio 
Amaral, para, dentro em breve, ir à tribuna e continuar 
o diálogo sobre o tema com V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Eduardo Suplicy, não tenho procuração do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, mas não me lembro de, 
em hora nenhuma, em minuto nenhum, em segundo 
nenhum, ele ter, em discurso nenhum, em lugar ne-
nhum deste País, sugerido que alguém levantasse 
o traseiro e fosse de banco em banco tentar buscar 
taxas de juros menores. Hora nenhuma o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso sugeriu que o cidadão 
comum procurasse a solução que ele não pôde dar, 
porque esse é um problema de Governo. 

Enquanto o Governo for o maior tomador de re-
cursos na rede financeira bancária do País, não vai 
sobrar dinheiro para que se pratique uma taxa de juros 
condizente com a retomada de crescimento. E o Presi-
dente tem que fazer aconselhamento lúcido, coerente 
e consciente, de um homem que tenha sido eleito para 
resolver os problemas do povo e não para mandar que 
o povo procure resolver seus próprios problemas, sem 
ter os instrumentos para fazê-lo.

Sua Excelência não tem o direito de dizer ao 
cidadão que juro alto não é entrave ao crescimento 
econômico. O Presidente tinha a obrigação de saber 
que com juro alto não tem empresário nenhum – e 
ainda ontem eu fazia uma palestra para jovens empre-
endedores de São Paulo, o Estado de V. Exª, aqui em 
Brasília –, não tem empreendedor nenhum que tenha 
coragem de tomar dinheiro emprestado a essa taxa 
de juros para fazer investimento em nada, até porque 
Sua Excelência sabe que com essas taxas de juros os 
compradores são muito poucos. Ele não vai, portan-
to, fazer investimento, correr risco para produzir e não 
saber se vai conseguir vender. Juro alto é, sim, fator 
preponderante de trava a crescimento econômico.

Daí a minha preocupação, Sr. Presidente, com o 
despreparo demonstrado por Sua Excelência, o Presi-
dente, que, nesta hora em que a inflação retoma, em 
vez de estar, com lucidez, discutindo soluções ou até 
tendo humildade para aprender, usa as cadeias de rádio 
e televisão nos comícios diários que faz para levar a 
palavra vã e o conselho perdido, entregando ao cida-
dão comum a solução de um problema que é dele. O 
que me preocupa é o despreparo de Sua Excelência, 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para governar o 
País, agora que, malgrado todos os esforços, aplicados 
todos os remédios, a inflação retoma no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
Valdir Raupp, por permuta com o Senador Eduardo 
Suplicy, pelo prazo de vinte minutos.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Antes de o Senador Valdir Raupp usar 
a tribuna, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo 
comunicar que enderecei à Mesa um voto de lembran-
ça pelos 91 anos de um adversário político do meu pai 
e adversário ideológico meu, de tudo que aprendi ao 
longo da minha vida por democracia e pelos direitos 
dos trabalhadores. Refiro-me ao mais talentoso Parla-
mentar que, talvez, já tenha registrado sua presença 
no Congresso Nacional, administrador inesquecível no 
seu Estado e o mais talentoso orador, o mais encan-
tador tribuno de que já tive conhecimento.

Portanto, não acho justo que se deixe passar em 
branco os 91 anos de nascimento do Sr. Carlos Fre-
derico Werneck de Lacerda.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Está feito o registro de V. Exª.

Concedo a palavra, pelo prazo de 20 minutos, ao 
nobre Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o nobre Senador Pedro 
Simon está dizendo que não é obrigatório usar os 20 
minutos. Com certeza, não os usarei; falarei, talvez, 
em menos de quinze minutos.

A passagem do 45º aniversário de Brasília, em 
21 de abril, traz-nos à mente, de imediato, a figura 
de Juscelino Kubitscheck. A transferência da Capital 
federal do Rio de Janeiro para os rincões então lon-
gínquos do Planalto Central talvez tenha sido a obra 
mais ousada e visionária de Juscelino durante seu 
mandato presidencial.

Se tivesse dedicado seus anos na Presidência da 
República única e tão-somente à construção da nova 
Capital, ainda assim JK seria para sempre lembrado 
como um dos grandes estadistas do País. A constru-
ção de Brasília, muito além do cumprimento do célebre 
compromisso assumido em Jataí, significou a integração 
definitiva do Centro-Oeste brasileiro ao Sul-Sudeste, 
mais desenvolvido.

Mas a visão de JK era ainda mais abrangente. 
Sua profunda compreensão do Brasil e de suas po-
tencialidades reflete-se em sua obsessão pelo desen-
volvimento do País, pela inserção do Brasil no grupo 
dos países industrializados e pelo fortalecimento da 
infra-estrutura de produção. Brasília, Furnas, Três Ma-
rias, a indústria automobilística e 18 mil quilômetros 
de estradas são evidências eloqüentes e duradouras 

do ímpeto desenvolvimentista de um Presidente que 
colocou o Brasil no mapa mundial.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
precisa, com a máxima urgência, de outro Juscelino. 
Precisamos de um estadista que chame para si a res-
ponsabilidade de integrar ao restante do País nossa úl-
tima fronteira inexplorada: a Região Norte do Brasil.

Não precisamos de uma nova Brasília no Nor-
te. Já há grandes e boas cidades na Região, como 
Manaus e Belém. Rio Branco, Macapá, Porto Velho, 
Boa Vista, Palmas, Cuiabá, capitais de menor porte, 
contam, em compensação, com imenso potencial de 
crescimento e com um povo disposto a trabalhar duro 
por um futuro melhor.

A Região Norte necessita, isto sim, de investimen-
to maciço e urgente em infra-estrutura. Não precisamos 
de uma Brasília, mas de uma Furnas ou de uma Três 
Marias, de obras, afinal, que sirvam de estopim de um 
processo que, ao cabo, incluirá o Norte, em definitivo, 
no mapa do Brasil.

Sr. Presidente, sem o menor temor de soar repe-
titivo, quero discorrer, mais uma vez, sobre este proje-
to que, juntamente com o Complexo Hidroelétrico do 
Rio Madeira, revolucionará a infra-estrutura da Região 
Norte: o gasoduto Urucu–Porto Velho.

Srªs e Srs. Senadores, minhas reiteradas incur-
sões por esse tema são evidência inequívoca da minha 
convicção no potencial do gasoduto para o desenvol-
vimento da nossa região.

Já mencionei, por diversas vezes, o potencial 
econômico do projeto, que substituirá uma forma cara 
de energia, a termelétrica a óleo diesel, por uma forma 
mais barata, o gás natural. Da mesma forma, nunca 
deixei de frisar os benefícios ecológicos do gasoduto, 
que evitará a queima diária de 1,5 milhão de litros de 
diesel na usina termelétrica de Porto Velho. O impac-
to social também será significativo, com a criação de 
milhares de empregos diretos e indiretos.

Sr. Presidente, a longa expectativa do início das 
obras do gasoduto é causa de angústia para todo o 
povo do meu Estado de Rondônia. A luta da Bancada 
rondoniense em favor da aprovação do projeto pelos 
órgãos ambientais foi pontuada, inclusive, por situações 
extremamente infelizes. Exemplo disso é o episódio que 
se passou em março, quando dois Deputados Federais 
e eu fomos desautorizados por um alto funcionário do 
Ministério do Meio Ambiente, que disse, nestes termos, 
que estávamos “malhando em ferro frio” no que dizia 
respeito ao nosso gasoduto.

Mas essas portas batidas em nossos rostos não 
nos desanimaram, Srªs e Srs. Senadores, mesmo por-
que o apoio que conquistamos, nas últimas semanas, 
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não vem do segundo escalão, mas dos graus mais 
elevados da hierarquia estatal.

No final de março, recebi ofício em que o Presi-
dente da Petrobras, José Eduardo Dutra, ex-Senador, 
renova seu apoio ao projeto e demonstra seu compro-
misso para a implantação do gasoduto. O Dr. Dutra, 
inclusive, compartilha conosco o espanto diante da 
demora na liberação da Licença de Instalação do Iba-
ma, tendo em vista que todas as exigências feitas pelo 
órgão ambiental já foram cumpridas, há muito tempo, 
por parte dos empreendedores do projeto.

Por sua vez, a Ministra de Minas e Energia, Dilma 
Rousseff, asseverou, no início de abril, que participa-
rá do lançamento das obras do gasoduto ainda neste 
primeiro semestre. A Ministra fez questão de frisar que 
o gasoduto Urucu–Porto Velho é obra prioritária do 
Governo Federal – essa afirmação S. Exª já fez mais 
de uma vez, inclusive na Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura do Senado Federal, no ano passado 
–, contrariando, vejam V. Exªs, aqueles que tiveram 
a audácia de dizer a um Senador e dois Deputados 
que lutar pelo gasoduto era o mesmo que “malhar em 
ferro frio”.

A Ministra esclareceu, ainda, que a última pen-
dência a emperrar a liberação da Licença de Instala-
ção diz respeito à desapropriação da chamada faixa 
de servidão – o espaço de terra sobre o gasoduto, 
que deve ser demarcado e devidamente sinalizado. 
Ultrapassado esse obstáculo, acerca do qual pare-
ce já existir um acordo entre a Petrobras e a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
– ANP, a data para o lançamento das obras já poderá 
ser marcada.

Sr. Presidente, enfim, temos algum indício de que 
a obra vai sair do papel. Não é nada muito concreto, é 
verdade, mas temos a palavra de uma Ministra séria e 
competente, como é a Ministra Dilma Rousseff.

De fato, o Palácio do Planalto, ao que parece, fi-
nalmente se convenceu da importância desse gasoduto 
para Rondônia, para a Região Norte e para o País.

Sua implantação imediata trará, entre outros be-
nefícios, a criação de emprego e renda, a adoção de 
formas menos poluentes de gerar energia e a oferta 
de combustível mais barato para a população.

Por outro lado, a procrastinação reiterada do iní-
cio das obras acarreta prejuízos imensos, dos quais o 
maior exemplo é a reinjeção diária de 7,5 milhões de 
metros cúbicos de gás nos poços da bacia petrolífera 
de Urucu, um desperdício cuja causa única e exclusi-
va é a inexistência de um duto que dê vazão ao gás 
produzido.

Esse gás, Sr. Presidente, e a construção do duto 
que o levará até Porto Velho são peças fundamentais 

na luta de Rondônia e do Norte do País pela inserção 
na economia nacional. Foi com ações dessa enverga-
dura que Juscelino nos lançou à modernidade. Sua 
missão, porém, restará inconclusa enquanto a Região 
Norte permanecer apartada do restante do País, tanto 
geográfica quanto econômica e socialmente. Por isso, 
apelo a Sua Excelência o Senhor Presidente da Re-
pública para que faça como Juscelino Kubitschek, que 
empreenda obras de grande vulto em todo o País.

Também somos parte do Brasil! Extinguir as de-
sigualdades regionais é um dos objetivos nacionais 
consagrados em nossa Constituição Federal. Que o 
Governo Federal, portanto, aja de acordo com o dis-
posto em nossa Lei Maior e invista com mais vigor e 
mais ousadia na infra-estrutura e no desenvolvimento 
das regiões menos desenvolvidas do País.

Era o que eu tinha a dizer.
Cumpri, nobre Senador Pedro Simon, o que eu 

disse no início, que iria fazer o meu pronunciamento 
em menos de 15 minutos. Deixo, assim, mais tempo 
para os próximos oradores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Concedo a palavra à nobre Senadora 
Idelli Salvatti, que disporá de vinte minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, eu apenas gostaria de agradecer 
ao Senador Delcídio Amaral por ter-me concedido o 
direito de falar como Líder; mas, como já falei hoje, a 
Mesa me informou que não poderei fazê-lo de novo, 
a não ser que sobre tempo ao final. Daí, inscrevo-me, 
Sr. Presidente, se tempo houver, para falar antes de 
acabar a sessão, sem que haja prejuízo a qualquer 
um dos Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – V. Exª está inscrito nas condições es-
tabelecidas pelo Regimento Interno.

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, por 
vinte minutos.

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Agradeço, Sr. Presidente. Cumprimento as Srªs e 
os Srs. Senadores presentes nesta sessão de quin-
ta-feira.

Em primeiro lugar, registro que esta semana 
ocorre a VI Semana Nacional em Defesa e Promoção 
da Educação Pública. No dia de ontem, tivemos uma 
volumosa, significativa e representativa marcha dos tra-
balhadores em educação de todo o País, comandada 
– tenho muito prazer e orgulho em dizer – pela nossa 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu-
cação. Digo assim porque minha vida sindical esteve 
fortemente ligada à organização dos trabalhadores em 
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educação. Tive a oportunidade de vivenciar a passa-
gem das associações para sindicatos representativos 
do funcionalismo público, de forma muito especial dos 
trabalhadores em educação na rede pública de ensino 
em Santa Catarina. Ajudamos a construir e a consoli-
dar essa Confederação, que é um orgulho para todos 
nós, pela defesa histórica que fez ao longo de toda a 
sua vida, e continua a fazer, da educação pública e 
gratuita de qualidade em nosso País. 

A VI Semana Nacional em Defesa e Promoção 
da Educação Pública, comandada pela CNTE, que 
realizou ontem a marcha aqui em Brasília, teve uma 
audiência com os Ministros José Dirceu, Tarso Genro 
e Aldo Rebelo, também na tarde de ontem, no Palácio, 
exatamente para tratar da sua pauta ao longo desta 
semana. 

O primeiro item destaca que a Confederação vai 
tomar como tarefa central no próximo período todo o 
debate e a consolidação da proposta suscitada pelo 
Ministro Tarso Genro, à qual já tive, inclusive, oportu-
nidade de me referir desta tribuna, atinente à conver-
são da dívida externa em investimentos em educação, 
que já está inclusive em andamento. A Argentina já 
conseguiu converter uma parcela da sua dívida junto 
a credores espanhóis em investimento na educação. 
Esse assunto vem-se consolidando, e nós todos, que 
somos defensores do investimento em educação, esta-
mos bastante satisfeitos com o fato de a nossa Confe-
deração estar adotando tal questão como eixo central 
de luta para o próximo período.

Esse foi um dos assuntos centrais tratados na 
reunião de ontem exatamente para que possa haver a 
construção de uma massa crítica junto à opinião pública 
brasileira, e também reforçando todo esse movimento, 
que é de caráter internacional.

Por parte do Ministro Tarso Genro, houve todo o 
interesse, inclusive de criar mecanismos de interligação 
entre o movimento social que está trabalhando essa 
idéia e os organismos governamentais na preparação 
de um evento da Unesco, que deve acontecer no mês 
de novembro, que vai tratar desta questão da conversão 
da dívida externa em investimentos na educação.

O segundo ponto da pauta da audiência foi aquilo 
que todos nós estamos aguardando com muita ansie-
dade, que é o envio ao Congresso Nacional do Projeto 
do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização do Magistério – Fun-
deb. Tanto o Ministro Tarso Genro quanto os Ministros 
José Dirceu e Aldo Rebelo colocaram de forma muito 
clara e tranqüila que o debate interno está em fase final. 
É claro que a questão central continua sendo aquilo 

que todos nós sabemos, ou seja, os recursos, porque 
não adianta nada ter o Fundeb encaminhado ao Con-
gresso se não houver a garantia do financiamento, até 
porque 95% dos responsáveis pela educação básica 
– Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação 
Infantil – são os Estados e Municípios. Se não houver 
aporte significativo de recursos do Governo Federal, 
não tem como dar ampliação, dar sustentabilidade a 
tudo aquilo que se pretende fazer em termos de finan-
ciamento da educação básica.

Há um compromisso do Governo de enviar o 
projeto a tempo de ser votado ainda este ano. Estava 
presente na audiência o Deputado Paulo Delgado, que 
é Presidente da Comissão de Educação da Câmara, e 
que se comprometeu a dar toda a agilidade na tramita-
ção, tão logo o projeto chegue. Já tive a oportunidade 
de conversar, hoje pela manhã, com o Presidente da 
Comissão de Educação do Senado, Senador Hélio 
Costa, mineiro como Paulo Delgado, e propor, como 
fiz na audiência de ontem, a criação de um mecanismo 
de agilidade na tramitação tão logo o projeto chegue 
ao Congresso Nacional; e que efetivamente criemos 
uma maneira de esse projeto tramitar paralelamente nas 
duas Casas, de tal forma que, quando estivermos pre-
parados, amadurecidos, com a negociação completa, 
não haja aquele procedimento de voltar tudo à estaca 
zero ao chegar no Senado, depois de um longo tempo 
de tramitação na Câmara. Porque, nesse caso, efetiva-
mente, não teremos condições de aprová-lo ainda este 
ano. E, depois, vamos ter que usar aqueles expedien-
tes de paralelas, oblíquas, perpendiculares, fatiadas, 
que acabam não sendo resolvidas, como estamos vi-
venciando a situação da reforma da previdência, que 
fatiamos aqui, fizemos a paralela, foi para a Câmara, 
ficou mais um ano lá, mexeram, e agora voltou para o 
Senado, onde estamos ainda sem poder aprovar todo 
o processo negocial da reforma da previdência. 

Escuto, com muito prazer, a Senador Ana Júlia.
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Sena-

dora Ideli Salvatti, quero parabenizá-la por trazer esse 
tema, até porque qualquer país do mundo que queira se 
candidatar a ser desenvolvido de forma sustentável e 
a dar aos seus filhos e filhas a oportunidade de ter um 
futuro digno e decente tem que fazer um investimento 
maciço em educação. Mesmo não sendo professora, 
sempre atuei apoiando os sindicatos de trabalhado-
res na educação pública, como apóio o Sindicato de 
Trabalhadores em Educação Pública no Estado do 
Pará, o Sintep, que é muito combativo, muito lutador. 
É muito importante a colocação de V. Exª no sentido 
de fazermos a discussão imediatamente, até porque 
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precisamos provar para a sociedade que podemos ser 
ágeis no processo legislativo normal, e não é neces-
sário que um projeto de lei passe cinco, dez, catorze 
anos para ser aprovado. Ninguém gosta das medidas 
provisórias, mas, infelizmente, a própria sociedade – já 
cansei de ser procurada por categorias profissionais 
e por setores da sociedade por esse motivo – solicita 
que eu peça ao Governo para editar uma medida pro-
visória. E eu peço, por favor, que não falem mais essa 
palavra comigo. Essa é uma fórmula bastante viável, 
que espero todos possamos tornar realidade. Cumpri-
mento V. Exª por isso.

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco PT – SC) – Hoje, 
brinquei com o Senador Hélio Costa, na Comissão de 
Educação, dizendo que devemos aproveitar a presença 
de um mineiro na Comissão de Educação da Câmara e 
de outro mineiro na Comissão de Educação do Sena-
do para fazer uma mineirice – aquele jeitinho mineiro 
para tentar encontrar a fórmula para uma tramitação 
paralela, concomitante, ágil e rápida. Desse modo, 
efetivamente, conseguiremos aprovar o Fundeb ainda 
neste ano e implementado no ano que vem.

Sr. Presidente, peço seja registrado nos Anais do 
Senado o material que a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação preparou para instrumen-
talizar todo o debate da marcha, os textos: “A verda-
deira dívida é com a Educação” e “Fundo Nacional de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e Valorização do Magistério (Fundeb)”. 

Aproveito o pouco tempo de pronunciamento que 
me resta para falar de alguns assuntos. Tenho buscado 
me pautar por um pouco mais de moderação e calma, 
esforçando-me para ouvir bastante e falar menos. No 
entanto, em algumas coisas não conseguimos. Vamos 
ouvindo, ouvindo, ouvindo e temos de falar...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Fora do mi-
crofone) – Não seria melhor que V. Exª falasse na se-
gunda-feira?

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O 
Senador Pedro Simon pede que eu espere pela se-
gunda-feira...

Algumas coisas eu não posso deixar de falar. 
Mais uma vez, o Senador Arthur Virgílio assomou à 
tribuna e desceu a ripa, como lhe é costumeiro. Fala, 
fala e fala, passando, muitas vezes, no tom, na forma... 
Eu estava aqui por acaso e esperava uma brechinha 
para falar. S. Exª voltou a falar da viagem do Lula aos 
países árabes e dizia que não deu resultado. Lembro 
que só não o chamaram de santo, mas foi chamado 
de tudo quando visitou os países árabes. Indagavam 
sobre o resultado e o porquê da viagem.

Está, contudo, aqui na Gazeta Mercantil do dia 
26: “Embraer fura mercado e vende 15 jatos a saudi-
tas”. São 15 jatos, ou US$400 milhões, mais de R$1 
bilhão em uma venda de 15 aviões a jato pela nossa 
querida Embraer, reconhecida em sua tecnologia. Fo-
ram vendidos. Está noticiado. Foram US$400 milhões. 
Outra matéria da Gazeta Mercantil: “Ministro iraquia-
no pede à Petrobras que volte.” A Petrobras saiu do 
Iraque em 1980. Por causa dessas aproximações, a 
Petrobras tem grande potencialidade de investimento 
no Iraque. Está havendo negociações novamente, re-
sultado da viagem.

Na ISTOÉ Dinheiro desse final de semana, está 
aí a entrevista...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Ex.ª me 
permite um aparte?

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Só 
um pouquinho.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É sobre a 
viagem.

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – A en-
trevista de Amre Mussa à ISTOÉ Dinheiro desse final 
de semana falava inclusive da preparação do encontro 
de cúpula que vai acontecer agora nos dias 10 e 11 
de maio – mais de trinta presidentes de países árabes 
e sul-americanos vão tratar exatamente de comércio, 
investimentos, trocas culturais. Está aqui...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Ex.ª me 
permite um aparte?

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Só 
um minutinho, deixe-me terminar aqui porque...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É sobre a 
viagem, o sucesso da viagem.

A SR.ª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
pois é.

“Será o encontro de cúpula entre os países de 
América e do mundo árabe que reunirá líderes de mais 
de trinta países”, e o Amre Mussa veio para fazer a 
preparação desse encontro.

Qual é a declaração?
“Vamos dobrar as compras do Brasil”, e as pers-

pectivas de investimentos são imensas, inclusive por-
que os árabes estão cada vez mais receosos de deixar 
o volume significativo de investimentos que têm nos 
Estados Unidos. Existe toda uma perspectiva de que 
esses investimentos possam vir para a infra-estrutura 
principalmente na América Latina, no Brasil.

Vou conceder o aparte ao Senador Heráclito com 
toda a tranqüilidade.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Ex.ª estava 
falando das maravilhas dessa viagem e dos resulta-
dos dela. Gostaria de saber se o Governo preocupou-
se em tratar da questão, que é uma pendência grave 
porque envolve uma grande empresa brasileira e o 
Banco do Brasil, daquela grande dívida do governo 
árabe para com a construtora Mendes Júnior e que 
deixa em situação delicada não só a credibilidade do 
Banco do Brasil, que foi avalista da operação, como 
levou a dificuldades uma empresa brasileira. V. Ex.ª 
que está com as informações do sucesso da viagem, 
poderia informar ao País o que foi tratado a respeito 
desse assunto?

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
não teria essa resposta para lhe dar de pronto. Talvez 
a Senadora Ana Júlia Carepa, que levantou o micro-
fone, tenha.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Que-
ro dizer que hoje, na audiência pública, o Ministro do 
Turismo colocou o interesse, inclusive de vôos para 
o Brasil, exatamente desse local, os países árabes. 
Então, desse mundo árabe estão vindo muitas pers-
pectivas, sim. Isso reforça a importância e o resultado 
positivo dessa viagem. Acho que essa é uma questão 
específica, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senadora 
Ana Júlia, é um pouco diferente. É uma companhia 
chamada Emirates, que exatamente quer transformar 
a região em um pólo de ligação com a América do Sul; 
quer fazer do Brasil esse pólo de ligação, o que é muito 
positivo. Queria que V. Exª...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Heráclito, o meu tempo já se esgotou, e eu não 
tenho essa informação. Posso até tentar buscar, mas, 
veja bem, eu trouxe o assunto, que estava no meio 
dos meus papéis,...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu aguar-
daria.

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
trouxe o assunto porque ficamos escutando, escutan-
do, escutando e temos de dar a resposta.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Pois é.
A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Então, 

gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, até para 
ainda falar da questão dos juros. Estamos aqui...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Esse caso a 
que me refiro está aqui no livro, Senadora.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador Heráclito, deixe-me concluir a minha fala, por 
favor.

Então, temos de nos mexer mesmo. Tem que ha-
ver movimentação nesta questão até para fazermos 
um debate. Na segunda-feira, trouxe dados aqui para 
a tribuna. Estamos no oitavo aumento consecutivo da 
taxa Selic, mas, na ponta, os juros ao consumidor, por 
conta da entrada da conta-fácil, do Banco Popular, do 
crédito com desconto consignado em folha, a taxa de 
juros ao consumidor é a mais baixa dos últimos qua-
tro anos. Há um paradoxo nessa situação, porque têm 
sido adotadas medidas nessa situação de concorrên-
cia, que não é fácil em um sistema financeiro como o 
nosso, em que prevalece o oligopólio, que é controlado, 
em que algumas instituições detêm a ampla maioria 
do controle.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É di-
fícil fazer, mas têm sido tomadas medidas, sim, e eu 
gostaria de poder aqui discorrer sobre elas, mas não 
haverá tempo. Há projetos parados há muito tempo no 
Congresso Nacional, sem evoluir na sua tramitação, 
como aquele que permite ao trabalhador escolher o 
banco em que vai receber o depósito do seu salário, 
e isso vai acirrar a concorrência. Há um projeto muito 
importante, que objetiva a análise da concorrência no 
âmbito do sistema financeiro, de defesa da concor-
rência, e a competência de analisar os processos de 
aquisição e fusão de instituição no sistema financeiro 
nacional, o que está parado desde 2002. Vai analisar 
exatamente as questões de concorrência no sistema 
financeiro.

Efetivamente, todo esse debate dos juros, que 
acabou ficando em um patamar que não interessa à 
população brasileira, mas, sim, o que podemos fazer 
para que efetivamente, todos nas nossas responsabi-
lidades respectivas...

(Interrupção do som.)

A SRA.IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ...con-
sigamos para diminuir as taxas de juros.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA.SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno.)
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O SR PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – V. Exª será atendida nos termos regi-
mentais.

O SR PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Concedo a palavra ao Senador Jonas 
Pinheiro, por permuta com o Senador Aelton Freitas. 
Em seguida, falará o Senador Pedro Simon.

O Senador Jonas Pinheiro disporá de até 20 
minutos.

O SR PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – A Presidência lembra ao Senador Jo-
nas Pinheiro que a sessão termina às 18 horas e 30 
minutos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, evidentemente vamos 
observar o tempo a nós destinado para que não deixe-
mos de ouvir o Senador Pedro Simon. Esta Casa não 
pode deixar de ouvi-lo.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, neste 
instante queria aqui registrar um momento histórico. 
Ontem foi feita uma audiência pública na Comissão de 
Orçamento do Congresso Nacional da qual participa-
ram, além da Comissão de Agricultura da Câmara e da 
Comissão de Agricultura do Senado Federal, o Fórum 
dos Secretários de Agricultura do Brasil, dos Estados 
brasileiros, comandado pelo Deputado e Secretário 
Duarte Nogueira, de São Paulo, e também órgãos de 
classe, como OCB, a CNA e a Contag. Foi uma am-
pla reunião com a participação de centenas de outros 
líderes do agronegócio.

Esse encontro teve como objetivo analisar a atual 
situação do agronegócio brasileiro, num contexto de 
queda no preço das commodities nos mercados na-
cional e internacional, e encontrar meios para ajudá-lo, 
já que, após anos bons, atravessa um ano precário.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, também tratamos 
do orçamento para o Ministério da Agricultura. O or-
çamento do Ministério da Agricultura é irrisório, espe-
cialmente em um ano em que é preciso haver um fluxo 
maior de recursos, sobretudo para a defesa sanitária 
animal e vegetal. Além da sigatoka negra e de tantos 
outros males que afetam os nossos produtos agrícolas, 
estamos com uma nova doença que é uma epidemia 
no Brasil, a chamada ferrugem da soja. Afligem os 
produtores também doenças animais, principalmente 
a brucelose e a aftosa. O mundo está preocupado com 
a gripe aviária e tantas outras doenças, e o Brasil, no 
Ministério da Agricultura, está desprovido de recursos 
para enfrentar esses problemas.

Pois bem. Imediatamente após essa reunião na 
Câmara dos Deputados, que durou cinco horas, a li-
derança desse movimento foi convidada pelo Ministro 

Palocci para uma reunião no Palácio do Planalto. Fo-
mos a essa reunião e nela pudemos detalhar o docu-
mento elaborado com base no que havia sido discutido 
na Câmara.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo menos dois 
assuntos importantes evoluíram nesse encontro. 

Há um problema com o mercado americano de 
carne. Em razão de o Brasil não fazer seu dever de 
casa, pode ser vetada a entrada de carne brasileira 
nos Estados Unidos. Ora, se isso acontecer no merca-
do americano, evidentemente teremos esse problema 
nos mercados europeu, chinês, japonês etc. 

Essa ameaça à pecuária brasileira é decorrên-
cia de o Ministério da Agricultura não ter capacidade 
técnica em quantidade, principalmente em quantidade, 
para atender as necessidades de fiscalização junto 
aos frigoríficos e junto a outras empresas, fiscalização 
que tem de ser feita por meio de órgão oficial – só o 
Ministério da Agricultura pode fazer isso.

Pois bem, diante da escassez de profissionais 
para fazer essa fiscalização, ontem o Governo Federal 
resolveu contratar de cem a cento e vinte profissionais 
para preencher essa lacuna e realizar a fiscalização 
obrigatória em nossos frigoríficos.

Além desse problema, um outro foi encaminhado.
O Governo havia contingenciado R$98 milhões do 

Ministério da Agricultura destinados à defesa sanitária, 
seja animal ou vegetal. Ontem, graças às negociações 
com o Ministro Palocci, foi contornado um problema 
para o qual seguidamente o Ministro da Agricultura já 
havia chamado a atenção. O Ministro Palocci chegou 
à conclusão de que, saiam de onde for, venham de 
onde vierem, os recursos para a defesa sanitária ani-
mal e vegetal contingenciados serão liberados para o 
Ministério da Agricultura.

Vamos avançar um pouco, Senador Antero Paes 
de Barros, que preside esta sessão e é representan-
te do Estado de Mato Grosso, um Estado altamente 
vulnerável aos problemas que estamos abordando 
desta tribuna.

Ficam pendentes ainda as negociações de outros 
assuntos levantados, principalmente como vamos ne-
gociar a dívida dos produtores, que este ano não têm 
condições de honrar seus compromissos. Não é por 
má vontade do produtor, é porque os fatores negati-
vos da produção este ano levaram o produtor a uma 
situação muito difícil. 

A produção foi iniciada com o dólar entre R$3,10 
e R$3,20, e hoje está sendo vendida com o dólar a 
R$2,50. Não há como suportar isso. Há também o pro-
blema das doenças, o problema da seca, o problema 
do custo de produção, o problema dos juros. Isso tudo 
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fez com que o produtor este ano não tivesse condições 
de honrar seus compromissos financeiros.

Quanto aos empréstimos tomados junto ao Go-
verno, empréstimos com recursos oficiais, não tería-
mos grandes problemas. Mas como vamos resolver 
o endividamento junto às empresas privadas, já que, 
este ano, 82% dos financiamentos da agricultura no 
Brasil foram feitos com recursos particulares, seja das 
empresas de fertilizantes, agrotóxicos, máquinas ou 
equipamentos agrícolas?

O Governo pediu o prazo de uma semana para 
reunir os ministros envolvidos nessa área e tentar en-
contrar uma solução para o problema, principalmente 
para o sul do País, o Rio Grande do Sul do eminen-
te Ministro e Senador Pedro Simon, além do Paraná, 
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul ou de uma parte 
de Mato Grosso que também sofreu o efeito da seca 
e da ferrugem. É realmente necessário que façamos 
algo para acudir o agronegócio.

Sr. Presidente, conforme o prometido, vou res-
peitar o tempo regimental para permitir que o nosso 
eminente Senador Pedro Simon feche a sessão de 
hoje. Peço à Mesa que dê como lido esse documento 
que, em bom momento, foi ontem formulado com base 
no encontro que tivemos entre as duas comissões de 
agricultura, do Senado e da Câmara.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JONAS PINHEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE:

MANIFESTO DE APOIO À RECOMPOSIÇÃO  
DO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO  

DA AGRICULTURA, PECUÁRIA  
E ABASTECIMENTO 

MAPA E AO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

À Sua Excelência, o Senhor Antônio Palocci
Ministro de Estado da Fazenda.

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural – CAPADR da Câmara 
dos Deputados, a Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado Federal e o Fórum Nacional dos Se-
cretários Estaduais de Agricultura – FNSA, juntamente 
com as lideranças do Agronegócio Brasileiro, repre-
sentada pela Confederação Nacional da Agricultura e 
Pecuária – CNA e pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB, em reunião conjunta realizada no 
dia de hoje (27-4-2005), no Plenário 2 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com início às 10:00 horas, 

destinada ao debater sobre redução de recursos or-
çamentários vinculados ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, bem como sobre 
a situação dos débitos rurais e as medidas a serem 
implementadas pela Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional – PGFN, para execução e cobrança das 
operações transferidas à União por força da Medida 
Provisória 2.196-3 de 2001, pelo presente, apresenta 
as seguintes considerações e solicitações:

1. Considerando que em relação às dotações orçamen-
tárias de 2004, já contingenciadas em prejuízos 
de ações desenvolvidas pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, os 
recursos para execução orçamentária no exercício 
de 2005, definidos em Decreto nº 5.379, de 2005, 
foram reduzidos em 2,07%, comparando com as 
disponibilidades do exercício de 2004;

2. Considerando que os recursos incomprimíveis, 
destinados a despesas correntes de custeios, 
benefícios e gestão administrativo, apesar de 
aumento de 70,56%, passando de R$327,362 
milhões de reais para R$558,335 milhões de re-
ais, os recursos destinados a investimentos em 
ações de defesa agropecuária, inovação tecno-
lógica, capacitação e outras, reduziram de for-
ma significativa, da necessidade de R$341,369 
milhões, ficando limitado a R$68,165 milhões 
representando redução de 80,03% das dotações 
orçamentárias aprovadas pelo Nacional;

3. Considerando que em relação as Emendas Parla-
mentares destinadas à programas desenvolvidos 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento – MAPA, destinadas à melhoria das 
condições de vida das comunidades rurais em 
todo o País, de um valor aprovado de R$267,359 
milhões de reais, o contingenciamento foi de 
100%, ou seja, não há limite para atendimento 
desses recursos;

4. Considerando que os recursos contingenciados, po-
derão comprometer as ações de defesa vegetal e 
animal, voltadas à manutenção de Áreas Livres 
de Aftosa, medidas profiláticas e de controle de 
zoonoses como as encefalopatias espongiformes 
transmissíveis com destaque para a encefalo-
patia espongiforme bobina (vaca louca), Gripe 
Aviária, Brucelose e outras que podem afetar o 
rebanho brasileiro;

5. Considerando que os recursos contingenciados, 
poderão comprometer também, as ações do 
MAPA voltadas à Defesa Vegetal, no tocante ao 
Sigatoka Negra, mosca da carambola, ferrugem 
da soja, mosca das frutas, bicudo do algodoeiro, 
Cochonilha do Carmin e os Planos de Análises 

    501ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



12722 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005

de Riscos de Pragas Quarentenárias, além de 
outras enfermidades que afetam outras culturas, 
como a da maçã, etc;

6. Considerando que as ações desenvolvidas pelo 
MAPA, em todas as suas áreas, são realizadas 
em conjunto, envolvendo o desenvolvimento de 
tecnologia de informação, capacitação de seus 
técnicos e funcionários para dar cumprimento às 
exigências internacionais de controle de doenças, 
pragas e zoonoses;

7. Considerando que o contingenciamento de recursos 
alcançam também os programas de fundamen-
tal importância para o Agronegócio brasileiro, 
como o zoneamento agroclimático e a política 
de subvenção ao seguro rural, aprovado pelo 
Congresso Nacional;

8. Considerando que o atual quadro de inadimplência 
em todos os programas de alongamento e rene-
gociação de dívidas aprovados por esta casa, 
bem como o baixo alcance das medidas de re-
negociação em decorrência das complexidade 
e da falta de informação e acesso às medidas 
elaboradas por parte dos produtores;

9. Considerando que as ações de Defesa Agropecuária 
podem comprometer todo o esforço do Governo 
Federal e os constantes superávit comercial, que 
ao longo destes anos, demonstraram a compe-
tência do Agronegócio brasileiro em termos de 
exportações, mesmo com as recentes barreiras 
impostas ao setor de carnes e alguns produtos 
agropecuários;

10. Considerando que os recursos escassos, certa-
mente irão comprometer as políticas e ações 
de desenvolvimento, relacionadas ao fomento, 
a organização e profissionalização dos produ-
tores, contribuindo assim, com a manutenção 
do atual estado de vulnerabilidade dos sistemas 
de produção.

Ao debaterem toda esta problemática, os Signa-
tários desta Reunião de Audiência Pública conjunta, re-
querem de Vossa Excelência as seguintes medidas:

– Recomposição do orçamento do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, nos 
termos aprovados pelo Congresso Nacional, com 
ênfase para os recursos comprimíveis, que são 
voltados às ações conjuntas de defesa agrope-
cuária, de desenvolvimento tecnológico na área 
de informática, zoneamento agroclimático, de-
senvolvimento rural, seguro rural e outras que 
são necessárias e imprescindíveis ao trabalho 
integrado que o MAPA vem desenvolvendo;

– recomposição do orçamento do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, nos 
termos aprovados pelo Congresso Nacional, com 
ênfase para as emendas parlamentares que ge-
ram emprego, desenvolvimento e melhores con-
dições de vida para as comunidades rurais nos 
inúmeros municípios brasileiros;

– que os Órgãos do Poder Executivo, em especial, o 
Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA e a Secre-
taria do Tesouro Nacional – STN, tenham maior 
atenção com os débitos rurais, buscando junto 
com o Congresso Nacional e com as entidades 
de classe aqui representadas, os mecanismos 
para corrigir e aperfeiçoar os mecanismos de 
alongamento e renegociação de dívidas, para 
que milhares de produtores possam continuar 
contribuindo com o desenvolvimento do Brasil, 
gerando emprego e renda e melhores condições 
de vida para as comunidades rurais e urbanas 
em todas as regiões brasileiras;

– que os Órgãos do Poder Executivo, através do Minis-
tério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento – MAPA, o Ministério da 
Justiça – MJ e a Secretaria do Tesouro Nacional 
– STN, desenvolvam análises e estudos voltados 
à investigação do custo dos insumos no Brasil 
e a criação de um grupo de trabalho conjunto, 
para buscar mecanismos legais e operacionais 
a serem implementados para maior controle de 
redução de custos, de forma que todas as medi-
das de redução de tributos, estejam voltados em 
benefício do produtor rural brasileiro;

– que os Órgãos do Poder Executivo, através do Mi-
nistério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, o Ministério 
da Justiça – MJ e a Secretaria do Tesouro Nacio-
nal – STN,  possam elaborar e apresentar uma 
proposta que vise o combate, com eficiência, o 
processo de “cartelização” que foi instalado no 
Agronegócio Brasileiro, em especial no setor de 
insumos, defensivos e frigoríficos;

– que os Órgãos do Poder Executivo, através do Mi-
nistério da Fazenda, o Ministério da Agricultura. 
Pecuária e Abastecimento – MAPA e da Secre-
taria do Tesouro Nacional – STN,  desenvolvam 
análises e estudos voltados à apresentação de 
uma proposta de solução aos produtores rurais, 
suas cooperativas e associações, através de 
suas entidades de classe, em relação aos dé-
bitos com “fornecedores” de insumos, seguindo 
como sugestão, a criação de um programa com 
recursos do BNDES, com montante inicial de 
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R$2 bilhões e juros limitados a 8,75% ao ano,  
prazo compatível com cada atividade, voltadas 
ao saneamento do setor agropecuário;

– que os Órgãos do Poder Executivo, através do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– MAPA, do Ministério do Meio Ambiente e do 
Ministério da Saúde, priorizem as ações do Co-
mitê Técnico para Assessoramento de Agrotóxico 
– CTA, no tocante a edição de normas comple-
mentares para que o setor de Agrotóxicos possa 
operar com desenvoltura e continuar contribuindo 
para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, 
especialmente em relação ao Registro Especial 
Temporário – RET, Reavaliação de Produtos, Re-
gistro de Componentes, Registro por Equivalên-
cia, Adequação de Rótulos e Bulas, Agilização 
dos Registros para Exportação (REX);

– que os Órgãos do Poder Executivo, em especial aque-
les com a responsabilidade de tratar das questões 
das terras indígenas e de reservas ambientais, 
utilizem procedimentos demarcatórios não arbi-
trários e que o Congresso Nacional seja ouvido, 
principalmente nas questões relativas a áreas na 
região amazônica; que na regulamentação fundi-
ária a Constituição Brasileira seja respeitada; que 
as terras públicas federais do estado de Roraima 
sejam parcialmente transferidas, em montantes 
adequados, para o governo do estado, de tal 
modo que a soberania estadual no processo de 
desenvolvimento econômico e social possa ser 
exercida pelos cidadãos daquele estado;

– que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento – MAPA, priorize a nomeação e posse 
dos Fiscais Federais aprovados em Concurso 
Público, profissionais estes que estarão desen-
volvendo ações voltadas às questões de fiscali-
zação dos frigoríficos.

Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Presidente da Capadr – Senador Sérgio Guerra, Presi-
dente da CRA – Duarte Nogueira, Presidente do FNSA 
– Antônio Ernesto Werna de Salvo, Presidente da CNA 
– Márcio Lopes de Freitas, Presidente da OCB.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – V. Exª será atendido na forma do Re-
gimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si-
mon, pelo prazo de vinte minutos.

Antes porém, não havendo objeção do Plenário, 
prorrogo a sessão até às 18 horas e 40 minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, lerei o pronunciamento, o que não é do 

meu feitio, mas considero importante fazê-lo dado o 
momento que estamos vivendo, pois não quero fugir 
à linha que tracei.

Toda vez que dedico algumas horas à leitura do 
noticiário, sinto-me um pouco amargurado, contrariado, 
deprimido mesmo, pelo tanto de problemas que encon-
tramos nas páginas dos jornais brasileiros.

Dia desses, depois de uma dessas penosas leituras, 
vi-me, em silêncio, quase que conversando com Deus. Eu 
Lhe confessei que somente a minha fé inabalável conti-
nua a manter a minha crença na existência do homem. 
Pelo menos do ser humano criado à Sua imagem e se-
melhança. É que as notícias do dia-a-dia são o retrato 
mais que perfeito da distância, cada vez maior, entre o 
projeto divino da criação do universo e o que restou da 
humanidade depois da evolução dos tempos. 

Sempre acreditei na teoria da Criação, segundo 
a qual o homem é o último e mais perfeito ato do Cria-
dor. Mas hoje sinto que esse homem mais parece ser o 
resultado de uma outra teoria, que eu poderia chamar 
de teoria da involução da espécie. É que o homem se 
distanciou do projeto com que foi criado. O homem se 
distanciou da vontade Daquele que o criou.

Dia desses, numa dessas minhas reflexões costu-
meiras, também depois de percorrer o noticiário do dia, 
eu me perguntei como poderia, mesmo na minha peque-
nez, contribuir na reaproximação do homem com o seu 
projeto de criação, se é que isso ainda é possível. 

Procurei, no meu redor, fatos que me inspirassem 
nessa vontade de transformar o mundo, para que ele 
se veja livre das mazelas que teimam em deixar, em 
nossas salas, a cor do sangue, o cheiro da pólvora e 
o gosto da morte. 

Ainda hoje, bilhões de pessoas passam fome por 
todo o Planeta, apesar de os grandes celeiros conti-
nuarem abarrotados de alimentos. Passam os dias e 
persiste o drama das crianças sem teto, que vivem nas 
ruas, caminhantes sem destino em cidades arrasadas 
pelo ódio e pela ganância.

No Brasil, de certa forma, vivemos hoje uma guerra 
não declarada, confirmada na violência que ronda nos-
sas esquinas, ruas e avenidas. Acumulam-se as vítimas 
de balas perdidas e de balas com endereço certo. Como 
diz aquela música, todos podemos dizer todos os dias: 
está lá mais um corpo estendido no chão. Estou falando 
de uma guerra que ceifou a vida dos meninos da Can-
delária, dos fiscais do Ministério do Trabalho, em Unaí, 
e da Irmã Dorothy, a missionária da Amazônia.

Confesso, sinceramente, que, ao folhear os dife-
rentes cadernos que retratam o dia-a-dia deste início 
do terceiro milênio, pouco ou nada encontro de inspi-
ração para, concretamente, transformar este mundo. 
Restam-me os meus sonhos. E eles não são poucos. 
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E, apesar de tudo, sinto que eles são factíveis. Deus, 
na sua infinita bondade, traçou-me um caminho. Esse 
caminho foi pavimentado pela fé e sedimentado na 
atuação política. Fé e política: sem eles, eu vegetaria 
numa vida sem sentido, sem sonhos e sem utopia.

Tanto na fé como na política, acho que a ser-
pente da tentação, nos nossos dias, é a relativização 
de Deus e dos mais belos projetos de uma sociedade 
mais justa, que são reduzidos a essas mesmas con-
cepções políticas e religiosas.

Nunca se matou tanto em nome de Deus. Tanto 
o Presidente do país mais poderoso do universo, que 
procura demonstrar ter uma espécie de “telefone ver-
melho” com Deus, como o terrorista mais procurado, 
além dos homens-bomba do Iraque e da Palestina, que 
se explodem em nome de Alá, todos eles, inabaláveis 
em sua fé, matam e morrem “em nome de Deus”.

Sinto que, na área da ciência política, faltam es-
tudos mais aprofundados sobre as correlações entre 
o pensamento de governantes dos dias atuais e as 
idéias que moveram os exércitos de Stalin, ou abriram 
as válvulas de gás de Hitler. 

Alguns homens consideram-se quase deuses. 
Outros confundem Deus com uma concepção que fa-
zem Dele. Os homens institucionalizam as religiões e 
as tornam inimigas entre si. Ao se tornarem deuses, os 
homens passam a falar sozinhos e a não se entende-
rem. Talvez sem perceber, o mundo constrói hoje uma 
nova Torre de Babel. “Vamos fazer tijolos e cozê-los no 
fogo... Vamos construir uma cidade e uma torre que 
chegue até o céu...” 

É assim também na política: quando se cristali-
zam objetivos de luta com posições partidárias fana-
tizadas. Colhe-se confusão das línguas, em benefício 
dos interesses miúdos, que vicejam à sombra.

Tanto na fé religiosa, como na política, é impos-
sível domesticar o absoluto. Deus está além das con-
cepções que Dele somos capazes de fazer. O relativo 
não é um absoluto reduzido a pequenas proporções. 
Por outro lado, o risco de absolutização do relativo é 
perdermos o rumo, atarracados em nossas posições 
pessoais, perdendo de vista o imenso horizonte da 
utopia. Sem esse horizonte, fazemos apenas política 
de resultados, sob a pecha do “bem da Pátria e da 
Humanidade” e, pior, “em nome de Deus”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as novas 
gerações, principalmente depois do regime militar, não 
conseguiram ainda superar essa armadilha. A morte, 
sem substituição, das grandes lideranças nacionais e 
o fim das utopias levou os jovens à relativização dos 
seus sonhos: arquitetam projetos de vida que não ultra-
passam desejos de consumo, alimentados pela mídia. 
Essa mesma mídia que substituiu o que era, antes, o 
esteio da formação ética e humanística dos meninos 
de então: a família, a escola e a igreja.

O círculo que unia pais, mães, professores e edu-
cadores, promovido pelo amor, deu lugar ao semicír-
culo, silencioso e apático, de frente para a televisão, 

patrocinado pelo dinheiro. Ainda sobre a juventude de 
outrora, mesmo os antigos militantes, a quem muito 
devemos a democratização do País, hoje se contentam 
com miudezas, presos à lógica da política de resulta-
dos. Vivem no varejo, imaginando-se imperecíveis no 
que pensam e no pretendem fazer.

Enquanto isso, vicejam outros sonhos, agora 
embalados e exacerbados por um marketing cada 
vez mais eficiente dessa juventude sem perspectivas 
e sem diálogo, além da linguagem da violência. E a 
grande maioria daqueles que se julgam acima do bem 
e do mal não se digna a assumir a sua responsabi-
lidade e se protegem em torres de marfim. Como na 
Idade Média, constroem fortificações que se propõem 
salvadoras de suas próprias peles, mas que, cada vez 
mais, se parecem com prisões que sufocam.

Haverá ainda horizonte neste mundo de perda 
de valores básicos? Claro que sim. Se não, o que se-
ria dos nossos sonhos, da nossa utopia? Ao contrário 
das religiões absolutizantes, não vejo, no horizonte, 
soluções apocalípticas. Estamos por demais presos 
ao varejo para imaginar que um “tsunami” político irá 
nos arrastar para sempre. A expectativa de cinemato-
gráficos espetáculos apocalípticos escamoteia o co-
nhecimento dos efeitos de nossas pequenas omissões 
do dia-a-dia.

A esperança é fundamental. Mas ela somente se 
tornará realidade para aqueles que saírem da floresta 
e tomarem a estrada. Só se vê o horizonte da estrada. 
Do caminho, que é travessia. Não importa a pequenez 
dos nossos passos, se conseguirmos olhar à frente. Lá 
estará, sempre, o absoluto. Esse absoluto não pode 
estar aprisionado em nossas palavras e projetos, por 
melhores que sejam nossas intenções. Não há espe-
rança sem utopia.

O que fazer, então, numa época que já foi cha-
mada de “era da incerteza”? Como mudar o rumo 
dos acontecimentos quando já se vaticinou o “fim da 
história”? Pois bem, neste liminar de novo século e 
milênio, as incertezas persistem e o noticiário pare-
ce demonstrar a idéia de que a história não tem fim. 
Guerras, fome, miséria, dor. Entretanto, esses fatos e 
acontecimentos já permitem destacar qual será a es-
sência do contraditório e marcará a era que se inicia. 
Embora os mesmos conflitos de interesse, os mesmos 
movimentos libertários e as mesmas crises de toda or-
dem, a natureza do contraditório mudou. O processo 
que está em curso não mais opõe nações ou ideologia. 
O que está em causa é um lento, mas indiscutível e 
inexorável, processo do conflito de valores.

Ao longo de milênios, a humanidade construiu 
uma base comum ética que poderíamos qualificar como 
uma conquista da civilização, do espírito humano. Fo-
ram, progressivamente, incorporados valores que se 
tornaram universais, algum tipo de compromisso co-
mum com o aperfeiçoamento de um estado de coisas e 
de relacionamento entre os seres humanos que ainda 
se supunha a idéia da solidariedade.
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Temos um destino comum e não é possível a 
sobrevivência de uns às expensas do sofrimento e do 
avassalamento de outros. O patrimônio comum da hu-
manidade, seja ele intelectual ou material, não pode 
ser objeto de apropriação, nem deve ser colocado a 
serviço exclusivo e singular de uns poucos. Existem 
direitos humanos fundamentais que não podem ser 
violados e devem constituir o parâmetro básico para a 
estruturação e o funcionamento da sociedade.

Para a construção desse sistema de valores, é 
evidente a contribuição das diferentes religiões que do-
minam o cenário do planeta: cristãos, judeus, islâmicos, 
budistas e tantas outras que reconhecem a essência 
do valor da pessoa humana. É em torno desse dado 
básico que, supõe-se, devam as relações sociais ser, 
agora, organizadas e estruturadas.

Há, entretanto, um dado básico que coloca em 
questão todo esse patrimônio cultural da humanidade. 
As forças emergentes – ou que pretendem tornar-se 
como tais – aquelas mesmas que vislumbram o fim do 
processo histórico – caminham em sentido exatamente 
oposto a toda essa construção milenar.

A exacerbação do individual, o pretenso direito a 
uma certa concepção de liberdade, a busca da satis-
fação e do enriquecimento material pessoal acabam 
por contrastar frontalmente os valores que tínhamos 
como definitivamente incorporados.

Por isso, não é lícito falar em fim da história, pelo 
menos no sentido que querem dar à frase. Estamos, 
sim, no limiar de uma nova era, onde um novo tipo de 
conflito estará a opor pessoas, nações e povos.

Creio ser legítimo afirmar que um embate se 
avizinha. De um lado, está o patrimônio cultural e de 
civilização acumulado ao longo de milênios e que pre-
za nomeadamente, o valor humano – seja porque o 
homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, 
seja porque o destino da humanidade é incompatível 
com um estado de busca incessante da riqueza pesso-
al. De outro lado, estão as forças que julgam legítimo 
prevalecer o direito do mais forte, daqueles que devem 
herdar e serem os beneficiários dos bens acumulados 
ou que vierem a ser produzidos.

O século que se inicia, de certo modo, pode ser 
visto como um tempo de grandes desafios. Desafios 
que envolvem a involução histórica da humanidade a 
um estágio de descompromisso com o semelhante 
versus uma evolução no sentido do aperfeiçoamento 
e aprofundamento de valores que marcam a civilização 
até aqui construída.

O desenvolvimento das técnicas nos campos da 
informática, robótica e comunicação tem sido coloca-
do a serviço do aceleramento da acumulação e con-
centração da riqueza no plano universal, acentuando 
o fosso que separa os ricos dos pobres. Isso significa 
que os avanços científicos acabam por resultar num 
incremento da exclusão social.

Paralelamente a esse fenômeno, as forças plane-
tárias emergentes se empenham em restringir, cada vez 

mais, os poderes inerentes à soberania estatal. Com 
isso, enfraquecem o potencial de ação do Poder Público 
na promoção do interesse coletivo. O novo papel que 
se desenha para o Estado é o de um agente mante-
nedor da ordem, por meio da repressão, e promotores 
de medidas que transferem poder político e econômico 
para os grandes conglomerados empresariais.

Institucionaliza-se, pouco a pouco, uma ordem 
internacional, sobretudo no campo econômico, que 
impede a criação de medidas de defesa do interesse 
interno coletivo das nações, principalmente as menos 
desenvolvidas.

A desregulamentação do setor financeiro colo-
ca os Estados à mercê de um frenético movimento 
especulativo mundial, tornando impossível qualquer 
medida política que preserve a verdadeira função do 
setor, que é a intermediação dos haveres e sua alo-
cação prioritária em setores que promovam o desen-
volvimento equilibrado. 

O avanço sistemático sobre o patrimônio públi-
co, por meio das privatizações a qualquer preço, e a 
transferência da riqueza coletiva, enfraquece o Poder 
Público, transforma-o refém de forças que obedecem 
unicamente à lógica do lucro e à acumulação do ca-
pital.

A mídia como um todo perde, progressivamente, 
a sua função informativa, para passar a exercer o papel 
legitimador dos interesses globalizados.

O mesmo fenômeno alcança o meio intelectual 
e acadêmico, com o esvaziamento da universidade 
pública e a incapacidade do Estado de levar a termo 
uma política de pesquisa tecnológica e científica capaz 
de atender ao interesse comum. 

Esse estado de coisas vai, sistematicamente, 
minando as convicções e os padrões éticos de com-
portamento social, passando a imperar uma situação 
onde a lei do mais forte e a defesa do interesse pes-
soal são o único padrão a ser observado. Com isso, 
tem-se aberto o caminho para práticas de corrupção 
generalizada e impune. 

Como não poderia deixar de ser, o sistema emer-
gente, cada vez mais, precisa recorrer à força militar e 
policial para preservar os interesses. Parcela crescente 
da riqueza acaba sendo destinada à sofisticação dos 
instrumentos de guerra e de destruição.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todas essas 
preocupações permitem deduzir que o século que se 
inicia está marcado por um novo tipo de embate e de 
conflito de interesses. As forças emergentes preten-
dendo implementar uma situação única onde a única 
ação legítima é aquela voltada para o enriquecimento 
pessoal de uns poucos. Do lado de fora, uma socieda-
de civil desestruturada e desorganizada, que vê a sua 
qualidade de vida sendo progressivamente minada e 
se sente incapaz de reagir, até mesmo por não possuir 
a exata consciência do processo em curso.

O que fazer afinal?
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Tamanho tem sido o avanço das forças emer-
gentes, tal é a sua penetração em todos os campos 
da vida do ser humano, que os homens parecem ter 
perdido a capacidade de entender o processo a que 
estão sendo submetidos.

Portanto, o primeiro passo da reação seria a 
participação ativa num processo de disseminação de 
tomada de consciência do que está efetivamente a 
ocorrer. Sem isso, não haverá a menor possibilidade de 
organizar resistência em defesa dos valores superiores 
que devem guiar os passos da humanidade.

Essa é a grande oportunidade de construirmos 
um novo tempo, alicerçado nos mais nobres valores da 
fraternidade, da cidadania e da soberania. Fé e política 
não se resumem a catedrais e gabinetes. A pretensos 
eleitos por Deus e a pretensiosos, mesmo que eleitos 
pelo povo. Não se deve orar de frente para os altares 
e de costas para o povo. Nem realizar a política de ga-
binete, longe do povo e de costas para Deus.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recente-
mente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
– CNBB, por intermédio de sua Comissão Episcopal 
para o Laicato, veio a criar o Centro Nacional Fé e 
Política Dom Hélder Câmara, que funcionará aqui em 
Brasília.

A criação do Centro Nacional Fé e Política Dom 
Hélder Câmara tem como seu objetivo primordial contri-
buir para a formação de liderança inseridas na política. 
O que se quer é que, a partir daqui, as lideranças cris-
tãs tenham uma mais profunda formação em teologia, 
doutrina social e conhecimento bíblico. No fundo, o que 
se pretende é que essas lideranças tenham papel de 
protagonismo na construção de uma nova sociedade, 
mais justa, democrática, solidária e plural.

Não pode haver objetivo mais nobre. Sempre 
achei que era preciso unir mais atuação política e o 
pensamento cristão, levando em conta os valores do 
Evangelho e a doutrina social da Igreja. Essa reflexão 
é fundamental para que, depois, coloquemos esse 
aprendizado em prática. Na política, são tantos e tão 
graves os assuntos a que nos dedicamos, que a nos-
sa tendência é nos concentrarmos apenas no mais 
imediato, no mais concreto, no material.

Recordo que o grande líder cristão que foi Dom 
Hélder Câmara pregava não desejar “que a Igreja fi-
que, apenas, no uso das palavras. O dividir o pão, do 
rito religioso, não deve ser apenas um discurso, mas 
uma realidade”.

Como disse também o Papa João Paulo II, “não 
pode haver, na sua existência, duas vidas paralelas: por 
um lado, a vida chamada ‘espiritual’, com seus valores 
e exigências; e, por outro, a chamada vida ‘secular’, ou 
seja, a vida da família, do trabalho, das relações so-
ciais, do engajamento político e da cultura”. Portanto, 
fé e política são elementos que se atraem.

A razão para a instituição deste Centro pode ser 
encontrada, quem sabe, no capítulo bíblico que trata 
da Torre de Babel. Os seus passos, entretanto, como 

contraponto, podem estar num dos capítulos do livro 
“Atos dos Apóstolos”: “Quando ouviram o barulho, todos 
se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia, na 
sua própria língua, os discípulos falarem. Espantados 
e surpresos, diziam: esses homens que estão falando, 
não são todos galileus? Como é que cada um de nós 
os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há 
partos, medos e elamitas; gente da Mesopotâmia, da 
Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frigia 
e da Panfília, do Egito e da região vizinha de Cirene; 
alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou 
pagãos convertidos; também há cretenses e árabes. E 
cada um de nós em sua própria língua os ouve anun-
ciar as maravilhas de Deus”. Em contraponto a Babel, 
onde pequenos “absolutos” não conseguiam se comu-
nicar porque falavam uma língua que era só deles, o 
Cenáculo dos Atos nos apresenta homens de fé que 
não se acreditam donos da verdade e, por isso, sabem 
se postar diante do Absoluto que os ultrapassa e os 
fazem falar a mesma língua. Mister se faz voltarmos a 
aprender e a ensinar esse antigo idioma.

Louvados sejam todos os participantes desse 
novo Centro. Haverá, certamente, aqueles que, de 
fora, caçoarão e dirão: “Eles estão embriagados com 
vinho doce”. Não se importem: doravante, as ações 
praticadas nesta nobre missão também serão atos 
de apóstolos.

Essa iniciativa da CNBB vem ao encontro do que 
defendi ao longo deste pronunciamento. Temos de, cada 
vez mais, refletir profundamente sobre a encruzilhada 
em que nos encontramos. De um lado, a espiritualida-
de, a solidariedade, o amor e a colaboração. De outro, 
a ganância, o ódio, a indiferença e a insensibilidade. 
Temos de trazer essa discussão para a arena política 
do nosso País. É isso que penso.

Venho, em grande hora, de um grande movimento, 
de um grande debate. Vamos nos reunir todos, inde-
pendentemente de idéias, de religião, do partido polí-
tico. Aqueles que crêem numa sociedade humana, de 
formação real, aqueles que são contra o absolutismo, 
aqueles que defendem a verdade estão convocados 
para fazer deste milênio um milênio de paz, de ordem, 
de respeito, de carinho, em que as misérias diminuam 
e o bem social termine por vencer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 

ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de falar, por cinco 
minutos, pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Prorrogo a sessão por cinco minutos, 
para que V. Exª possa fazer uso da palavra, como Lí-
der, após o que encerraremos a sessão.

V. Exª dispõe de até cinco minutos.
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje foi um dia particularmente 
importante no Senado Federal. A realização da audi-
ência pública na Comissão de Assuntos Sociais, com 
a presença do Ministro da Saúde, Humberto Costa, 
deve ser considerada, no mínimo, um momento fun-
damental para a democracia.

A Oposição teve a oportunidade de questioná-
lo sobre inúmeros aspectos e problemas da área de 
saúde no Brasil, tendo sido respondidas integralmen-
te todas as questões. É nosso entendimento que as 
justificativas para as ações do Governo Federal, em 
particular no Estado do Rio de Janeiro, ficaram devi-
damente esclarecidas. 

Da mesma maneira, Senador Cristovam Buarque, 
como também sofremos uma intervenção na Santa 
Casa de Campo Grande, onde houve uma coordenação 
absoluta entre o Governo Federal, o Governo Estadual 
e o Município – acreditamos que é fruto até do julga-
mento do STF –, teremos lucidez e tranqüilidade para 
fazer essa aproximação, para que a população do Rio 
de Janeiro não sofra, principalmente num segmento 
de fundamental importância, que é a saúde.

Hoje também foi um dia importante, porque ti-
vemos uma audiência pública e debatemos a crise 
da aviação civil brasileira, que, apesar dos números 
satisfatórios ao longo deste ano e do ano passado, 
apresenta um passivo preocupante.

Debatemos bastante sobre a matéria referente à 
Agência Nacional de Aviação Civil, da qual sou o Rela-
tor. Essa agência será um instrumento fundamental para 
trazer maior credibilidade e confiabilidade ao mercado 
e para, conseqüentemente, conforme suas atribuições, 
manter a qualidade alcançada pela aviação comercial 
brasileira, hoje respeitada no mundo inteiro, não só nas 
questões de segurança das aeronaves, mas também 
no que diz respeito ao serviço de proteção ao vôo, à 
supervisão feita pela Aeronáutica e ao controle de vôo. 
Tudo isso a coloca como um dos melhores operadores 
do mundo nesse tipo de atividade. Portanto, fizemos 
uma avaliação muito pragmática e importante no que 
se refere à homologação de aeronaves, principalmente 
na defesa da aviação nacional.

Gostaria, Sr. Presidente, de destacar um outro 
assunto importante: a distribuição de renda. O debate 
relacionado ao aumento do número de pessoas que 
recebem salário mínimo traz algumas preocupações, 
mas merece uma análise bastante acurada. É verda-
de que temos problemas na distribuição de renda, e 
as preocupações do Governo Federal nessa área se 
revelam numa forte atuação de programas como o Bol-
sa-Família, mas também na geração de emprego.

Há uma inequívoca ligação entre educação e 
emprego, entre nível escolar e renda percebida. Se 
ainda temos muitos problemas nas faixas mais bai-
xas, não se pode desconsiderar que houve melhora 
da renda nas faixas intermediárias, que sobe há sete 

meses seguidos. Por exemplo, na faixa de 8 a 10 anos 
de escolaridade, a expansão foi de 1,2%.

Portanto, ao discutirmos a questão do emprego 
e da renda, cumpre considerar a dinâmica econômi-
ca e as variações no nível de emprego no País, nas 
diversas regiões metropolitanas, mas não podemos 
desconsiderar – como informa a Folha Online em sua 
edição de 27/04/2005 – que, mesmo com taxas de juros 
elevadas (e é necessário que no momento adequado 
voltem a declinar), o volume de recursos destinado 
às operações de crédito cresceu mais de 21% em 12 
meses e supera os R$500 bilhões.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – E 
mais, informa a Folha Online:

O maior crescimento ocorreu no crédito consigna-
do – desconto em folha de pagamento –, que aumen-
tou 9,8%. O crédito pessoal – que engloba operações 
do consignado – apresentou um crescimento de 6%. 
O volume de recursos das operações de empréstimo 
para a aquisição de veículos tiveram um incremento 
de 2,4%; e o cheque especial, de 3,9%; e

As operações de crédito consignado para apo-
sentados já somam R$5 bilhões, o equivalente a 2 
milhões de operações. As operações totais de crédito 
consignado somavam R$15,421 bilhões em março.

Sr. Presidente, ainda há o microcrédito e outras 
operações que têm sido efetivamente viabilizadas pelo 
Governo. Não tenho dúvida nenhuma de que, quando o 
Presidente Lula falou sobre os juros no decorrer desta 
semana, com certeza, Sua Excelência pensava nos 
empréstimos consignados, no microcrédito, em todas 
as ferramentas que o Governo Federal tem disponibili-
zado para atrair as pessoas que necessitam de linhas 
de financiamento a juros menores do que os praticados, 
especialmente em muitas agências bancárias.

Portanto, Sr. Presidente, o que esperamos ver 
concretizada é a manutenção da estabilidade econô-
mica obtida nos dois primeiros anos do nosso Gover-
no, para que possamos, em 2005 e 2006, alcançar 
o desejável estágio de crescimento sustentado, em 
que, com maior nível de produção e emprego, aí sim, 
estaremos atuando fortemente na questão da distri-
buição de renda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Os Srs. Senadores Flávio Arns, Eduar-
do Azeredo, Arthur Virgílio, Reginaldo Duarte, Antero 
Paes de Barros, Leonel Pavan, Valmir Amaral e as Srªs 
Senadoras Patrícia Saboya Gomes e Ana Júlia Carepa 
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. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no último dia 27 de abril, Brasília foi palco 
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para uma grande manifestação nacional a favor da 
educação pública brasileira. Como parte da VI Semana 
Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, 
milhares de manifestantes estiveram aqui, na Capital 
Federal, participando de uma marcha nacional deman-
dando que o dinheiro usado para o pagamento da dívida 
externa seja destinado à Educação. A manifestação foi 
promovida e organizada pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

A proposta de conversão está fundamentada na 
necessidade urgente de garantir o investimento no de-
senvolvimento das políticas sociais, contribuindo para 
a estabilidade econômica e política e para o progresso 
científico e social do país.

O uso destes recursos no financiamento da edu-
cação pública é uma alternativa para garantirmos a 
qualidade do ensino e o acesso de uma parcela signi-
ficativa da sociedade à escolaridade básica.

Hoje, a educação pública é financiada por recur-
sos garantidos pela Constituição Federal, na proporção 
de, no mínimo, 25% para Estados e Municípios, e 18% 
para a União. A Constituição também prevê a vinculação 
dos impostos da União para o setor. Atualmente, 18% 
dos recursos oriundos da arrecadação são aplicados 
na Educação. No entanto, há retenção de recursos 
que, no caso da Desvinculação de Recursos da União, 
desonera em 20% os valores vinculados.

O Fundef, que é destinado ao financiamento do 
ensino fundamental, dispõe hoje de R$28 bilhões anu-
ais, enquanto que, no ano de 2004, foram destinados 
R$70 bilhões para o pagamento de juros aos organis-
mos internacionais.

São nestes valores que encontramos a grande 
discrepância entre o que deve ou não ser priorizado 
pelo país. Não se vê sentido em continuar ignorando 
as necessidades sociais da nação em detrimento do 
pagamento de uma dívida que pode ser considerada, 
no mínimo, ilegítima, já que o povo brasileiro não teve, 
em momento algum, o direito de opinar sobre a ne-
cessidade de se contrair empréstimos que geram uma 
dívida que hoje chega a R$545 bilhões.

Para conquistarmos uma educação pública de 
qualidade em todos os níveis e acessível a todos os 
cidadãos, o Brasil necessita de investimentos na ordem 
de R$180 bilhões, ou seja, um aumento extraordinário 
sob o valor destinado atualmente.

Há também que se reforçar a luta pela valoriza-
ção dos profissionais da educação e pela superação 
do Fundef com a implementação do Fundeb, que en-
globa toda a Educação Básica.

São os grandes desafios que o Brasil precisa en-
frentar no campo da Educação e que, sendo superados, 
nos permitirão uma educação de qualidade, garantindo 
o acesso e a permanência nas escolas.

Ampliar o acesso à educação significa reduzir a 
pobreza, promovendo a cidadania e o crescimento crí-
tico da sociedade. Certamente, a medida de conversão 
do dinheiro usado para o pagamento da dívida externa 

para o financiamento da educação será um grande 
passo no sentido de uma sociedade mais igualitária.

Devemos também batalhar pela manutenção 
do diálogo e dos debates em torno da qualidade da 
educação pública no Brasil. Neste aspecto, gostaria 
de destacar o empenho da Associação Brasileira de 
Educação (ABE), responsável pela promoção das Con-
ferências Nacionais de Educação – atividades que, ao 
longo dos anos, funcionam como um elo entre o go-
verno federal, os governos estaduais e representantes 
da sociedade.

Em seus estudos e discussões, a ABE tem identi-
ficado as grandes necessidades da educação no Brasil. 
Como primeiro desafio, tem destacado a importância 
de termos um ensino adaptado às necessidades e ca-
racterísticas locais e regionais. Tem apontado também 
a urgência em destinar-se às universidades aparelhos 
de verdadeira criação científica, o que virá a exigir, para 
maior desembaraço de movimentos, autonomia admi-
nistrativa e didática e regime de livre concorrência.

Gostaria de convocar a todos para esta discus-
são que não deve acontecer somente nesta semana, 
mas deve permanecer viva em nossas mentes para 
que, juntos, possamos chegar a um consenso sobre 
o melhor rumo a ser tomado a favor de um país mais 
desenvolvido e justo para seus cidadãos.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo hoje esta tribuna para registrar o ar-
tigo intitulado “Mal na Foto”, publicado no Jornal Valor 
Econômico, edição de 28 do corrente, de autoria da 
economista Eliana Cardoso.

O artigo destaca que o presidente Lula não tem 
se saído bem nas suas afirmações.

Cita entre outras a questão da retirada do Brasil da 
Alca, notícia prontamente desmentida pelo seu minis-
tro, depois veio a questão dos juros tentando transferir 
para a população a decisão sobre os mesmos.

Todos aprendemos que juros menores dependem 
de menor gasto público, da diminuição da informalida-
de, esta resultado da alta dos juros, da redução das 
alíquotas dos tributos e da adequação do depósito 
compulsório dos bancos às necessidades estruturais 
da economia.

Ora como diz a articulista, “Lula, seu partido e 
aliados esqueceram que existe um país a governar e 
começaram a campanha eleitoral de 2006” e conclui 
“Ficará melhor na foto quem mostrar coerência e de-
dicação às reformas que interessam ao país”.

O artigo que passo a ler para que fique integran-
do este pronunciamento é o seguinte:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Matéria referida:

“Mal na foto.”
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, começo com duas frases. Uma e outra 
retratam o Brasil de hoje. Ambas verdadeiras. Ambas 
merecedoras da atenção deste Plenário.

A primeira, do editorial de hoje do jornal O Es-
tado de S. Paulo e diz: “Eis o melancólico retrato de 
uma administração cujo titular se acha no direito de 
passar um sabão no povo com acabrunhantes asnei-
ras produzidas pelo narcisístico deleite com o som da 
própria voz, combinado com o precário domínio da 
maioria dos assuntos sobre os quais argumenta com 
desenvolta “quase-lógica” – como já rotularam os seus 
claudicantes pensamentos”.

A segunda do ilustre Presidente da Câmara, 
Deputado Severino Cavalcanti: o governo está provo-
cando um ‘virtual fechamento’ do Congresso. O perigo 
de um retrocesso existe.

Sobre esse perigo, de um passo a ré na demo-
cracia brasileira, basta olhar para o cenário que passou 
a cercar os périplos políticos de Lula, Brasil adentro, 
como os de ontem ao Pará, com seus passos segui-
dos freneticamente por câmeras da Presidência, pagas 
com o dinheiro do povo, e por um observador atento, 
o propaganteur Duda Mendonça, também pago com 
o dinheiro dos brasileiros.

O cenário de ontem, em terras paraenses, lem-
bra os costumes de Heinrich Himmler, sob , que, em 
1934, se transformou no cabeça das polícias nazistas 
e do Gestapo prussian.

Lembra também Goebbels, o ministro da pro-
paganda de Hitler. Ele entendia que o uso maciço do 
rádio e de eventos ao ar livre, pagos – lá como aqui 
– com dinheiro público, era suficiente para contaminar 
o povo alemão com a ideologia nazista. Não é à-toa 
que se atribui a Goebbels a afirmação de que “qual-
quer mentira repetida a exaustão acaba por se tornar 
uma verdade”.

Retrocessos começam assim. Primeiro, apare-
ce um inconseqüente, diz asneiras a seu bel prazer 
e pensa que o povo o acha engraçado. O que o povo 
quer achar em Lula, e não encontra, é um governante 
que governa.

Não me preocupo propriamente com a conta-
minação que chulices, hoje do agrado do Presidente, 
possam provocar. Preocupa-me, como ao povo brasi-
leiro, a inação de um Governo sem programa.

Parvoíces infelizmente pululam em certas en-
cenações que conspurcam e agridem o circo ou os 
programas de auditório, da mesma forma como os 
destemperos verbais do Presidente envilecem o povo 
do Brasil. Não são manifestações normais. Refogem 

da normalidade. Algo do tipo extra-pauta. A pauta da 
grosseria e do contra-senso.

Que fique apenas para os roedores o auto-com-
prazimento com pretensos versos de apelo popular, 
na verdade, pura parvoiçada.

Não me preocupo com chulices. Elas podem até 
coexistir. Mas a enérgica e pronta reação do povo mos-
tra que o povo pede mais nível ao chefe de Estado. 

Que não se faça pouco do povo nem se lhe su-
bestime a capacidade de discernir à altura na hora 
de separar o joio do trigo, não deixando que a coisa 
daninha siga corrompendo as boas. Estamos na hora 
zero do basta!

Por isso, comecei este pronunciamento com a 
análise de um respeitável jornal brasileiro a propósi-
to das batatadas proferidas pelo presidente Lula nas 
centenas de improvisos ao longo de seus 849 dias no 
Planalto. O inteiro teor do editorial de O Estado de S. 
Paulo de hoje está anexado a este pronunciamento, 
para que conste dos Anais do Senado da República. 
Assim, o historiador do amanhã terá elementos para 
aferir o Brasil de um tempo em que alguns o imagina-
vam propriedade particular do PT.

Na falta de um programa, o Governo do Presi-
dente Lula adota métodos do Estado Novo que vigorou 
no Brasil dos anos 30/40, inspira-se nas técnicas de 
Goelbbs e, com propaganda maciça, tenta proclamar 
que faz o que não faz: governar.

Com a propaganda na cabeça e o dinheiro do 
povo no bolso, contam os jornais de hoje, Duda co-
meçou a orientar as filmagens do Presidente na rota 
do Biodiesel. 

Mais uma vez, o Governo Lula se coloca como 
reinventor da roda e proclama duas inverdades, pen-
sando que o povo brasileiro é um grande tolinho.

1ª inverdade – O Biodiesel não foi inventado no 
Governo Lula. A roda, sim. O Biodiesel vem de Go-
vernos anteriores. Nem é de Fernando Henrique Car-
doso. A diferença é que Fernando Henrique Cardoso 
deu meios à continuidade das pesquisas sobre essa 
alternativa energética. 

Se os petistas tivessem a cabeça no lugar certo, 
haveria de se lembrar que, durante o Governo Fer-
nando Henrique, ônibus experimentais rodavam com 
Biodiesel em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e 
aqui em Brasília.

No Governo Fernando Henrique tiveram curso 
as pesquisas sobre o biodiesel, uma área que, aqui 
neste Plenário, tem um profundo conhecedor, o Se-
nador Alberto Silva.

No Governo Fernando Henrique, o Biodiesel foi 
tratado com seriedade e apreço às pesquisas, que 
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agora, graças a esse esforço anterior, podem começar 
a dar os primeiros frutos. 

No Governo Fernando Henrique, o Biodiesel 
não foi expropriado para fins de propaganda político-
eleitoral.

Pode-se até compreender que, agora, o Gover-
no petista teria que mudar os rumos da normalidade 
e se lançar como reinventor da roda. Afinal, Governo 
que não tem realizações para mostrar, agarra-se à pri-
meira coisa que dobra a esquina, vindo de um bairro 
mais sério.

2ª inverdade – Claro que o Biodiesel é interes-
sante, mas nem de longe vai resolver o problema ener-
gético de um mundo amedrontado pela elevação dos 
preços do petróleo.

O Biodiesel, repito, é importante. Mas não é 
a universal panacéia ou o remédio para todos os 
males.

Se esse Governo que aí está fosse mais humil-
de; se esse Governo que aí está não fosse autoritá-
rio nem discricionário, eu até me arriscaria a dar-lhe 
um conselho, indagando: Será que a roda reinven-
tada roda?

Enfim, o Governo petista do Presidente Lula ago-
ra só anda com câmeras e holofotes em seu encalço. 
É uma marcha batida desesperada, seguindo seus 
passos como fieis escudeiros fantasiados de Joseph 
Goebbels.

Se já não bastasse criar a logomarca dos produ-
tos brasileiros de exportação com o timbre vermelho 
do PT conspurcando o verde e amarelo da Bandeira 
Pátria, Lula pululou e acaba de lançar mais um dístico 
para figurar ao lado da logomarca da exportação: We 
love Brasil. Assim mesmo, em inglês!

Só faltam duas coisas. Como lembra Gustavo Bi-
calho Ferreira da Silva, em mensagem eletrônica que 
me enviou esta manhã, a primeira dessas absurdida-
des seria trocar o S no Brasil pelo Z de um Brasil que 
eles imaginam PT de alto a baixo.

A segunda, para combinar com a logomarca 
avermelhada, seria mexer na Bandeira Nacional, subs-
tituindo o Ordem e Progresso por algo como PT FOR 
EVER. Assim mesmo, em inglês!

Enfim, como é da preferência de Lula pulular por 
aí, ele já passa a correr atrás de carona até em car-
rinho de pipoca.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Quinta-feira, 28 de Abril de 2005 

Duda e câmeras, a cada passo do presidente 

FOCO: Os passos do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em Moju, no Pará, foram seguidos por câmeras 
da Presidência e um observador atento, o publicitário 
Duda Mendonça. Segundo o secretário de Imprensa, 
André Singer, Duda estava presente porque o proje-
to de biodiesel deverá ser “estrela” em uma próxima 
campanha. O secretário de Comunicação de Governo, 
Luiz Gushiken, também acompanhou toda a movimen-
tação. Na segunda-feira, o Estado revelou que Lula 
aposta na ofensiva publicitária para reverter a agenda 
de desgastes do governo. 

Quinta-feira, 28 de abril de 2005 

Grosseria e contra-senso

Este espaço decerto seria insuficiente para re-
produzir todas as batatadas proferidas pelo presiden-
te Lula nas centenas de improvisos ao longo de seus 
849 dias no Planalto. Mas, por acabrunhantes que 
sejam as asneiras produzidas pelo narcisístico deleite 
com o som da própria voz, combinado com o precá-
rio domínio da maioria dos assuntos sobre os quais 
argumenta com desenvolta “quase-lógica” – como já 
rotularam os seus claudicantes pensamentos -, até a 
última segunda-feira as reações ao seu discurso de 
cada dia não iam muito além da zombaria e da troça, 
ou, no máximo, da irritação apoquentada com a falta 
de “desconfiômetro”. 

Agora, foi diferente porque, além da inteligência 
das parcelas mais atentas da sociedade, foi atingido 
o amor-próprio dos brasileiros. Esse limite crucial o 
presidente ultrapassou ao culpar implicitamente o “co-
modismo” do povo pelas altas taxas de juros cobradas 
pelas instituições financeiras e administradoras de 
cartões de crédito nos empréstimos pessoais. Adicio-
nando insulto à injúria, ou melhor, ofensa à ignorância, 
Lula disse que quem se queixa do custo do dinheiro “é 
incapaz de levantar o traseiro de uma cadeira e ir ao 
banco ou ao computador fazer a transferência da sua 
conta para um banco mais barato”. Deu no que deu. 
Desde que assumiu a Presidência e talvez mesmo an-
tes ele não havia recebido, de um único jorro, tantas e 
tão indignadas críticas. 

Elas não partiram apenas das oposições, dos 
empresários em guerra com a política monetária e dos 
comentaristas atônitos com a grosseria e a ignorância 
daquele que sempre se pavoneou de conhecer, ao con-
trário dos burocratas “trancados em seus gabinetes”, o 
áspero cotidiano da maioria dos concidadãos. Pois fo-
ram estes mesmos que reagiram com especial dureza: 
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somente os três principais jornais do País publicaram 
ontem nada menos de 30 cartas de protesto – as do 
Estado, selecionadas entre centenas que recebemos 
exatamente no mesmo tom. E muitos, entre os quais 
eleitores confessos de Lula, voltaram contra ele, em 
contundentes analogias, a sua infelicíssima metáfora 
anatômica. Nada mais merecido. 

Ninguém poderia esperar que, além do des-
respeito, o alheamento de Lula o levasse a propor o 
equivalente ao bolo que Maria Antonieta achava que 
o povo faminto devia comer à falta de pão. Primeiro, 
os bancos não cobram juros tão díspares a ponto de 
compensar a correntistas que têm mais o que fazer a 
insana trabalheira de pesquisar o “mais barato” para 
então fechar uma conta e abrir outra. Segundo, não 
se fecham nem se abrem contas pela internet. Ter-
ceiro, boa parte dos “acomodados” nem sequer tem 
computador. 

Já seria de pasmar se isso fosse tudo. Mas no dia 
seguinte Lula voltou à carga, com a proverbial emenda 
pior do que o soneto. Sustentou que os juros fixados 
pelo BC não têm impedido a expansão do consumo. 
Ora, se assim é, esse é o argumento irrespondível 
contra a alta da Selic que visa exatamente a conter 
o consumo para conter a alta de preços. Lula disse 
ainda que “o varejo está crescendo” graças ao crédito 
consignado, a taxas menores. Na realidade, pesquisas 
citadas na imprensa sugerem que os tomadores usam 
esse dinheiro antes para pagar dívidas mais caras do 
que para consumir. 

Enquanto Lula dá vazão à sua incontinência ver-
bal, o governo exibe sua preocupante inconsistência. 
O vice José Alencar e o ministro do Desenvolvimento, 
Luiz Fernando Furlan – este, depois de afirmar que 
“infelizmente, o governo ainda não aprendeu a traba-
lhar em equipe” -, conclamaram a sociedade a “fazer 
pressão” e “a se levantar e tomar uma atitude” contra 
as taxas fixadas pelo Copom. O ministro chegou a in-
vocar uma estrondosa derrota do seu colega da Fa-
zenda, Antonio Palocci – a queda da MP 232, a dos 
impostos -, como prova de que a mobilização social 
funciona. Em outra frente, o assessor para Assuntos 
Internacionais, Marco Aurélio Garcia, não conseguiu 
disfarçar, nas suas declarações públicas a propósito da 
viagem de 15 horas do ministro José Dirceu a Caracas, 
o seu despeito pelo fato de não ter sido ele próprio o 
emissário escolhido por Lula para tentar arrefecer o 
antiamericanismo de Hugo Chávez. 

Eis o melancólico retrato de uma administração 
cujo titular se acha no direito de passar um sabão no 
povo – de resto sem pé nem cabeça – como se fosse 
o seu preceptor, e cujos colaboradores deixam claro 

que, com amigos assim, o presidente não precisa de 
inimigos.

São Paulo – O ministro do Emprego e Trabalho, 
Ricardo Berzoini, disse ontem, no programa Diálogo 
Brasil, da “TV Cultura”, que, por enquanto, as altas 
taxas de juros não estão prejudicando o mercado de 
trabalho. Mas, por tempo prolongado, podem “arrefe-
cer a atividade econômica e prejudicar o mercado de 
trabalho

Quinta-feira, 28 de abril de 2005 

Cai ritmo de expansão da indústria 

Sondagem da FGV mostra piora em indicadores como 
de demanda e estoques, mas perspectivas continuam 
otimistas 

Adriana Chiarini 

A indústria pôs o pé no freio e desacelerou o ritmo 
de crescimento. É o que indica a Sondagem Conjuntu-
ral da Indústria de Transformação da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) para o trimestre iniciado em abril. As 
previsões são otimistas, mas menos do que no mesmo 
período do ano passado. “Os empresários estão des-
cobrindo que a economia brasileira continua medío-
cre”, disse o economista da FGV Samuel Pessôa, para 
quem não há condições, no País, de um crescimento 
sustentado muito maior do que 3% ao ano. 

A análise do coordenador do núcleo da FGV, res-
ponsável pela pesquisa, Aloísio Campelo, é de que há 
uma suave desaceleração da indústria. “Não é um pou-
so forçado. É leve”, disse. A sondagem mostra sinais 
contraditórios. “Parece que a gente vive uma situação 
esquizofrênica”, observou Pessôa. 

O quadro que aparece das respostas das 990 
empresas entrevistadas – responsáveis por um fa-
turamento anual de R$374 bilhões – é de que, em 
relação ao trimestre iniciado em janeiro, houve piora 
em importantes indicadores. A situação dos negócios, 
que 92% haviam classificado como boa ou normal e 
apenas 8% como fraca na pesquisa anterior, foi defi-
nida agora como boa ou normal por 81%, enquanto 
mais do que dobrou a percepção de que o momento 
é fraco: 19%. 

O nível de demanda também é considerado fra-
co para 15% das empresas; o índice anterior era de 
13%. Por fim, o nível de estoques teve o pior resultado 
desde 2003: 2% das empresas o consideram insufi-
ciente e 10%, excessivo. A diferença de 8 pontos por-
centuais entre os dois extremos – que dá a dimensão 
da real situação empresarial – é a maior dos últimos 
sete trimestres e indica, segundo avaliação da FGV, 
desaceleração da taxa de crescimento econômico. 
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No trimestre anterior, esta diferença era de 5 pontos 
e chegou a ser zerada em outubro de 2004, quando 
exatamente 5% consideravam os estoques excessivos 
e outros 5%, insuficientes, enquanto 70% diziam estar 
normal e 16% não tinham estoques. 

Em contrapartida, quando indagadas sobre as 
perspectivas para o futuro, as empresas consultadas 
ainda revelam projeções otimistas. O porcentual das 
que prevêem aumentar a produção nos próximos me-
ses passou de 28% em janeiro para 58%, nível superior 
até ao de abril de 2004, quando a indústria estava a 
todo vapor. A parcela das que prevêem contratar fun-
cionários aumentou de 20% para 29%. Mas também 
aumentou a proporção das que pretendem aumentar 
preços: de 35% em janeiro para 43% este mês, ape-
sar de o Banco Central (BC) ter continuado a elevar 
o juro básico. 

A utilização da capacidade instalada voltou 
para os níveis de julho do ano passado, de 84,4%, 
diminuindo em relação a outubro (85,1%) e janeiro 
(84,6%), com dessazonalização (tratamento esta-
tístico para eliminar efeitos de variações específi-
cas a determinadas épocas do ano). Mas sem esse 
ajuste, o uso da capacidade instalada foi de 84,2%, 
o maior nível para o mês de abril desde 1995, indi-
cando que a desaceleração se dá com um nível de 
atividade ainda alto. 

De 21 setores industriais pesquisados, só 4 usam 
a capacidade acima dos seus níveis históricos: metalur-
gia, mecânica, têxtil e madeira. “A única maneira como 
que eu consigo casar tudo isso é que a rentabilidade 
não deve estar muito alta”, disse Pessôa. A pesquisa 
não aborda a rentabilidade.

Segundo ele, o grande limitador ao crescimento 
da economia brasileira é a situação fiscal. Para Pessôa, 
as despesas do setor público precisam diminuir para 
que a carga tributária também seja reduzida, dando 
espaço para o aumento do potencial de crescimento 
sustentado. Para Campelo, a desaceleração no primeiro 
trimestre foi maior do que os industriais esperavam. A 
sondagem teve respostas coletadas entre 28 de março 
e a última segunda-feira.

Analistas discutem o impacto da freada 

Para Pastore, crescimento no ano não passa de 3,5%, 
abaixo dos 4% projetados pelo governo 

Patrícia Campos Mello 
Colaborou Rita Tavares 

Depois de alguns meses de indicadores contra-
ditórios, economistas agora enxergam sinais claros 
de desaquecimento na economia. Perda de dina-
mismo na indústria, queda nas importações de ma-

térias-primas, baixa na confiança dos empresários 
e aumento do desemprego apontam para uma ten-
dência de desaceleração da atividade. “A economia 
está perdendo o fôlego”, diz Celso Toledo, econo-
mista-chefe da MCM Consultores Associados. “Os 
indicadores estão confirmando essa tendência de 
desaceleração.” 

Para Toledo, a economia está desacelerando 
por causa de um processo de acomodação natural 
e também como conseqüência da política monetária 
apertada. Mas a atividade está refletindo aumentos de 
juros feitos ainda no ano passado. As últimas elevações 
da Selic, atualmente em 19,5%, ainda não afetaram a 
economia. E é aí que mora o problema. 

“Há um perigo de a economia se desaquecer mais 
do que o desejado”, diz Toledo. “O aperto monetário 
pode ter passado do ponto.” Toledo projeta um cresci-
mento do PIB de 3,2% neste ano, diante de 5,2% no 
ano passado. 

O ex-presidente do Banco Central Affonso Celso 
Pastore afirma, em relatório para clientes, que os indi-
cadores econômicos não delineiam um quadro econô-
mico bonito para 2005. Segundo ele, o comportamento 
da produção industrial indica que o crescimento do PIB 
não vai passar de 3,5% em 2005, abaixo da projeção 
média do mercado de 3,67% e da do governo Lula, 
de 4%. E, segundo Pastore, mesmo para atingir esse 
desempenho, o crescimento nos próximos três trimes-
tres requer juros reais menores. 

Monica Baer, economista da MB Associados, 
preocupa-se com as fracas vendas do varejo e a que-
da na importação de bens intermediários. “Ainda não 
sentimos o efeito total da alta de juros, há risco de 
desacelerar demais “, diz Monica. Ela ainda espera a 
divulgação dos indicadores de produção industrial do 
IBGE, que saem na sexta-feira que vem, para analisar 
se a tendência de queda é bastante clara. E ela apon-
ta para o reajuste do salário mínimo, em maio, como 
fator de estímulo à atividade. 

Já Bráulio Borges, economista da LCA Consulto-
res, não vê sinais claros de desaceleração. “Acho que 
a economia estava em franco desaquecimento no final 
do ano passado, mas agora voltou a crescer, ainda que 
em ritmo bastante fraco”, diz Borges. 

Ele projeta que a produção industrial no primeiro 
trimestre deve ter crescimento zero, e voltar a acelerar 
no segundo trimestre. Ele também aposta no aumento 
do salário mínimo como fator de dinamismo. Borges 
estima um crescimento, de 0,1% nas vendas do vare-
jo do trimestre. As vendas do comércio cresceram 1% 
no último trimestre de 2004, em relação ao trimestre 
anterior. “Acho que estamos com um crescimento mais 
equilibrado”, acredita o economista. 
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27 de abril de 2005 

Severino afirma que Executivo provoca 
‘virtual fechamento’ do Congresso 

Em reunião com líderes dos partidos nesta quar-
ta-feira, o presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, 
fez novos ataques ao excesso de medidas provisórias 
pelo Executivo. Mostrando irritação com o trancamento 
da pauta, ele disparou que o governo está provocando 
um ‘virtual fechamento’ do Congresso. 

Falta muito pouco para se igualar aos sombrios 
tempos do regime militar, quando, em razão de de-
creto-lei, que era aprovado na maioria das vezes por 
decurso de prazo, estimulava-se a ausência dos se-
nhores parlamentares. Trata-se de um virtual fecha-
mento do Congresso Nacional – declarou o presidente 
da Câmara. 

Severino também endossou as críticas à política 
de juros do Banco Central, dizendo que vai propor a 
instalação de uma comissão para analisar a limitação 
da atuação do Comitê de Política Monetária (Copom). 
Ele propõe que as decisões sobre os juros básicos 
da economia deixem de ser tomadas apenas pelo 
Copom. 

No âmbito interno quero criar uma comissão 
para estudar o assunto e propor soluções, inclusive 
se possível for, retirar do Copom a competência de 
isoladamente conceder o aumento da taxa de juros. 
Do jeito que está não dá para continuar -, disse. Ain-
da atacando o governo, Severino disse que a equipe 
econômica impõe ‘draconianamente impostos à so-
ciedade brasileira’. A proposta, submetida aos líde-
res, também prevê o comparecimento do presidente 
do Banco Central, Henrique Meirelles, para explicar a 
política monetária do BC. 

Do jeito que está não pode continuar – pontuou 
Severino.

Alencar concorda com proposta de Severino
O vice-presidente e ministro da Defesa, José Alen-

car, afirmou ser favorável à proposta do presidente da 
Câmara de tirar do Copom a exclusividade na decisão 
sobre a taxa básica de juros (Selic). Severino pretende 
criar uma comissão para analisar o assunto. 

Além disso, Severino propôs, através de um pro-
jeto de lei, que o presidente do Banco Central fosse 
obrigado a ir ao Congresso para explicar as decisões 
Copom, principalmente os aumentos da taxa básica 
de juros. 

Alencar defendeu uma maior representatividade 
no Comitê, com a participação, por exemplo, de repre-
sentantes do setor produtivo. 

Não podemos permitir que não seja posto como 
objetivo principal o desenvolvimento e o enriquecimento 

nacional. As taxas de juros altas são instrumentos que 
inibem o investimento e o consumo – disse. 

O líder do governo na Câmara, deputado Arlin-
do Chinaglia (PT –SP), questionou a eficácia da ini-
ciativa. 

Minha dúvida diz respeito à própria Constituição, 
porque se é para trazer o presidente do Banco Central 
e depois o Congresso não vir a ter nenhum poder para 
corrigir, qual seria exatamente a função da vinda do 
presidente do Banco Central – afirmou Chinaglia. 

Ele disse ainda que uma possível reformulação 
do Copom é muito complexa para ser feita através de 
um projeto de lei.

Época Online, com informações de O Globo e 
Agência Brasil

Contigente passou de 11,1% do total de empre-
gados, em 2002, para 16,7% em março deste ano, 
aponta estudo do IBGE 

Cresce parcela dos que ganham até 1 mínimo 

Pedro Soares da Sucursal Do Rio 

A crise do mercado de trabalho metropolitano dos 
últimos anos empurrou uma fatia maior de trabalhado-
res para a classe de rendimento dos que ganham até 
um salário mínimo (hoje R$ 260). Esse contingente 
representava 11,1% do total de empregados em mar-
ço de 2002. No mesmo mês de 2005, o percentual 
saltou para 16,7%. 

A deterioração foi gradual. Em 2003, 14,4% dos 
empregados nas seis maiores regiões metropolitanas 
do país recebiam até um salário. Em 2004, já eram 
16,2%, segundo estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) com base em dados da PME 
(Pesquisa Mensal de Emprego). Entre as mulheres, o 
percentual das que ganham até o valor do salário de 
referência é ainda maior -23,3% em março de 2005, 
contra 11,7% de homens. Também numa faixa de renda 
baixa -de 1 a 2 salários mínimos– estão outros 34% dos 
trabalhadores das seis maiores regiões metropolitanas 
do país. Eram 26,4% em março de 2002. 

O trabalho revela ainda que as pessoas com 
menor nível de escolaridade continuam a perder ren-
dimento neste ano. Houve queda de 1,8% entre os 
que estudaram menos de um ano na comparação com 
março de 2004. 

A melhora da renda, que sobe há sete meses 
seguidos, está concentrada nas faixas intermediárias. 
Na de 8 a 10 anos de escolaridade, a expansão foi de 
1,2%. Os que freqüentaram a escola mais de 11 anos 
também perderam rendimento (-1,5%). A renda de 
quem estudou menos de um ano é de R$361,90. Já 
os com mais de 11 anos de banco escolar recebem, 
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em média, R$1.382. Em março, 50,2% dos emprega-
dos tinham ensino médio concluído. O percentual era 
de 44,5% em 2002. 

Para especialistas, a queda da renda desde 2003 
e o crescimento do emprego informal foram os princi-
pais motivos para elevar o contingente dos que ganham 
até um salário mínimo. 

A queda da renda teve como estopim a crise cam-
bial pré-eleições de 2002, com a conseqüente alta de 
juros e freada do crescimento. 

O recuo do rendimento também obrigou mais pes-
soas de uma mesma família a trabalhar nem sempre 
com a remuneração desejada, o que ampliou o traba-
lho informal. Em geral, essas vagas foram preenchidas 
pelas mulheres e pelos filhos. 

Para Fábio Romão, da LCA, houve um “forte in-
gresso de pessoas no mercado informal” e também 
o retorno de muita gente que estava sem trabalhar. 
Muitas delas só conseguiram empregos sem carteira 
e de baixa remuneração, o que fez crescer o número 
dos sem a proteção do mínimo. 

Sobre a queda da renda de quem ganha menos, 
ele diz que está relacionada ao tipo de emprego que 
as pessoas conseguiram: informais e sem garantia de 
reajuste anual que recomponha e supere a inflação. Já 
quem tem mais anos de estudo costuma ter carteira 
assinada e a garantia de dissídios e reajustes anuais. 
Segundo Romão, a proliferação das contratações de 
prestadores de serviços -muitas vezes ex-empregados 
das próprias empresas que abrem uma firma– fez cair 
o rendimento dessa faixa. 

Esse mecanismo tem como objetivo reduzir cus-
tos trabalhistas. Como pessoa jurídica o empregado 
paga menos imposto, mas geralmente abre mão de 
uma parcela do salário.

Regiões 

Em São Paulo, o percentual dos que recebem até 
um mínimo é menor do que a média: 11,5%. No Rio, 
fica próximo à média: 15,8%. Recife e Salvador têm o 
maior número de pessoas com renda igual ou abaixo 
da referência: 35,1% e 35,4%, respectivamente.

Sr. Presidente eu gostaria de abordar ainda ou-
tro assunto. 

Estive ontem em Belém e percebi se não um 
mal-estar ao menos uma certa descomodidade com a 
viagem que Lula fará ao Estado do Pará nessa quar-
ta-feira.

O Pará não me pareceu motivado nem vi rego-
zijo pela anunciada presença do Presidente em sua 
Capital.

Ele vai lá para quê? Para uma solenidade que 
tinha tudo para ser restrita, como deve ser o começar 

de novo de uma obra, no caso uma eclusa na represa 
de Tucuruí.

Esse começar de novo, por sinal, nada tem a ver 
com o Governo Lula, que não contribuiu nem um pouco 
para isso. As obras serão retomadas graças a verba de 
bancada – a do Pará – no Orçamento da União.

O quê na verdade “deve”o Pará ao Governo Lula 
é o corte de R$ 500 milhões de transferências federais 
para o Estado. Isso obrigou o Governador Simão Ja-
tene a uma difícil reprogramação, ele que faz um Go-
verno organizado, nada parecido com a improvisação 
do Governo Lula. Jatene dá prosseguimento à obra 
de Almir Gabriel e consolida um novo parâmetro de 
gestão, rompendo com passados obscuros e abrindo 
as portas do futuro.

Na falta de obras do Governo Federal, Lula agora 
começa a pegar carona em realizações da iniciativa 
privada, como ocorreu numa viagem anterior ao Pará. 
Foi na reinauguração da Amafrut. Esta empresa, que 
estava em situação pré-falimentar, foi levantada com a 
ajuda de incentivos estaduais e com a criação de uma 
cooperativa. Nada a ver com o Governo Lula.

Agora, Lula vai lá para “inaugurar” outra empresa 
privada, a Agropalma. Só falta colocar uma placa com 
o nome do Governo petista!

O mais chocante é que, depois que os holofo-
tes do assassinato da missionária Dorothy Stang se 
apagaram, nenhum Ministro nem outra autoridade do 
Governo voltaram ao Pará. Era solidariedade fraca. 
Talvez até puro fingimento.

O final de semana prolongado parece não ter 
sido suficiente para o Governo petista do Presidente 
Lula se aquietar. O tempo passa, o tempo voa e tudo 
para os petistas continua numa boa.

Os dias parados apenas serviram para ampliar 
o descontrole e a falta de visão que infelizmente vêm 
sendo usados na falta de um programa de Governo.

Ao Governo petista continua faltando gestão efi-
ciente. Não tem nem gestão nem eficiência, que não 
existem nem fazem parte da cartilha do Presidente 
Lula.

Está muito claro que a cartilha petista é outra. 
Assim foi na reuniãozinha salva-PT, na quarta-feira no 
Palácio do Planalto.

Nenhum dos petistas presentes teve o cuidado 
de lembrar que, para uma orquestra desafinada, o tom 
teria que ser um só: começar a governar!

Em vez disso, e pela voz do maestro Lula, a con-
clusão chega a ser risível se não fosse um desastre 
para o País. O Presidente acha que a ineficiência está 
na propaganda, não no Governo.

Na introdução dessa sinfonia não inacabada, 
mas ainda não iniciada, Lula declarou-se preocupado 
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com o que ele chamou de efeito Marta. Ou seja, Mar-
ta Suplicy foi derrotada por Serra por não divulgar a 
tempo suas realizações no campo social, como Pre-
feita de São Paulo.

É verdade. Ela deveria ter mostrado, pela TV e 
por todos os meios possíveis de comunicação, o muito 
que fez no campo social, como, por exemplo, as taxas 
de IPTU e as tantas outras, a ponto de o paulistano 
passar a chamar de Martaxa, a tia, como ela é cha-
mada pela cúpula petista.

O Presidente Lula pode não saber, mas os mar-
queteiros sabem e muito bem que realizações jamais 
precisam ser apregoadas. O povo as vê. Mas precisam 
existir. Principalmente em São Paulo, nossa maior ci-
dade. Os paulistanos são bons avaliadores.

Se Lula ainda desconhece, alguém precisa dizer-
lhe que os brasileiros preferem obras e realizações e 
sabem, no duro dia-a-dia, que obras não começam 
com P de propaganda. Obras começam com O e 
realizações com R. 

E mais:
Boa gestão e obras públicas planejadas são in-

dispensáveis para a retomada do crescimento. Para 
garantir a inclusão social.

Até aqui, se a economia do Brasil apresenta al-
guns índices favoráveis, isso se deve, exclusivamente, 
à iniciativa e aos esforços dos empresários nacionais. 
O Governo Lula o que faz é apenas atrapalhar.

A máquina pública é hoje estrelada de petistas, 
pouco importando se são ou não competentes. A es-
trelinha do PT é o único documento de acesso à ges-
tão pública.

Ademais, como lembra o dirigente da FIESP, 
Paulo Skaf, o Presidente Lula está preocupado ape-
nas com o tsunami social de outras nações pobres, 
quando deveria concentrar-se mais no epicentro dos 
problemas brasileiros. Remover os empecilhos tribu-
tários, cambiais, trabalhistas, fiscais e dos juros altos, 
que impede o resgate da dívida social brasileira por 
meio da dignidade dos salários, da geração de renda 
e sua distribuição mais justa.

Nosso tsumani é aqui. Que alguém diga logo isso 
ao Presidente Lula! E com um acréscimo: propagan-
da nenhuma é capaz de encobrir estragos. Isso é tão 
claro quanto uma interposição linear!

Os estragos, no Brasil, são visíveis. E como de-
correm de erros do Governo Lula, não sensibilizam. 
Seguem indiferentes.

Que se diga desde logo: este é um Governo sem 
obras. E se elas existissem, não seria necessário mos-
trá-las com a propaganda custosa dos marqueteiros 
do Planalto. Elas, sozinhas, apareceriam.

Na falta de realizações, veio uma ordem.

Uma ordem do Presidente Lula. Parece incrí-
vel!

Na reuniãozinha de quarta-feira.
Que ordem foi essa?
Mais propaganda, maciça, pelo rádio, pela tevê, 

o tempo todo.
O resultado da reuniãozinha está no Estadão 

de ontem:
Lula vai apostar na propaganda para tentar rever-

ter agenda negativa. Em reunião com ministros, o presi-
dente mostrou preocupação com “efeito Marta” e pediu 
maior publicidade de programas da área social.

Como se percebe, o frenesi do Governo Lula é 
total e o arrebatamento ainda maior. Quem conta isso 
é ainda o jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição 
desta segunda-feira:

“Quem é o PSDB para dizer que o nosso governo 
é ineficiente?’, pergunta o ministro-chefe da Casa Civil, 
José Dirceu. ‘O que nós temos de realizações nestes 
27 meses, e que vamos fazer até o fim do governo, é 
para dar orgulho ao Brasil.”

Que realizações são essas que não apare-
cem?

Orgulho? Orgulho de quê?
Só faltou o ex-todo-poderoso acrescer a sua 

fala destrambelhada: Quem é esse PSDB...? E ir por 
aí afora. 

Bem traduzido, todo esse ilusionismo cheira a 
ação de sandeu; é uma indesmentível necessidade.

Por ela, a Nação já sabe que o culpado do malo-
gro de Lula é o PSDB! Nem de longe é a ineficiência 
deles, a despeito da mais do que visível e crescente 
saraivada de equívocos, tolices e das costumeiras 
crueldades contra o povo. A culpa é do PSDB!

Está redescoberta a pólvora e foi reinventada a 
roda, pelo menos no entender do ex-todo-poderoso. 
Agora, o Governo petista vai deslanchar em propa-
ganda, naturalmente!

No ano passado, o gasto com propaganda do 
Governo Lula foi 40,5% maior do que no ano anterior. 
E o resultado foi queda na popularidade de Lula e seu 
Governo. Agora, certamente eles pensam em quadru-
plicar essas verbas. Por conta do povo.

A propósito, e para não dizer que o PSDB tem 
má vontade, é hora de dar uma ajuda aos marquetei-
ros de Lula. Ofereço-lhes o Decálogo de Realizações 
Petistas. Aí vai:

1. Abril 2003 – Programa Fome Zero. O malogro do 
século. Consumiu milhões dos cofres públicos e 
não decolou,

2. Julho 2003 – Escândalo do DNIT (Anderson Adauto 
e Sérgio Pimentel);
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3. Ministro Berzoini põe os velhinhos em filas desu-
manas. Supensão do pagamento aos nonage-
nários;

4. O Governo anuncia que gastará US$ 56,7 milhões 
para comprar o AeroLula, um avião de luxo para 
os périplos presidenciais;

5. Fevereiro de 2004 – Caso Waldomiro Diniz – CPI 
dos Bingos. No Gabinete do Ministro Dirceu;

6. Março de 2004 – Governo Lula barra CPI de Santo 
André – Morte de Celso Daniel e mais seis en-
volvidos no caso;

7. Julho de 2004 – Meirelles-Candiota, Banco Cen-
tral;

8. Agosto de 2004 – Proposta de criação da nazistói-
de ANCINAV;

9. Agosto de 2004 – Pretendida criação do não menos 
nazi-fascista Conselho Federal de Jornalismo;

10. Fevereiro de 2005 – Derrota do candidato do Pla-
nalto à Presidência da Câmara dos Deputados;

11. Fevereiro de 2005 – Assessor culpa Ministro por 
falta de medicamentos contra a AIDS;

12. Fevereiro de 2005 – Governo anuncia envio de 
analistas da ABIN a Cuba, para absorver técni-
cas da polícia secreta cubana;

13. 2005 – Indiozinhos morrem de fome no Mato Gros-
so do Sul e o Governo Lula diz que isso é normal 
(Está dentro das estatísticas...);

14. Lançamento do Programa Primeiro Emprego. Tam-
bém não decolou;

15. Aparelhamento do Incra;
16. Aparelhamento do Executivo Federal, bem como 

das Agências Reguladoras;
17. Programa do Microcrédito, assegurando aos ban-

cos o desconto em folha dos tomadores de em-
préstimos, que se vão endividando;

18. A intervenção federal no Rio de Janeiro. Um des-
respeito ao povo carioca e fluminense. Com ela 
e seus visíveis propósitos eleitorais, o Governo 
colheu a mais notória e acachapante derrota no 
Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, o 
STF considerou inconstitucional o autoritarismo 
do Governo.

19. Por último, a pérola maior deste Governo: O Mi-
nistro da Saúde tentou definir quem deve morrer 
e quem deve ter tratamento nas UTIs.

Como se viu, este é o único decálogo com mais 
de 10 itens. E com razão: ninguém errou tanto como 
este Governo, que nada faz e supõe que a propagan-
da o reabilita.

Para tentar a reabilitação – pelo que ficou deci-
dido na reuniãozinha do Palácio do Planalto – o Presi-
dente Lula, que tem à disposição o Aerolula de US$57 

milhões, vai pegar carona em qualquer inauguração 
Brasil adentro.

Não será de estranhar se o Presidente decidir 
ir a Belém uma vez mais para inaugurar o “Círio de 
Nazaré”, com a idéia de que estará inaugurando mais 
uma obra do Governo Petista. Um desrespeito ao 
povo do Pará!

Pelo jeito, daqui para frente, onde tiver um ajun-
tamento de gente, lá vem Governo petista! E se não 
fosse proibido, eles até cravariam uma placa:obra do 
Governo petista.

Nesse ritmo, o Presidente Lula daqui a pouco vai 
pegar carona até em carrinho de pipoca.

Sr. Presidente, a segunda parte deste pronuncia-
mento está anexada a este pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado da República.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matérias referidas:

1. Novamente, trago a este Plenário a Voz do Povo, 
que é a Voz de Deus. É voz importante que se 
vai tornando dia a dia mais dura contra as dis-
funções do Governo petista do Presidente Lula. 
Disfunção, etimologicamente falando, é a função 
que se efetua de maneira anormal.

2. Anormal é o que não é normal; que está fora da 
norma ou padrão; abnorme, abnormal, anôma-
lo. A escolha do adjetivo é livre. Qualquer um cai 
bem para definir o Governo que aí está, errando 
e errando. Só errando..

3. Normal é a livre manifestação do povo. Tenho rece-
bido diariamente centenas de e-mails, espontâ-
neos e revoltados.

4. Na semana passada, mostrei aqui o noticiário online 
sobre a triste cena da grosseira repressão a uma 
ordeira manifestação de Senhoras esposas de 
militares. Elas pediam o pagamento do prome-
tido reajuste salarial. Como dizem os jornais de 
hoje, os militares pedem dinheiro (salário para 
sobrevivência), Lula ofereceu carinho.

Resta saber se supermercado vende alimentos 
para pagar com carinho.

Vamos à Voz do Povo
Primeiro e-mail da Voz do Povo:

Tenente-Coronel Paulo Roberto Corrêa de Barros

O Governo precisa cumprir a promessa. Os mi-
litares pediram 33% para recuperar perdas. O Gover-
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no contrapôs, oferecendo 10% de imediato e 23% em 
janeiro de 2005. 

2º e-mail:

Cabo Marinheiro José Carlos

Um militar faminto, sem salário digno, sem saú-
de, é um prisioneiro, um condenado. A família militar, 
cansada de ser tripudiada e no limite de sua paciência, 
exige seus direitos.

3º e-mail

Grupo Guararapes

O que mais o militar odeia, como de resto todo 
cidadão, é ser enganado, particularmente com menti-
ras. O Governo prometeu os 23% e não paga. Não há 
dinheiro? Como? Sabe-se que já chegam a 40 mil os 
empregados pelo atual governo. São funcionários de 
confiança do PT, com salário médio de R$5 mil.

Passo agora à Voz da Imprensa, que é também 
a Voz do Povo

5. Eis um apanhado de recentes notícias, nada boas 
para o Governo Petista: Protesto de Mulheres é 
abafado em Brasília
IGP-10 surpreende e vai a 1,17% em abril, o do-

bro do índice registrado em março;
3. Juro real no Brasil é quase 10 vezes maior que o 

de 40 países;
4. Criação de vagas cai 16% no ano. (Cadê os 10 mi-

lhões de empregos?);
5. Governo já prevê crescimento menor. Estará cain-

do na real?.
6. Área Social

Se aos militares, que pediram o cumprimento de 
uma promessa salarial, o Presidente prometeu carinho, 
vejam, Senhoras e Senhores Senadores, com o que o 
Governo petista, pela voz do Ministro da Justiça, acenou 
para as populações indígenas ontem, no Dia do Índio:

GOVERNO PEDE PERDÃO 
PELAS MORTES DE INDÍGENAS

Pensei que fosse pela morte dos indiozinhos do 
Mato Grosso do Sul. Não, não é. Foi aquele perdão 
vazio, “pelas mortes de índios ao longo da história.” Ah! 
a morte dos indiozinhos “está dentro das estatísticas”, 
como havia dito o Ministro Humberto Costa.

O Governo petista não tem que pagar dívida ne-
nhuma com os índios. Tem é de parar de matar indio-
zinhos de fome!

Os militares pediram salário; Lula ofereceu ca-
rinho

Os índios pedem saúde; o Governo Lula pede 
perdão.

MAIS:

PT EMPERRA PROJETO SOCIAL 
E HELOÍSA HELENA CHORA

A notícia: “Retrato da contradição dos atuais 
tempos políticos, o Plenário do Senado viu ontem a 
Senadora Heloísa Helena, aos prantos, praticamente 
implorar para que os governistas desistissem de pro-
telar a votação de uma proposta de emenda constitu-
cional, tornando obrigatória a instalação de creches e 
pré-escolas para crianças de zero a seis anos.”

A Senadora pediu o que as criancinhas têm di-
reito.

O Governo, dessa vez, não respondeu com aque-
la interjeição Ora, ora...

Foi além. Usou antiga expressão popular, certa-
mente muito conhecida no Brasil todo:

Ora tibe! 
Bem traduzido, significa: Que maçada!; não me 

amole!
Crueldade petista
Uma MP cruel.
Ao demonstrar intenção de corrigir alguns dos 

muitos excessos contidos na Medida Provisória 242, 
que torna mais rigorosas as regras para a conces-
são de benefícios previdenciários, o governo Lula 
demonstra ter entendido algumas lições deixadas 
pela humilhante derrota que sofreu no episódio da 
MP 232, a do Imposto de Renda das Pessoas Físi-
cas. Uma das lições é que a sociedade não aceita 
mais passivamente arcar com o custo dos erros e da 
ineficiência do governo.

A MP 242 foi uma das primeiras iniciativas do 
ministro da Previdência, Romero Jucá, que assumiu 
o cargo em março. Sua edição teve como justificativa 
o combate às fraudes para a obtenção de auxílio-do-
ença, que se intensificaram nos últimos anos. 

O crescimento das despesas com esse tipo de 
benefício foi, de fato, espantoso. Os pagamentos mais 
do que triplicaram entre 2001 e 2004, saltando de 
R$2,5 bilhões para R$9 bilhões. Não se constatou 
nesse período o surgimento de nenhum fato técnico 
que justificasse tal aumento. A conclusão do ministro 
foi que, na maioria dos casos, o aumento de despesas 
se deveu a fraudes.

É muito provável que ele tenha razão. A resposta 
do governo, entretanto, não foi a adoção de medidas 
práticas para conter os atos ilegais, entre as quais o 
maior rigor na análise técnica dos pedidos ou o refor-
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ço da fiscalização. Foi, isto sim, a edição da MP 242, 
que não se destina a atacar frontalmente as fraudes, 
mas sim a dificultar enormemente a concessão desses 
benefícios e reduzir seus valores. 

Tal expediente impõe prejuízos financeiros e des-
gaste às pessoas de bem, que integram a lista de con-
tribuintes do sistema previdenciário e que, por alguma 
razão, têm necessidade de recorrer aos benefícios a 
que legitimamente têm direito. Mas não necessaria-
mente impedirá o surgimento de novas modalidades 
de fraudes.

Não está em discussão, é óbvio, a necessidade 
de combater os fraudadores. Esse combate deve 
ser feito sempre, e da maneira mais eficaz possí-
vel. Todo contribuinte honesto exige que isso seja 
feito. Mas não é assim que o governo vem agindo 
no caso da Previdência. Faltam peritos, faltam fis-
cais e a terceirização de serviços, como o de ava-
liação médica dos pedidos de auxílio-doença, tor-
nou muito mais frouxos os critérios de concessão 
desses benefícios.

Louvável a preocupação do governo com a con-
tenção do déficit do sistema previdenciário. Esta, na 
verdade, é a grande ameaça à preservação da políti-
ca fiscal rigorosa do governo Lula que, até agora, tem 
garantido a estabilidade e o crescimento da economia. 
Mas não é com a transferência de responsabilidades 
e deveres do governo para os ombros da sociedade 
e dos contribuintes que se realiza o combate efetivo 
ao rombo da Previdência e de outros setores do Es-
tado brasileiro.

A calamidade do sistema público de saúde – sus-
tentado pelo dinheiro do contribuinte e que, por isso, 
deveria prestar-lhe serviços qualitativa e quantitativa-
mente proporcionais ao enorme volume de recursos 
que tem à sua disposição – empurra cada vez mais 
brasileiros para a busca de auxílios previstos no regi-
me previdenciário, como observou o sociólogo e eco-
nomista José Pastore, em artigo publicado no Estado 
há algumas semanas.

Nada se faz para combater a informalidade, que 
se transformou no maior ralo dos recursos da Previdên-
cia Social. De uma população economicamente ativa 
estimada em quase 80 milhões de brasileiros, cerca 
de 47,5 milhões, ou 60%, trabalhavam no mercado in-
formal no ano passado. Sem registro em carteira, não 
gozavam de nenhuma proteção legal, mas também 
não recolhiam nenhuma forma de imposto ou de con-
tribuição, como a do sistema previdenciário. Isso sem 

contar a grande quantidade de trabalhadores registra-
dos com salários inferiores aos efetivamente recebidos, 
justamente para pagar menos tributos.

Aí está a grande fonte do déficit da Previdência. 
Tentar combater esse déficit impondo mais dificuldades 
a contribuintes que já enfrentam problemas de saúde 
é, além de um ato de crueldade social, um método ine-
ficaz, fiscal e financeiramente, e burro, politicamente. 
Parece que o governo quer corrigir essa burrice, ou 
pelo menos parte dela.

Lula vai apostar na propaganda para tentar re-
verter agenda negativa. Em reunião com ministros, 
presidente mostrou preocupação com “efeito Marta” 
e pediu maior publicidade de programas da área so-
cial Vera Rosa. 

Com a base aliada em frangalhos e sem uma 
agenda de peso no Congresso, o governo traçou 
uma estratégia para sair do vácuo político dos próxi-
mos meses: jogar todas as fichas na publicidade dos 
programas sociais. Em reunião com oito ministros, 
há cinco dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
pediu-lhes que dêem mais visibilidade às iniciativas. 
Quer que cada um divulgue o que vem sendo feito, 
pois está convencido de que o governo se comunica 
mal e será cada vez mais desafiado pela oposição, 
de olho em 2006. 

Um ministro que participou da conversa disse ao 
Estado que Lula está preocupado com o “efeito Marta”. 
Traduzindo: avalia que Marta Suplicy (PT) só perdeu o 
comando da Prefeitura de São Paulo para José Serra 
(PSDB) por não divulgar a tempo suas “realizações” no 
campo social. Candidato à reeleição no ano que vem, 
o presidente orientou os ministros a transformarem 
suas viagens pelo País em “agenda positiva” para o 
governo. “Dêem entrevistas para as rádios locais. Fa-
lem dos nossos programas, expliquem o que estamos 
fazendo”, pediu Lula. 

A safra dos que sairão a campo será inaugurada 
pelo ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ana-
nias. Administrador do Bolsa-Família – guarda-chuva 
que abriga quatro programas de transferência de ren-
da -, Patrus começará a enviar cartas, nesta semana, 
para 5.533 prefeituras. 

Vai lembrar que todas têm prazo até 30 de junho 
para apresentar ao ministério relatórios bem detalhados. 
As informações solicitadas, como número de famílias 
atendidas pelo Bolsa-Família e evolução da freqüência 
escolar das crianças, têm o objetivo de impedir fraudes 
na concessão do benefício. 
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NA TELEVISÃO 

O mutirão do governo para espantar o vácuo 
político incluirá uma nova leva de comerciais na TV 
sobre os efeitos práticos do crescimento econômico 
e dos programas da administração Lula na vida das 
pessoas. 

Para efeito de propaganda, a Secretaria de Co-
municação do Governo (Secom) definiu este período 
como “trimestre da inclusão social”. 

Até mesmo a versão final do documento apro-
vado há duas semanas pelo Campo Majoritário do 
PT – grupo que abriga as alas moderadas do partido 
– dará maior ênfase nessa área. Batizado de “Bases de 
um projeto para o Brasil”, o roteiro é o primeiro passo 
para a mudança do ideário político do PT, em dezem-
bro. Teve boa repercussão externa por defender com 
todas as letras o equilíbrio fiscal. No Planalto, porém, 
alguns torceram o nariz para o pouco espaço dado 
aos programas sociais. 

Escrito pelo presidente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), Glauco Arbix, e pelo profes-
sor da Fundação-Escola de Sociologia e Política, Aldo 
Fornazieri – ligado ao presidente do PT, José Genoino, 
e considerado mais liberal que o próprio ministro da 
Fazenda, Antonio Palocci -, o texto receberá emendas. 
Nada que altere o seu conteúdo, mas a idéia é reforçar 
o capítulo que trata das políticas sociais. 

Apesar de todo esse pacote, os ministros não 
param de reclamar da tesourada imposta pela Fazen-
da no orçamento. Queixam-se de que, com o bloqueio 
de recursos, não dá para tocar todos os programas. 
Números divulgados pelo Ministério do Planejamento 
indicam que R$ 4 bilhões serão cortados neste ano das 
políticas sociais – incluindo aí a reforma agrária. 

“Se o esforço para combater o déficit da Previ-
dência for bem-sucedido, poderemos aumentar os 
investimentos sociais”, afirma o ministro do Plane-
jamento, Paulo Bernardo. O problema é que, nesse 
capítulo, a situação é ainda mais complicada. O novo 
ministro da Previdência, Romero Jucá (PMDB), en-
frenta um turbilhão de denúncias de irregularidades 
no uso do dinheiro público. Resultado: desde que foi 
nomeado, há um mês, não consegue sair da areia 
movediça. 

MOSTRAR SERVIÇO 

Na disputa de resultados com os tucanos, os pe-
tistas farão de tudo para mostrar serviço até março, 
quando ocupantes de cargos públicos que pretendem 

se candidatar às eleições devem deixar seus postos. 
“Quem é o PSDB para dizer que o nosso governo é 
ineficiente?”, pergunta o ministro-chefe da Casa Civil, 
José Dirceu. “O que nós temos de realizações nestes 
27 meses, e que vamos fazer até o fim do governo, é 
para dar orgulho ao Brasil.” 

Com a ajuda de parlamentares do PT, o Planalto 
identificou tentativas da oposição, e até dos aliados, 
para “desconstruir” o partido e o governo com o ca-
rimbo da ineficiência. “O PT não pode ser o deposi-
tário de todos os males”, diz o deputado João Paulo 
Cunha (PT-SP), ex-presidente da Câmara. “O que 
estão tentando fazer com o governo do presidente 
Lula é o mesmo que fizeram com a administração 
da prefeita Marta. Mas nós vamos desmistificar isso”, 
garantiu.

Por isso tudo e por isso mesmo, a última notí-
cia:

Popularidade do Presidente cai seis pontos 
em três meses

Só falta agora eles virem indagar: 
Caiu por quê?
Por todas essas notícias, muitas delas a mim 

enviadas pela Voz do Povo. O mesmo povo que deve 
ter opinado na pesquisa CNT/Sensus.

Termino com duas outras notícias, da área da 
corrupção ou, ao menos, da falta de responsabilida-
de fiscal:

União deu a Marta verba de Serra

Para que ela pudesse “fechar” suas contas de 
2004. Dane-se o povo de São Paulo! Dane-se a nova 
gestão. Vale o favoritismo político.

A outra:

Marta deixou de repassar R$110 milhões 
do Pasep

E fica por isso? Nada lhe acontece? A Adminis-
tração Marta não era a última do PT?

Em anexo, as notícias aqui mencionadas.
Por ora, Sr. Presidente, era o que eu tinha a di-

zer.
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste mo-
mento para comentar o artigo intitulado “Fórum de-
fende redução de cargos de confiança”, de autoria 
de Letícia Lins, publicado no jornal O Globo do úl-
timo dia 16 de abril.
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Durante o I Fórum Estadual de Combate à Corrup-
ção, representantes do Ministério Público, da Justiça, 
das Organizações Não-Governamentais e do Governo 
Federal – o Ministro do Controle e da Transparência, 
Waldir Pires, chegaram à conclusão de que a corrup-
ção só desaparecerá quando for reduzida a quantida-
de de cargos de confiança. Isto, porque os cargos de 
confiança normalmente são preenchidos com critérios 
políticos e por apadrinhamento.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo citado seja 
considerado parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
.e Srs. Senadores, ocupo a tribuna nesse momento para 
comentar a matéria intitulada “Caos, sem discordância”, 
publicada na seção “Notas & Informações” da Folha 
de S.Paulo do dia 16 de abril do corrente.

O Movimento de Libertação dos Sem-Terra 
(MLST) invadiu a sede do Ministério da Fazenda des-
respeitando as autoridades, como tem sido freqüente 
nas operações chamadas “movimentos sociais”. O 
primeiro lugar procurado foi o gabinete de trabalho do 
Ministro Antonio Palocci, que não foi encontrado para 

atender as reivindicações sobre melhoras para a refor-
ma agrária e anistia para débitos de assentados.

Pela oportunidade do assunto, requeiro que a 
matéria seja dada como lida e considerada como par-
te integrante deste pronunciamento, para que passe a 
constar dos Anais do Senado Federal.

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. LEONEL PAVAN (PSD – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, ocupo a Tribuna neste momento para comentar 
artigo intitulado “A turma da idéia única”, de autoria do 
articulista Tales Alvarenga, publicado na revista Veja 
do último dia 20 de abril.

Durante a eleição, o PT prometeu criar 10 milhões 
de empregos, disse que ia ampliar a reforma agrária, 
resolveu implantar o sistema de cotas para negros 
nas universidades e anunciou o programa Fome Zero. 
Contudo, todas as suas metas foram desmoralizadas. 
Não restando mais ilusões nos arquivos do PT, eles 
se agarram à única idéia que os inspiram que é a re-
eleição do Lula.

O governo petista não dispõe de um projeto de 
modernização para o Brasil, quer apenas se instalar 
na Presidência por mais quatro anos para que possa 
garantir, pelo menos por esse período, o emprego dos 
30.000 petistas nomeados para cargos de confiança 
no serviço público.

Por fim, Senhor Presidente, requeiro que o referi-
do artigo passe a integrar esse pronunciamento, a fim 
de que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

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. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, celebramos, hoje, a passagem de mais 
um Dia da Educação, que se comemora em 28 de 
abril de cada ano.

A data é propícia para o debate acerca desse 
tema tão importante, e que forma a base sobre a qual 
toda nação que busca o desenvolvimento deve assen-
tar sua estrutura.

Dada a vastidão do assunto e suas inúmeras pos-
síveis abordagens, pretendo ser seletivo, bem como 
objetivo, e ater-me à questão da educação a distância 
(EAD), uma modalidade educacional não tão recente 
quanto muitos pensam, visto que seus primórdios datam 
de 1829, no mundo, e de 1923, no Brasil, mas que ainda 
é alvo de muito preconceito e má compreensão.

Sim, é preciso lembrar que a EAD é uma modali-
dade que já conta com muitos anos de existência. São 
quase dois séculos. Seu pressuposto é uma interação 
virtual, mas não necessariamente mediada pela ele-
trônica, no qual professor e alunos não compartilham 
o mesmo tempo e espaço. 

A experiência brasileira com a EAD, até o advento 
das telecomunicações e da informática, enfatizou os 
cursos por correspondência, utilizados na educação 
não-formal e no atendimento das necessidades de in-
formação e atualização. A clientela beneficiada tem sido 
bastante diversificada. Mas, em sua maioria, é composta 
de adultos, com nível de escolarização variado.

Falemos de alguns exemplos significativos de 
EAD no Brasil.

O Movimento Educacional Brasileiro, Senhor Pre-
sidente, um sistema de ensino a distância não-formal, 
que se baseava na ação pedagógica conscientizadora, 
problematizadora e globalizadora, utilizava o trabalho 
de monitores e o rádio como suporte de veiculação de 
suas mensagens. Entre 1962 e 1964, com 25 emis-
soras radiofônicas, ele atingiu quase meio milhão de 
camponeses, distribuídos em 14 Estados.

A TVE do Maranhão desenvolveu estudos de 5a 
a 8a série, tanto para o ensino regular quanto para o 
supletivo, com programas televisivos, materiais impres-
sos e orientadores de aprendizagem. Em 1995 tinha 
atendido mais de 40 mil alunos em cerca de mil e cem 
telessalas de 33 municípios daquele Estado.

Eu também não poderia deixar de mencionar a 
iniciativa da Fundação Roberto Marinho, conhecida 
por todos nós, como o Telecurso 2o Grau e o Supletivo 
do 1o Grau, que se utiliza de canal aberto e material 

impresso, disponível em bancas de revistas de todo 
o País. Já o Telecurso 2000 é uma parceria daquela 
fundação com a Fiesp, Senai e Sesi/SP, e oferece cur-
sos profissionalizantes, num total de 1.140 programas 
televisivos.

Devemos ter clareza de que os meios utiliza-
dos na EAD não têm valor educativo em si, por mais 
avançados que sejam em termos de tecnologia. O 
significado pedagógico do meio – seja ele caderno de 
texto ou videoconferência – só será definido a partir 
de uma determinada proposta pedagógica. Por vezes, 
uma proposta desprovida de conteúdo e metodologia 
se esconde atrás de uma bela interface tecnológica, 
resultando em uma experiência educacional pobre.

Mas, como no caso dos exemplos que citei, isso 
não significa que a educação a distância seja despro-
vida de virtude. Muito pelo contrário. A experiência 
de outros países, Sr. Presidente, tem demonstrado a 
grande valia dessa modalidade no processo de demo-
cratização do ensino.

Aliás, é justamente nesse aspecto – a democra-
tização do ensino – que se encontra a razão de ser 
dessa metodologia.

A Open University, por exemplo, criada no final dos 
anos 60, no Reino Unido, tornou-se modelo de ensino 
superior. Essa instituição de ensino a distância visa-
va à democratização da educação, de modo a tornar 
possível a ampliação do ensino superior não só para 
um maior número de estudantes, mas, também, para 
aqueles que não possuíam os requisitos necessários 
para o acesso a esse nível escolar. O termo open signi-
ficava uma quebra de barreiras de acesso à graduação: 
requisitos de qualificações prévias, ou locais e tempos 
determinados para a freqüência às aulas.

Sr. Presidente, as dificuldades de locomoção das 
grandes cidades, o isolamento de certas regiões do 
País, enfim, tudo que estorva o encontro de alunos e 
professores pode ser superado por uma boa proposta 
pedagógica de EAD.

Obviamente, não se espera que a educação a 
distância substitua o ensino presencial. Não se pode 
negar, muito menos querer abolir, a riqueza de um en-
contro bem planejado e conduzido entre alunos e seu 
mestre. O ensino presencial, tal qual conhecemos hoje, 
tem lugar inamovível no cenário educacional.

O que se busca, com a modalidade de educação 
a distância, não é substituir o ensino tradicional, mas 
fornecer uma outra opção, mais flexível ao estudante, 
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de quem, em contrapartida, será exigida muita auto-
nomia, dedicação e organização.

Outro mito que frustra essa modalidade não-
presencial, Sr. Presidente, é o de que o aluno estaria 
isolado no processo educacional. 

Pois a verdade é que a EAD não prescinde da 
interação, seja entre o tutor e seus alunos, seja desses 
últimos entre si. As modernas e mais recentes tecnolo-
gias fornecem uma plataforma onde esses encontros 
virtuais podem acontecer com muita riqueza. De fato, 
num depoimento de um aluno de EAD a seu mestre, 
ele lhe disse que, no fórum eletrônico do curso, pela 
primeira vez em sua experiência educacional, ele se 
sentia à vontade para se manifestar, pois sabia que 
seria ouvido por todos. Isso mostra que a EAD tem 
facetas que não são abrangidas pelo ensino presen-
cial, embora, como já disse, não seja objetivo daquela 
substituir este.

Sr. Presidente, enquanto muitos países avançam 
a passos largos na EAD, o Brasil tira pouco proveito 
desse recurso importante e muito útil para o desen-
volvimento educacional da Nação.

É bem certo que temos uma boa experiência, em 
EAD, no nível fundamental e médio e também quan-
do se trata de educação profissional, mas é grande o 
atraso em relação ao nível superior.

Existe muito preconceito até mesmo entre aqueles 
que deveriam ser os promotores dessa modalidade de 
educação, os pedagogos. É que muitos professores, 
acuados pelo medo do novo, temem perder espaço e 
prestígio para uma metodologia que entrega ao aluno 
boa parte da responsabilidade por seu aprendizado.

No entanto, a educação a distância definitivamen-
te se estabeleceu no cenário educacional mundial e 
dele não mais sairá. Trata-se de um movimento irrever-
sível e extremamente benéfico a toda a sociedade. É 
questão de tempo até que o Brasil perceba seu papel 
e sua importância. As novas gerações, em especial, 
não terão objeções a essa modalidade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA.  PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/

PPS – CE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ao longo de 2005, os 25 países da América Latina e 
do Caribe comemoram o Ano da Mulher Latino-Ame-
ricana e Caribenha.

Não se trata apenas, Senhor Presidente, Se-
nhoras e Senhores Senadores, de mais uma data 
para prestar uma justa homenagem às mulheres. Na 
verdade, o principal objetivo dessa iniciativa, proposta 

pelo Parlamento Latino-Americano – o Parlatino –, é 
propiciar uma maior integração entre esses países no 
que diz respeito à batalha por melhores condições de 
vida para todas, nós, mulheres.

Precisamos aproveitar este momento para pro-
mover um amplo debate sobre as dificuldades e as 
conquistas das mulheres em toda a América Latina 
e o Caribe.

Felizmente, a busca por essa integração tem sido 
uma preocupação mundial. Em outubro de 2004, tive a 
oportunidade de participar, em Roma, ao lado da se-
nadora Lúcia Vânia e da deputada Iara Bernardi, da 1a 
Conferência Mundial de Mulheres Parlamentares pela 
Proteção da Infância e da Adolescência.

O encontro reuniu cerca de 200 deputadas e se-
nadoras de mais de 100 países, que discutiram, por 
dois dias, as principais questões ligadas à infância e 
à adolescência.

Além de ter sido um espaço para a troca de 
experiências de parlamentares do mundo inteiro, a 
Conferência gerou resultados práticos. No final dos 
debates, aprovamos a criação de uma rede mundial 
de mulheres parlamentares, cuja missão é fazer um 
incansável monitoramento do cumprimento da Con-
venção dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU 
em 1989. Para coordenar esse trabalho, foi instituído 
um comitê formado por sete parlamentares de todos 
os continentes, o qual faço parte com a responsabili-
dade de articular as ações nas Américas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são inúme-
ros os exemplos de mulheres, célebres ou anônimas, 
que não se cansam de lutar contra as injustiças sociais 
perpetradas nos quatro cantos do planeta. Mulheres 
como Graça Machel, aguerrida batalhadora pelo bem-
estar das crianças da África, como a Princesa Diana, 
que exerceu com maestria e doçura o papel de anjo 
da guarda de milhares de meninos e meninas, ou 
como Jerônima Mesquita, Bertha Lutz e tantas outras 
pioneiras na luta pela garantia dos direitos femininos 
no nosso País.

Não há dúvidas de que, nos últimos anos, essa 
causa ganhou mais força. Em 2004, por exemplo, quan-
do vivenciamos o Ano da Mulher Brasileira, obtivemos 
significativas vitórias na busca por mais qualidade de 
vida para todas nós. 

Conseguimos, graças ao excelente trabalho da 
Comissão Especial do Senado e do fundamental apoio 
do Executivo e das organizações não-governamentais, 
dar maior visibilidade às conquistas femininas, sem 

    525ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



12746 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005

deixar de evidenciar os graves problemas que, em ple-
no século XXI, ainda ameaçam a vida de tantas brasi-
leiras. E é em decorrência do sucesso desse esforço 
que, agora, em 2005, ampliamos a homenagem para 
toda a América Latina e o Caribe.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta se-
mana, em 30 de abril, comemoramos o Dia Nacional 
da Mulher – data que também é uma especial ocasião 
para aprofundarmos a reflexão sobre a urgência de 
construirmos um País melhor para todos, indepen-
dentemente de gênero, raça, etnia, classe social ou 
religião.

Aproveito esta homenagem às mulheres brasi-
leiras para falar de algumas questões que ainda são 
motivo de grande preocupação. 

Uma delas é a violência. Segundo estudo da Fun-
dação Perseu Abramo, uma em cada cinco brasileiras 
declara ter sofrido algum tipo de violência por parte de 
algum homem. Dados das Nações Unidas mostram 
que o País deixa de aumentar em 10% o seu PIB em 
decorrência desse problema. O mais grave é que, em 
quase todos os casos, mais da metade das mulheres 
não pede auxílio.

A violência, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
em todas as suas manifestações, vem comprometendo 
de forma ainda mais cruel a integridade de milhões de 
crianças e adolescentes.

Além da falta de segurança nas ruas, meninos 
e meninas são vítimas de uma das piores formas de 
violação dos direitos humanos: a violência sexual.

Trata-se de um fenômeno complexo, que ultra-
passa os limites culturais e de classe social e se ali-
menta do silêncio das vítimas, de seus familiares e da 
própria comunidade.

Estima-se que a cada oito minutos uma criança 
brasileira sofra abuso sexual. E o que é mais preo-
cupante: em cerca de 90% dos casos, o agressor é 
alguém que convive com ela, como o pai biológico, o 
padastro, tios, avôs, irmãos ou vizinhos. É lamentável 
que o machismo, o medo e a impunidade ainda dêem 
as cartas quando o assunto é a violência contra mu-
lheres e crianças.

A boa notícia é que já conseguimos importantes 
vitórias nessa área, com o trabalho que fizemos na 
CPMI da Exploração Sexual e com a aprovação, por 
unanimidade, pelo Senado Federal, de um conjunto 
de projetos que alteram o Código Penal e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente para que seja possível 

punir, com mais rigor, os responsáveis por crimes tão 
bárbaros. 

No entanto, ainda precisamos avançar mais. Te-
mos a obrigação de lutar para melhorar as nossas 
políticas públicas, para aprimorar os mecanismos de 
repressão aos criminosos e para garantir maior aporte 
de recursos aos programas destinados às mulheres, 
às crianças e aos adolescentes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também 
merece a nossa atenção a gravidez na adolescência. 
Dados da Unesco e do Ministério da Saúde mostram 
que a gestação precoce e as dificuldades dela decor-
rentes já respondem pela terceira causa de morte en-
tre as jovens do Brasil, perdendo apenas para homi-
cídios e acidentes. E mais: 25% das meninas entre 15 
e 17 anos que deixam a escola o fazem por causa da 
gravidez, indicando que a maternidade antecipada é 
a principal causa de evasão escolar de adolescentes. 
Segundo a Unesco, das meninas de 15 a 17 que não 
estudam, 31% residem no Nordeste.

Essa questão não pode mais ser ignorada. E a 
solução para evitar tantas gestações antecipadas não 
passa apenas pela realização de campanhas educati-
vas voltadas para a juventude. Pesquisas revelam que, 
a despeito de conhecerem métodos contraceptivos, 
muitas adolescentes acabam engravidando.

Portanto, a nossa abordagem precisa levar em 
conta aspectos sociais, econômicos e culturais. Para 
muitas adolescentes, a gravidez é encarada como 
uma forma de ascensão social. Isso deixa claro que 
a juventude dessas comunidades tem um cotidiano 
de falta de perspectivas. Essas meninas e também os 
meninos precisam ter acesso, é claro, às informações 
sobre saúde sexual e reprodutiva. Mas também mere-
cem freqüentar uma escola moderna e de qualidade, 
ter acesso à internet, a cursos de línguas, à prática 
de esportes, à diversão, à arte e à cultura. Outro fator 
relevante é o fortalecimento da valorização da educa-
ção e da cidadania. Não basta transferir renda para as 
famílias pobres por meio de programas como o Bolsa-
Família. É fundamental também transmitir às pessoas a 
mensagem de que a educação é o verdadeiro caminho 
para a superação da pobreza e da exclusão social.

Outro problema sério é a mortalidade materna. O 
Plano de Ação Presidente Amigo da Criança, lançado 
pelo presidente Lula em dezembro de 2003, colocou 
como um de seus compromissos a redução em 25% 
da mortalidade materna nas capitais, passando de 74,5 
por 100 mil em 2001 para 55,9 em 2007.
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Mas, segundo um relatório produzido por 26 or-
ganizações da sociedade civil sobre o andamento do 
plano, dificilmente o País alcançará essa meta.

Para transformar essa realidade, é necessário, 
sobretudo, melhorar a qualidade do atendimento no 
pré-natal, no parto e no pós-parto, reduzindo também 
o número de cesarianas. A missão é árdua. Segundo 
o documento das ONGs, ao longo da segunda meta-
de dos anos 90, a cobertura do pré-natal diminuiu de 
forma consistente.

Não é possível, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, assistirmos passivamente à morte de milhares 
de brasileiras, vítimas de problemas evitáveis.

Está na hora de o Brasil assumir uma postura fir-
me no combate a questões como a violência doméstica, 
a mortalidade materna, a gravidez na adolescência, 
dentre tantas outras. E o enfrentamento de tais desa-
fios não pode ser encarado apenas como “coisa de 
mulher”. A busca por um País mais justo para todos 
deve ser uma bandeira de todos: mulheres e homens, 
mães e pais, trabalhadoras e trabalhadores, políticas 
e políticos. 

Era o que eu tinha a dizer!
A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, gostaria de trazer ao conhecimento 
desta Casa que chegou ao meu gabinete a informa-
ção de que a Viação Aérea Rio-Grandense S.A. – Va-
rig, estaria considerando a possibilidade de encerrar 
as suas operações na cidade de Santarém, oeste do 
Pará. Como senadora daquele estado, sinto-me na 
obrigação de alertar para as implicações desta decisão 
que, se efetivada, provocará enormes conseqüências 
negativas não só para os moradores daquela cidade, 
mas para toda a região oeste do Pará.

Santarém é a terceira maior cidade do Estado 
e o maior pólo econômico do oeste paraense. Essa 
região, localizada no coração da floresta amazônica, 
representa 58% da área total do Pará, o que significa 
um território maior do que a França ou da Espanha. 
Vale mencionar que essa área convive há longa data 
com propostas de emancipação, para constituir o pre-
tenso estado de Tapajós. Embora não seja o objetivo 
entrar no mérito dessa questão, trata-se de uma região 
que tem sido negligenciada pelos sucessivos governos 
na destinação de recursos e políticas de desenvolvi-
mento adequadas.

A despeito disso, o seu potencial turístico, espe-
cialmente de Santarém, conhecida como “Pérola do 

Tapajós”, é uma riqueza que pode e deve ser explorada. 
Afinal, a cidade de Santarém ocupa uma posição privi-
legiada: exatamente na junção de dois lindos e grandes 
rios, o Amazonas e o Tapajós. Em frente da cidade, 
é possível testemunhar um dos maiores espetáculos 
da natureza: o encontro das águas verde-esmeraldas 
do Tapajós com as águas ocre-argila do Amazonas, 
as quais correm juntas por muitos quilômetros sem 
se misturarem.

Por causa das águas claras do Tapajós, o muni-
cípio tem uma grande extensão de praias exóticas e 
primitivas que mais parecem mar, com areias brancas 
e finíssimas, algumas de fácil acesso, outras comple-
tamente isoladas. Uma das mais conhecidas é Alter-
do-Chão, conhecida como “Caribe Amazônico”. Além 
de suas belezas naturais, Santarém também atrai 
turistas pela beleza de seus prédios históricos e mo-
numentos, muitos deles herança da colonização por-
tuguesa na região.

Por tudo isso é que Santarém, distante 850 qui-
lômetros de Belém, é uma das mais fortes potências 
turísticas do Estado do Pará. A própria Varig contribuiu 
para o aproveitamento desse potencial – podemos ci-
tar aqui a construção do Tropical Hotel, até agora um 
dos maiores hotéis da região amazônica, com 250 
empregos diretos. Hoje, com apenas um vôo e outro 
compartilhado, a empresa transporta 1.800 a 2.500 
passageiros por mês de um total de 6.000 passageiros 
e 45 toneladas de cargas.

Sem poder contar com o transporte aéreo, au-
menta-se a distância entre essa região e o restante do 
país, tão marcante é a escassez de estradas transi-
táveis. Afinal, a falta de estradas asfaltadas na região 
faz com que o transporte por terra seja uma alternativa 
praticamente inexistente. A outra opção, o barco, não 
obstante a beleza da travessia, é uma viagem demo-
rada, podendo-se levar até três dias rumo a Belém.

Por isso é que venho à tribuna para falar desse 
assunto. Afinal, a continuidade das operações da Varig 
em Santarém é fundamental para o turismo da região. 
Sendo o turismo uma indústria limpa, capaz de gerar 
inúmeros empregos e com enorme potencial de gera-
ção de renda, particularmente em uma região tão ca-
rente de infra-estrutura, mas ao mesmo tempo tão rica 
de recursos naturais, estimulá-lo é importante não só 
para Santarém, mas para o estado do Pará. Vou mais 
além, para o Brasil.

Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-

dência vai encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 441, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 
Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do 
Senado nº 465, de 2003, de minha autoria, que Insti-
tui o Programa Nacional de Estímulo ao Emprego de 
Trabalhadores Experientes.

Justificação

Quando nos deparamos com a problemática do 
desemprego e, notadamente do trabalhador com mais 
de 45 anos, devemos oferecer os melhores e mais 
ágeis caminhos para solucioná-la. Dentro desta ótica 
é que requeiro a retirada do PLS 465/2003 com fito de 
melhor adequá-lo a nossa realidade e posteriormente 
reapresentá-lo.

Somado a isto nos parece oportuno tal requeri-
mento visto que o PLS aguarda relatório e, portanto 
não terá prejuízo na tramitação do processo legis-
lativo.

Sala das Sessões,  29 de abril de 2005. – Sena-
dor Paulo Paim

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Como o requerimento é de minha autoria, eu o es-
tou retirando porque houve um erro de redação e vou 
reapresentá-lo na segunda-feira.

O requerimento será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 436, DE 2005

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 239, de 2004, 
de iniciativa do Senador Heráclito Fortes e 
outros Senhores Senadores, que determina 
o tombamento de túmulos onde se encon-
tram os restos mortais de ex-presidentes 
da República.

Relator Senador Marco Maciel

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 239, de 2004, de 
autoria do Senador Heráclito Fortes, determina o tom-
bamento dos túmulos onde se encontram sepultados 
ex-presidentes da República, nos termos do art. 1º do 
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que 
dispõe sobre a identificação e a proteção ao patrimô-
nio histórico e artístico da União.

Em exame na Comissão de Educação, a propo-
sição não recebeu emendas.

II – Análise

As relações entre o Estado e a cultura, concer-
nentes à proteção, a guarda e à recuperação dos bens 
e das manifestações culturais brasileiros, são efetiva-
mente reguladas pelo Decreto-Lei referido no art. 1º 
do projeto em comento.

Com efeito, esse importante ato legal nasceu da 
inspirada contribuição do escritor Mário de Andrade e 
da prolífica gestão de Gustavo Capanema à frente do 
Ministério da Educação, de 1934 a 1945. O Decreto 
Lei nº 25, de 1937, não apenas define como patri-
mônio histórico e artístico nacional os bens móveis e 
imóveis, cuja conservação seja de interesse público, 
como cria o então Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN).

Por definição, são duas as principais razões a fun-
damentar a definição de interesse público: o excepcional 
valor artístico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, 

Ata da 52ª Sessão Não Deliberativa, 
em 29 de abril de 2005 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Paulo Paim e Mozarildo Cavalvanti
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ou a evidente vinculação desse bem ou conjunto de 
bens a fatos memoráveis da história brasileira.

Nesse sentido, os mausoléus dos ex-presidentes 
da República constituem um testemunho histórico de 
inquestionável relevância, e a proposição em análise, 
em boa hora, promove o resgate da sua importância. 
Na justificação, o projeto menciona o valor atribuído 
aos túmulos presidenciais em várias nações, o que os 
transforma em locais de culto cívico.

No Brasil, é notória a dificuldade por que passam 
os órgãos de proteção e conservação do patrimônio 
histórico. A exigüidade das dotações orçamentárias 
dos órgãos governamentais voltados para o trato cul-

tural ilustra essa constatação. Entretanto, é preciso 
considerar, também, o imperativo político imprescin-
dível para se transformar esse legado histórico em 
patrimônio nacional.

Nessa medida, entendemos que a intenção do 
projeto de lei em análise se reveste da maior oportu-
nidade.

III – Voto

Assim sendo, pelo mérito, manifestamo-nos pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 239, de 
2004.

Sala da Comissão, 29-3-2005.
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PARECER Nº 437, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
245, de 2004, de autoria do Senador Fer-
nando Bezerra, que dispõe sobre o parcela-
mento de débitos tributários de devedores 
em recuperação judicial.

Relator: Senador Tásso Jereissati

I – Relatório

Essa Comissão examina, em caráter terminativo, 
o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 245, de 2004, de 
autoria do Senador Fernando Bezerra, que “dispõe 
sobre o parcelamento de débitos tributários de deve-
dores em recuperação judicial”. O projeto atende ao 
prescrito no § 3º do art. 155-A da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), 
acrescentado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de 
fevereiro de 2005, editada para adaptar o CTN à Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

A proposição contém treze artigos. O 1º define 
o seu objeto: concessão de parcelamento de débitos 
junto à Secretaria da Receita Federal (SRF), ao Ins-
tituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a devedor 
em processo de recuperação judicial. A solicitação se 
fará mediante comprovação do deferimento do pro-
cessamento da recuperação judicial; indeferida esta, 
rescindir-se-á o parcelamento (art. 2º).

O parcelamento abrangerá todos os débitos do 
sujeito passivo, quer como contribuinte quer como 
responsável, constituídos ou não, inclusive os relati-
vos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) ou 
descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro 
Nacional, ao Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro sobre Operações relativas a Títulos 
e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido, e 
aos valores recebidos pelos agentes arrecadadores 
e não recolhidos aos cofres públicos. A inclusão de 
débitos com exigibilidade suspensa, em virtude de re-
curso administrativo, medida liminar, tutela antecipada 
ou parcelamento anterior fica, contudo, condicionada 
a: 1) desistência expressa e irrevogável da respectiva 
demanda administrativa ou judicial; e 2) à renúncia 
ao direito sobre o qual se funda o pedido. Também os 
débitos de pessoas jurídicas (PJ) inscritas no Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas de Pequeno Porte-SIMPLES po-
derão ser parcelados (art. 3º e §§ 1º, 2º e 4º).

O art. 12 determina a aplicação subsidiária, ao 
parcelamento de que se trata, das normas regulado-

ras dos parcelamentos ordinariamente concedidos. O 
projeto enuncia expressamente as seguintes:

a) o pedido constitui confissão irretratável 
da dívida (art. 4º);

b) o débito a ser parcelado será consoli-
dado na data da concessão do parcelamento 
(art. 5º);

c) o valor de cada parcela será acresci-
do de juros de mora equivalentes à variação 
referencial do Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (SELIC), para títulos federais (art. 
7º, parágrafo único);

d) a falta de pagamento de duas pres-
tações ou a decretação da falência implicará 
imediata rescisão do parcelamento e, confor-
me o caso, a remessa para a inscrição em dí-
vida ativa ou o prosseguimento da execução 
(art. 8º);

e) o devedor pagará as custas, os emo-
lumentos e demais encargos legais quando 
o débito a ser parcelado estiver inscrito em 
dívida ativa (art. 9º).

f) A SRF, a PGFN e o INSS publicarão, 
mensalmente, o demonstrativo dos parcela-
mentos deferidos (art. 11).

O parcelamento ao devedor em recuperação judi-
cial não dispensa os gravames decorrentes de medida 
cautelar fiscal nem as garantias prestadas na ação de 
execução fiscal (art. 3º, § 3º).

O prazo máximo a ser concedido será de 72 me-
ses, exceto para as microempresas e empresas de pe-
queno porte, que será de 84 meses (art. 6º). O limite 
máximo de receita bruta anual para enquadramento na 
categoria de empresa de pequeno pode é o estipula-
do no art. 2º, II e § 3º da Lei nº 9.841, de 5 de outubro 
de 1999, atualmente de R$2.133.222,00, por força do 
Decreto nº 5.028, de 31 de março de 2004.

O art. 8º veda o reparcelamento no caso de resci-
são do parcelamento motivada por falta de pagamento 
de duas prestações ou pela decretação da falência.

ASRF,a PGFN e o INSS:

a) consolidarão e concederão o parcela-
mento (art. 10, caput);

b) expedirão os atos necessários para 
a execução da lei que resultar da proposição, 
inclusive quanto à forma de consolidação dos 
débitos sob sua respectiva administração (pa-
rágrafo único do art. 10);

Na justificação, o Autor aduz que a nova lei de 
recuperação de empresas inaugurou um conceito de 
reorganização empresarial, da qual os credores par-
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ticipam, negociando seus direitos e deliberando sobre 
o plano de recuperação apresentado pelo devedor em 
dificuldades.

Em razão dos princípios que vinculam a admi-
nistração pública, em especial o da legalidade, o fisco 
é impedido de negociar seus créditos em assembléia-
geral de credores. O Poder Público não pode, contudo, 
furtar-se a dar sua contribuição, pois, praticamente 
todas as empresas em dificuldades econômico-finan-
ceiras são devedoras da União e do INSS e costumam 
suspender o recolhimento de tributos, com vistas a sair 
da crise. É realista a constatação de que muito embora 
a atual legislação exija para a concessão da concor-
data a apresentação de certidões negativas junto ao 
Fisco, muitos juizes dispensam tal exigência, pois, se 
não o fizerem, dificilmente será concedida qualquer 
concordata no Brasil.

De forma judiciosa, o Proponente conclui:

É necessário evitar que a cobrança judi-
cial dos tributos e outras obrigações tome-se 
um entrave à execução do plano ou prejudique 
as perspectivas de sucesso da recuperação 
do devedor, o que poderia implicar rejeição do 
plano e, conseqüentemente, decretação da fa-
lência de empresas potencialmente viáveis.

O projeto contribuirá, assim, para a recuperação 
das empresas, com a manutenção dos empregos e o 
estímulo à atividade produtiva, em benefício da eco-
nomia como um todo.

II – Análise

A proposição é constitucional. A União é com-
petente para regular matéria de natureza tributária, 
nos termos do art. 24, I, e 48, I, da Cada Magna; os 
parlamentares detêm o poder de iniciativa legiferante, 
a teor do art. 61.

Sendo inviável, como salienta o Autor, a parti-
cipação do fisco na assembléia geral de credores, é 
necessário estabelecer, por lei, condições especiais 
de parcelamento para a empresa em processo de 
recuperação judicial. Não foi por outra razão que, si-
multaneamente à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005 (regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária), o 
Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 
118, de idêntica data, a qual altera o Código Tributário 
Nacional, prevendo que os entes tributantes editem lei 
específica sobre a matéria.

Cabe salientar que o projeto foi apresentado em 
24 de agosto de 2004, portanto, antes da votação final 
e promulgação das duas leis citadas, o que ensejou 
novas discussões com vistas ao seu aperfeiçoamen-
to. O substitutivo que oferecemos, ao final, tomou-se 

necessário para incorporar ao Projeto de autoria do 
Senador Fernando Bezerra, algumas sugestões rece-
bidas, visando seu aperfeiçoamento. Incorpora, ade-
mais, modificações que visam a atender à boa técnica 
legislativa, preconizada pela Lei Complementar nº 95, 
de 26 de fevereiro de 1998.

Com efeito, o PLS nº 245, de 2004, contempla 
apenas débitos perante a SRF, o INSS e a PGFN, ex-
cluindo, assim:

a) débitos com a União, suas autarquias 
e fundações, que não sejam cobrados pelos 
referidos órgãos, verbi gratia, multas aplica-
das pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
agências reguladoras etc.;

b) débitos de qualquer natureza com ou-
tros entes da Federação;

c) débitos com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

Uma primeira modificação que se impõe é a 
inclusão, entre os órgãos aptos a parcelar débitos, 
da Secretaria da Receita Previdenciária, criada no 
âmbito do Ministério da Previdência Social, pela 
Medida Provisória nº 222, de 4 de outubro de 2004, 
convertida na Lei nº 11.098, de 13 de janeiro de 
2005. A referida Secretaria recebeu a incumbência 
de arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o reco-
lhimento, em nome do INSS, das seguintes contri-
buições sociais, devidas:

a) pelas empresas, incidentes sobre a 
remuneração paga ou creditada aos segura-
dos a seu serviço;

b) pelos empregadores domésticos;
c) pelos trabalhadores, incidentes sobre 

o seu salário-de-contribuição;
d) pelas empresas a terceiros (Sistema 

S e outras);
e) a título de substituição das anteriores, 

que vierem a ser instituídas.

Na esfera federal, os débitos administrados pela 
Secretaria de Receita Federal e pela Secretaria da 
Receita Previdenciária correspondem à esmagado-
ra maioria dos débitos com entes públicos. Contudo, 
isto não significa que se possa deixar completamen-
te sem previsão legal a situação dos demais débitos. 
Como ficaria a situação, por exemplo, de uma multa 
ambiental? O infrator simplesmente não pagaria? Ou 
a direção do Ibama teria de comparecer à assem-
bléia-geral de credores para, junto com credores pri-
vados, “negociar”, sabe-se lá com que parâmetros, 
os termos do pagamento? E todos sabem bem que 
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negociação de dívida não é compatível com relações 
de direito público, a não ser dentro de estritos parâ-
metros legais.

Da mesma forma, os débitos com o FGTS, seja 
os de natureza tributária, instituídos pela Lei Comple-
mentar nº 110, de 29 de junho de 2001, seja os decor-
rentes da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, devem 
ser expressamente previstos.

Faz-se necessário prever, ainda, a situação das 
dívidas não tributárias com outros entes da federação, 
hipótese que não consta expressamente da nova Lei 
de Falências. Assim, propomos que elas também pos-
sam ser parceladas nos termos de norma específica 
do ente da federação.

Diante disto, estamos propondo que todos os 
débitos com pessoas jurídicas de direito público 
interno (União, Estados, Municípios, Distrito Fede-
ral e respectivas autarquias e fundações públicas) 
sejam parcelados nos termos objetivos da lei, afas-
tando-se a possibilidade de arbítrio da administra-
ção pública.

Pensamos – contrariamente à proposta original 
– que deve ser mantida a vedação de parcelamento 
nas hipóteses enunciadas nos incisos I a III do art. 14 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 – lei geral de 
parcelamento da União. Com efeito, o não-recolhimen-
to aos cofres públicos de tributos retidos na fonte ou 
descontados de terceiros caracteriza ilícito penal, que 
não pode ser fomentado sob risco de atentar contra o 
próprio Estado de direito.

Por fim, observamos, no texto da nova Lei de 
Falência, que a Câmara dos Deputados entendeu de 
excluir do art. 57 o prazo de juntada de certidões e do 
art. 73 a conseqüência de eventual não-juntada das 
certidões. Com isto, criou-se situação de incerteza no 
campo tributário altamente nociva não apenas para a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
como para os demais credores e para os próprios de-
vedores.

Com efeito, o art. 191-A do Código Tributário 
Nacional estatui que “a concessão de recuperação 
judicial depende da apresentação da prova de quita-
ção de todos os tributos, observado o disposto nos 
arts. 151,205 e 206 desta Lei”. Assim, se não houver 
apresentação das certidões não haverá concessão 
da recuperação judicial. Por outro lado, não existe 
autorização expressa para a falência. O que fará o 
juiz? Decretará ou não a falência segundo seu livre 
arbítrio? Extinguirá o processo de recuperação judi-
cial? Deixará o devedor em situação fiscal irregular 
com execuções fiscais consumindo o patrimônio da 
empresa ao mesmo tempo em que os pagamentos 

para outros credores, inclusive trabalhadores, estão 
parcelados?

Verdadeiramente, não é possível permitir tal si-
tuação.

Sabe-se que, para rejeitar o texto do Senado 
Federal, a Câmara dos Deputados argüiu que o pra-
zo de cinco dias para a apresentação das certidões 
seria muito exíguo. Na ocasião, houve concordância 
com a aprovação de texto prevendo prazo maior. As-
sim, estamos propondo o retomo do texto do Senado 
Federal, com o aumento do prazo de apresentação 
das certidões para trinta dias.

III – Voto

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprova-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2004, na 
forma do seguinte substitutivo:

EMENDA Nº 1 – CAE (Substitutivo)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 245 (SUBSTITUTIVO),  DE  2004

Dispõe sobre o parcelamento de débi-
tos de devedores em recuperação judicial, 
perante a União, suas autarquias, fundações 
públicas e o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e altera os arts. 57 e 73 da Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a concessão de 

parcelamento de débitos perante a Secretaria da Re-
ceita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, 
inscritos ou não em dívida ativa do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) a devedor em processo de 
recuperação judicial, nos termos do art. 155-A, § 3º, 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional.

Parágrafo único. Aplicam-se os termos desta lei 
a outros débitos, tributários ou não tributários, com a 
União, suas autarquias, suas fundações públicas ou 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
desde que não haja norma específica estabelecendo 
regra para seu parcelamento.

Art. 2º Os débitos, de natureza tributária ou não 
tributária, com pessoas jurídicas de direito público in-
terno ou com o FGTS não estão sujeitos à recupera-
ção extrajudicial ou à recuperação judicial, ressalvada, 
quanto a esta última, a concessão de parcelamento 
nos termos desta lei ou de lei específica federal ou de 
outro ente da Federação.

Parágrafo único. A inexistência da lei específica 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município importa 
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na aplicação, no tocante aos débitos tributários, das 
leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao 
devedor em recuperação judicial, não podendo, neste 
caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao conce-
dido por esta lei.

Art. 3º Pode requerer parcelamento a pessoa ju-
rídica que comprove o deferimento do processamento 
da recuperação judicial.

Parágrafo único. Não sendo concedida a recupe-
ração judicial, o parcelamento será rescindido, aplican-
do-se o disposto no art. 9º desta lei.

Art. 4º Podem ser objeto de parcelamento, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 1º e 
no art. 2º, todos os débitos perante a Secretaria da 
Receita Federal, a Secretaria da Receita Previden-
ciária, inscritos ou não em dívida ativa do INSS, e a 
PGFN.

§ 1º Os pedidos de parcelamento abrangerão 
todos os débitos existentes em nome do devedor, na 
condição de contribuinte ou responsável, constituídos 
ou não, admitindo-se apenas a exclusão daqueles com 
exigibilidade suspensa por força dos incisos III, IV, V 
e VI do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 – Código Tributário Nacional.

§ 2º A inclusão dos débitos com exigibilidade sus-
pensa a que se refere a parte final do § 1º condiciona-
se à desistência expressa e irrevogável da respectiva 
demanda administrativa ou judicial, bem assim a re-
núncia ao direito, relativo aos mesmos débitos, sobre 
o qual se funda o pedido.

§ 3º o parcelamento de débito não prejudica os 
gravames decorrentes de medida cautelar fiscal ou as 
garantias prestadas na ação de execução fiscal.

§ 4º Não se aplicam as vedações previstas no 
parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de 
julho de 2002 e no § 2º do art. 6º da Lei nº 9.317, de 
5 de dezembro de 1996.

Art. 5º O pedido de parcelamento constitui confis-
são irretratável de dívida, podendo o valor dele cons-
tante ser objeto de verificação.

Art. 6º O débito a ser parcelado será consolidado 
na data da concessão do parcelamento, observado o 
disposto no art. 11.

Parágrafo único. Os depósitos existentes, vincula-
dos aos débitos a serem parcelados nos termos desta 
lei, serão automaticamente convertidos em renda da 
União ou do INSS, conforme o caso, concedendo-se 
o parcelamento sobre o valor remanescente.

Art. 7º O prazo máximo de concessão do parce-
lamento será de:

I – oitenta e quatro meses para o devedor que, 
no ano-calendário anterior ao do pedido do parcela-
mento, tenha auferido receita bruta igual ou inferior ao 

limite máximo a que se refere o inciso lI, combinado 
com o § 3º ambos do art. 2º, da Lei nº 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

II – setenta e dois meses para os demais deve-
dores.

Art. 8º O valor de cada parcela será obtido me-
diante a divisão do valor do débito consolidado pelo 
número de parcelas, observado o valor mínimo de 
parcela a ser fixado pelo titular do órgão ou entidade 
competente.

§ 1º O valor de cada uma das parcelas será acres-
cido de juros de mora equivalentes à taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) 
para títulos federais, a partir do primeiro dia do mês 
subseqüente ao da consolidação até o mês anterior 
ao do pagamento, e de um por cento no mês em que 
o pagamento estiver sendo efetuado.

§ 2º No parcelamento das contribuições para o 
FGTS a que se refere a Lei Complementar nº 110, de 
29 de junho de 2001, aplica-se o disposto na Lei nº 
8.036, de lide maio de 1990, inclusive para efeitos de 
incidência de juros e correção monetária.

Art. 9º A falta de pagamento de duas presta-
ções ou a decretação da falência implicará imediata 
rescisão do parcelamento independentemente de 
notificação prévia e, conforme o caso, a remessa do 
débito para a inscrição em dívida ativa ou o prosse-
guimento da execução, vedado, em qualquer caso, 
reparcelamento.

Parágrafo único. A rescisão implicará o restabele-
cimento, em relação ao montante não pago, dos acrés-
cimos legais, na forma da legislação aplicável.

Art. 10. No caso de parcelamento de débito ins-
crito em dívida ativa4 o devedor pagará as custas, 
emolumentos e demais encargos legais.

Art. 11. A Secretaria da Receita Federal, a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da 
Receita Previdenciária são competentes para efetuar a 
consolidação e conceder o parcelamento dos débitos 
que estejam sob sua administração.

Parágrafo único. Os órgãos mencionados no caput 
expedirão os atos necessários para a execução des-
ta Lei no âmbito da respectiva competência, inclusive 
quanto à forma de consolidação.

Art. 12. Os parcelamentos deferidos na forma 
desta lei terão o respectivo demonstrativo publicado 
mensalmente por parte de cada órgão de que trata 
o art. 11.

Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente ao parcela-
mento previsto nesta Lei, naquilo que não a contrariar, 
as normas reguladoras dos parcelamentos ordinaria-
mente concedidos.
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Art. 14. Os arts. 57 e 73 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 57. Após a juntada aos autos do pla-
no aprovado pela assembléia-geral de credores 
ou decorrido o prazo previsto no art. 55 sem 
objeção de credores, o devedor apresentará, 
em trinta dias, comprovação do pagamento 
ou da suspensão da exigibilidade dos débitos 
tributários, nos termos dos arts. 151, 155-A, 
191-A, 205 e 206 da Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 – Código Tributário Nacio-

nal. (NR)”

“Art. 73. .................................................

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

V – se não forem apresentadas, tempesti-

vamente, as certidões de que trata o art. 57.

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

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
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TEXTO FINAL

EMENDA Nº 1 – CAE (SUBSTITUTIVO) 
OFERECIDA AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 2004

Dispõe sobre o parcelamento de débi-
tos de devedores em recuperação judicial, 
perante a União, suas autarquias, fundações 
públicas e o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e altera os arts. 57 e 73 da Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a concessão de 

parcelamento de débitos perante a Secretaria da Re-
ceita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, 
inscritos ou não em dívida ativa do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) a devedor em processo de 
recuperação judicial, nos termos do art. 155-A, § 3º, 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional.

Parágrafo único. Aplicam-se os termos desta lei 
a outros débitos, tributários ou não tributários, com a 
União, suas autarquias, suas fundações públicas ou 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
desde que não haja norma específica estabelecendo 
regra para seu parcelamento.

Art. 2º Os débitos, de natureza tributária ou não 
tributária, com pessoas jurídicas de direito público in-
terno ou como FGTS não estão sujeitos à recupera-
ção extrajudicial ou à recuperação judicial, ressalvada, 
quanto a esta última, a concessão de parcelamento 
nos termos desta lei ou de lei específica federal ou de 
outro ente da Federação.

Parágrafo único. A inexistência da lei específica 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município importa 
na aplicação, no tocante aos débitos tributários, das 
leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao 
devedor em recuperação judicial, não podendo, neste 
caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao conce-
dido por esta lei.

Art. 3º Pode requerer parcelamento a pessoa ju-
rídica que comprove o deferimento do processamento 
da recuperação judicial.

Parágrafo único. Não sendo concedida a recupe-
ração judicial, o parcelamento será rescindido, aplican-
do-se o disposto no art. 9º desta lei.

Art. 4º Podem ser objeto de parcelamento, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 1º e no 
art. 2º, todos os débitos perante a Secretaria da Receita 

Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, inscri-
tos ou não em dívida ativa do INSS, e a PGFN.

§ 1º Os pedidos de parcelamento abrangerão 
todos os débitos existentes em nome do devedor, na 
condição de contribuinte ou responsável, constituídos 
ou não, admitindo-se apenas a exclusão daqueles com 
exigibilidade suspensa por força dos incisos III, IV, V 
e VI do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 – Código Tributário Nacional.

§ 2º A inclusão dos débitos com exigibilidade sus-
pensa a que se refere a parte final do § 1º condiciona-
se à desistência expressa e irrevogável da respectiva 
demanda administrativa ou judicial, bem assim a re-
núncia ao direito, relativo aos mesmos débitos, sobre 
o qual se funda o pedido.

§ 3º O parcelamento de débito não prejudica os 
gravames decorrentes de medida cautelar fiscal ou as 
garantias prestadas na ação de execução fiscal.

§ 4º Não se aplicam as vedações previstas no 
parágrafo único do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de 
julho de 2002 e no § 2º do art. 6º da Lei nº 9.317, de 
5 de dezembro de 1996.

Art. 5º O pedido de parcelamento constitui confis-
são irretratável de dívida, podendo o valor dele cons-
tante ser objeto de verificação.

Art. 6º O débito a ser parcelado será consolidado 
na data da concessão do parcelamento, observado o 
disposto no art. 11.

Parágrafo único. Os depósitos existentes, vincula-
dos aos débitos a serem parcelados nos termos desta 
lei, serão automaticamente convertidos em renda da 
União ou do INSS, conforme o caso, concedendo-se 
o parcelamento sobre o valor remanescente.

Art. 7º O prazo máximo de concessão do parce-
lamento será de:

I – oitenta e quatro meses para o devedor que, 
no ano-calendário anterior ao do pedido do parcela-
mento, tenha auferido receita bruta igual ou inferior ao 
limite máximo a que se refere o inciso II, combinado 
com o § 3º, ambos do art. 2º, da Lei nº 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

II – setenta e dois meses para os demais deve-
dores.

Art. 8ºO valor de cada parcela será obtido me-
diante a divisão do valor do débito consolidado pelo 
número de parcelas, observado o valor mínimo de 
parcela a ser fixado pelo titular do órgão ou entidade 
competente.

§ 1º O valor de cada uma das parcelas será 
acrescido de juros de mora equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (SELIC) para títulos federais, a partir do 
primeiro dia do mês subseqüente ao da consoli-
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dação até o mês anterior ao do pagamento, e de 
um por cento no mês em que o pagamento estiver 
sendo efetuado.

§ 2º No parcelamento das contribuições para 
o FGTS a que se refere a Lei Complementar nº 
110, de 29 de junho de 2001, aplica-se o disposto 
na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, inclusi-
ve para efeitos de incidência de juros e correção 
monetária.

Art. 9º A falta de pagamento de duas presta-
ções ou a decretação da falência implicará imediata 
rescisão do parcelamento independentemente de 
notificação prévia e, conforme o caso, a remessa do 
débito para a inscrição em divida ativa ou o prosse-
guimento da execução, vedado, em qualquer caso, 
reparcelamento.

Parágrafo único. A rescisão implicará o restabele-
cimento, em relação ao montante não pago, dos acrés-
cimos legais, na forma da legislação aplicável.

Art. 10. No caso de parcelamento de débito ins-
crito em dívida ativa, o devedor pagará as custas, 
emolumentos e demais encargos legais.

Art. 11. A Secretaria da Receita Federal, a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da 
Receita Previdenciária são competentes para efetuar a 
consolidação e conceder o parcelamento dos débitos 
que estejam sob sua administração.

Parágrafo único. Os órgãos mencionados no ca-
put expedirão os atos necessários para a execução 
desta lei no âmbito da respectiva competência, inclu-
sive quanto à forma de consolidação.

Art. 12. Os parcelamentos deferidos na forma 
desta lei terão o respectivo demonstrativo publicado 
mensalmente por parte de cada órgão de que trata o 
art. 11.

Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente ao parcela-
mento previsto nesta Lei, naquilo que não a contrariar, 
as normas reguladoras dos parcelamentos ordinaria-
mente concedidos.

Art. 14. Os arts. 57 e 73 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 57. Após a juntada aos autos do pia-
no aprovado pela assembléia-geral de credores 
ou decorrido o prazo previsto no art. 55 sem 
objeção de credores, o devedor apresentará, 
em trinta dias, comprovação do pagamento 
ou da suspensão da exigibilidade dos débitos 
tributários, nos termos dos arts. 151, 155-A, 
191-A, 205 e 206 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacio-
nal. (NR)”

“Art. 73. .................................................
  .............................................................
V – se não forem apresentadas, tempesti-

vamente, as certidões de que trata o art. 57.
.....................................................(NR)”

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão,  12 de abril de 2005.

OF. CAE 54/2005

Brasília, 19 de abril de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada na 
presente data, a Emenda nº Ol-CAE (Substitutivo) ofe-
recida ao Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2004, 
que “dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários 
de devedores em recuperação judicial”.

Respeitosamente, –  Senador Luiz Otávio, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Econômicos

OF. 049/CAE/2005

Brasília, 12 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou o Substitutivo Integral oferecido ao Projeto de 
Lei do Senado nº 245, de 2004, que “Dispõe sobre o 
parcelamento de débitos tributários de devedores em 
recuperação judicial”, e que nos termos do art. 282, 
do R.I.S.F., o referido Substitutivo será submetido a 
turno suplementar de discussão na próxima reunião 
desta Comissão.

Atenciosamente, Senador Luiz Otávio, Presiden-
te da Comissão de Assuntos Econômicos. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-

nômico e urbanístico;
....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I _ sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;
....................................................................................

SUBSEÇÃO III 
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................

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 COMPLEMENTAR Nº 110, 
DE 29 DE JUNHO DE 2001

Institui contribuições sociais, autoriza 
créditos de complementos de atualização 
monetária em contas vinculadas do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 
dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 9 DE FEVE-
REIRO DE 2005

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacio-
nal, e dispõe sobre a interpretação do inciso I do 
art. 168 da mesma Lei.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

instituí normas gerais de direito tributário aplicá-
veis à União, Estados e Municípios.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Imposto Estadual sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias 

Arts. 52 a 58. (Revogados pelo Decreto-lei nº 
406, de 31-12-1968
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Suspensão do Crédito Tributário

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 
tributário:

I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário adminis-
trativo;

IV – a concessão de medida liminar em manda-
do de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela 
antecipada, em outras espécies de ação judicial; (In-
cluído pela Lcp nº 104, de 10-1-2001)

VI – o parcelamento, (Incluído pela Lcp nº 104, 
de 10-1-2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
dispensa o cumprimento das obrigações assessórias 
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 
suspenso, ou dela conseqüentes.
....................................................................................

Art. 191. Não será concedida concordata nem 
declarada a extinção das obrigações do falido, sem 
que o requerente faça prova da quitação de todos os 
tributos relativos à sua atividade mercantil.
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Certidões Negativas

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quita-
ção de determinado tributo, quando exigível, seja feita 
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por certidão negativa, expedida à vista de requerimen-
to do interessado, que contenha todas as informações 
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio 
fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o pe-
ríodo a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre 
expedida nos termos em que tenha sido requerida e 
será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da en-
trada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no 
artigo anterior a certidão de que conste a existência 
de créditos não vencidos, em curso de cobrança exe-
cutiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 406, 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968

Estabelece normas gerais de direito 
financeiro, aplicáveis aos impostos sobre 
operações relativas à circulação de merca-
dorias e sobre serviços de qualquer natu-
reza, e dá outras providências.

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

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi-
dências.

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

LEI Nº 11.098, DE 13 DE JANEIRO DE 2005

Atribui ao Ministério da Previdência 
Social competências relativas à arrecada-
ção, fiscalização, lançamento e normatiza-
ção de receitas previdenciárias, autoriza 
a criação da Secretaria da Receita Previ-
denciária no âmbito do referido Ministério; 
altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.683, 
de 28 de maio de 2003: e dá outras provi-
dências.

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

LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005

Regula a recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária.

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

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano apro-
vado pela assembléia-geral de credores ou decorrido 
o prazo previsto no art. 55 desta lei sem objeção de 
credores, o devedor apresentará

certidões negativas de débitos tributários nos ter-
mos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

...

CAPÍTULO IV 
Da Convolação da Recuperação Judicial 

em Falência

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o pro-
cesso de recuperação judicial:

I – por deliberação da assembléia-geral de cre-
dores, na forma do art. 42 desta lei;

II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano 
de recuperação no prazo do art. 53 desta lei;

III – quando houver sido rejeitado o plano de re-
cuperação, nos termos do § 4º do art. 56 desta lei;

IV – por descumprimento de qualquer obrigação 
assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º 
do art. 61 desta lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não im-
pede a decretação da falência por inadimplemento de 
obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos ter-
mos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta lei, 
ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do 
art. 94 desta lei.
....................................................................................

SEÇÃO IV 
Do Procedimento para a Decretação da Falência

Art. 94. Será decretada a falência do devedor 
que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no 
vencimento, obrigação líquida materializada em título 
ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapas-
se o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na 
data do pedido de falência;

II – executado por qualquer quantia líquida, não 
paga, não deposita e não nomeia à penhora bens su-
ficientes dentro do prazo legal;

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto 
se fizer parte de plano de recuperação judicial:

a) procede à liquidação precipitada de seus ati-
vos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para 
realizar pagamentos;

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, 
com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar cre-
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dores, negócio simulado ou alienação de parte ou da 
totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou 
não, sem o consentimento de todos os credores e sem 
ficar com bens suficientes para solver seu passivo;

d) simula a transferência de seu principal esta-
belecimento com o objetivo de burlar a legislação ou 
a fiscalização ou para prejudicar credor;

e) dá ou reforça garantia a credor por dívida 
contraída anteriormente sem ficar com bens livres 
e desembaraçados suficientes para saldar seu pas-
sivo;

f) ausenta-se sem deixar representante habilita-
do e com recursos suficientes para pagar os credores, 
abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu 
domicílio, do local de sua sede ou de seu principal es-
tabelecimento;

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obri-
gação assumida no plano de recuperação judicial.
....................................................................................

DECRETO Nº 5.023, DE 31 DE MARCO DE 2004

Altera os valores dos limites fixados 
nos incisos I e II do art. 2º da Lei nº 9.841 
de 5 de outubro de 1999, que instituiu o 
Estatuto da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte.

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

LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Institui o Estatuto da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, dispondo 
sobre o tratamento jurídico diferenciado, 
simplificado e favorecido previsto nos arts. 
170 e 179 da Constituição Federal.

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

CAPÍTULO II 
Da Definição de Microempresa 

e de Empresa de Pequeno Porte

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, ressalvado o 
disposto no art. 3º, considera-se:

I – microempresa, a pessoa jurídica e a firma 
mercantil individual que tiver receita bruta anual igual 
ou inferior a R$244.000,00 (duzentos e quarenta e 
quatro mil reais); (Vide Decreto nº 5.028, de 31-3-
2004)

II – empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi-
ca e a firma mercantil individual que, não enquadrada 
como microempresa, tiver receita bruta anual supe-

rior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais). (Vide Decreto nº 5.028, 
de 31-3-2004)
... .................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. CAE 54/2005

Brasília, 19 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
na presente data, a Emenda nº 1 – CAE (Substitutivo) 
oferecida ao Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2004, 
que “dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários 
de devedores em recuperação judicial”.

Respeitosamente, – Senador Luiz Otávio, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. Nº CE/024/2005.

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada em 29 de 
março p.p, pela aprovação do Projeto de Lei do Se-
nado nº 239, de 2004, de autoria de Sua Excelência 
o Senhor Senador Heráclito Fortes e outro(s) Sr(s). 
Senador(es) que, “Determina o tombamento de tú-
mulos onde se encontram os restos mortais de ex-
presidentes da República”.

Atenciosamente, – Senador Hélio Costa, Presi-
dente da Comissão de Educação

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS) – Com referência aos ofícios que acabam de 
ser lidos, e nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que os Projetos de Lei do 
Senado nºs 239 e 245, de 2004, sejam apreciados 
pelo Plenário.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
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É lido o seguinte:

OS-GSE nº 177/05

Brasília, 28 de abril de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que foram aprova-
das, na Sessão Plenária do dia 19-4-05, as Emendas 
de números 1 a 8 apresentadas por essa Casa ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2005, (Medida 
Provisória nº 227, de 2004, do Poder Executivo), que 
“Dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda, de produ-
tor ou importador de biodiesel e sobre a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as 
receitas decorrentes da venda desse produto, altera 
a Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, e dá outras 
providências.”

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

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio de Oli-
veira, Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

PS-GSE nº 178/05

Brasília, 20 de abril de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.845, de 2005, do Se-
nado Federal (PLS 371/04), o qual “Altera a remunera-
ção dos servidores públicos integrantes dos Quadros 
de Pessoal do Senado Federal.”.

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

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro– Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O ofício que acaba de ser lido será juntado ao proces-
sado do Projeto de Lei do Senado nº 371, de 2004.

Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente 
da República que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 133, DE 2005 
(Nº 2.351/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição e com o disposto nos arts. 18, I e 56 do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, apro-
vado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 
1986, bem como no art. 59 do Anexo I ao Decreto nº 
5.032, de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Júlio Cesar Gomes dos Santos, 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 à 
República da Colômbia.

Os méritos do Embaixador Júlio Cesar Gomes 
dos Santos que me induziram a escolhê-lo para o de-
sempenho dessa elevada função constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 26 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 133 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G – MRE/APES

Brasília, 22 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal e com o disposto nos artigos 18, I e 
56 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 
1986, bem como no art. 59 do Anexo I ao Decreto nº 
5.032, de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação 
de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao 
Senado Federal destinada à indicação do Senhor Júlio 
Cesar Gomes dos Santos, Ministro de Primeira Clas-
se da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da 
Colômbia.

2. Encaminho, igualmente anexos, informação 
sobre o país e curriculum vitae do Embaixador Jú-
lio Cesar Gomes dos Santos que, juntamente com a 
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Ex-
celência, serão apresentados ao Senado Federal para 
exame por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amo-
rim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A mensagem que acaba de ser lida vai à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Passa-se à lista de oradores inscritos.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 

primeiro orador inscrito, o nobre Senador Cristovam 
Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem foi o Dia 
da Educação. Feliz o povo que escolhe um dia para 
comemorar a educação. Mais feliz ainda o povo que 
não precisa nem ao menos lembrar-se da educação, 
porque já cumpriu a sua obrigação com as crianças e 
com o futuro do País.

Lamentavelmente, temos apenas a primeira parte 
a comemorar. O Brasil tem o Dia da Educação. Mas 
ainda não podemos – e estamos longe de podermos 
– comemorar não termos um dia da educação, mas 
termos o ano inteiro da educação, termos a vida inteira 
da Nação ligada à educação.

É em homenagem a esse dia, Sr. Presidente, que 
trago uma proposta para que nós, Senadores, possa-
mos elaborar um projeto de lei que colaboraria para 
um dos pontos que entravam a educação brasileira. 
Porque, na verdade, há quatro pontos que fazem com 
que o Brasil seja um País tão atrasado em relação à 
educação, diferentemente de outros países, especial-
mente aqueles que têm renda per capita igual ou até 
menor que a do Brasil.

A primeira questão é cultural. No Brasil, não temos 
a cultura de que a educação é um valor fundamental. 
Mesmo aqueles que investem em educação pensam 
que ela trará um salário melhor e não que a educação 
enriquece em si própria.

A segunda causa diz respeito ao fato de que a 
aliança cultural é política. No Brasil, temos uma história 
de abandonarmos o que é do povo. Então, a elite brasi-
leira – e V. Exª é um dos que mais falam nesse assunto 
– resolve os seus problemas, mas não os do povo.

O Brasil, decidiu a elite, resolveu a educação das 
minorias privilegiadas por meio das escolas privadas, 
que são pagas em parte com dinheiro federal pelo 
subsídio do imposto de renda.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Ouço V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Apesar de estar antecipando-me ao raciocínio de V. 
Exª quanto à questão da educação, cumprimento-o ini-
cialmente pela sua passagem no Ministério da Educa-

ção. V. Exª, contrariando uma orientação do Governo, 
apoiou uma Proposta de Emenda Constitucional de 
minha autoria, que recebeu apoio de outros 26 Sena-
dores, que destinou 0,5% do que o Governo Federal 
arrecada com o Imposto de Renda e com o IPI para 
aplicação nas instituições federais de ensino superior 
da Amazônia – entendidas as universidades federais 
e os Cefets. Muitos podem pensar que 0,5% significa 
pouco – e é pouquinho mesmo –, mas, para a Ama-
zônia, esse valor hoje, se relacionarmos com o atual 
orçamento, representa cerca de R$600 milhões. Mas, 
para muita gente de alguns Estados ricos, por exemplo, 
passou a ser demais, ou seja, entenderam que seria 
muito gastar R$600 milhões na educação superior na 
Amazônia, que representa um laboratório a céu aber-
to e que, portanto, está sendo pesquisado por piratas 
e não por entidades legalizadas. Registro, no pronun-
ciamento de V. Ex.ª, o parecer, a nota técnica do seu 
Ministério, assinado pelo senhor apoiando essa PEC 
que foi aprovada no Senado e que, infelizmente, está 
há dois anos na Câmara. Quero, portanto, parabenizá-lo 
e dizer que V. Ex.ª não deveria ter deixado de ser Mi-
nistro da Educação. No entanto, um dia, com certeza, 
V. Exª o será em um Governo mais coerente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Senador, ao dizer isso, parece que V. Ex.ª não gosta 
de minha companhia no Senado. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Absolutamente, o Senado está muito engrandecido 
com a sua presença.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Agradeço o seu cumprimento, Senador, agradeço 
de todo coração.

Sr. Presidente, a segunda causa, portanto, é po-
lítica. Resolvemos o problema da educação da elite 
e abandonamos a do povo para os Municípios, por-
que, no Brasil, a universidade é federal, mas a escola 
fundamental é municipal. Enquanto for municipal a 
escola pública fundamental, não vamos ter nem uma 
boa escola nem uma escola equilibrada entre todos 
os Municípios do Brasil, porque sabemos a diferença 
na riqueza, na renda entre as cidades ricas e as ci-
dades pobres.

A terceira causa do nosso atraso em educação é 
o fato de que no Brasil, nós professores, nós da área da 
educação, nós educadores ainda olhamos mais para 
nós do que para as crianças. Ainda fazemos nossas 
teses e teorias pensando na promoção pessoal que 
cada um vai ter e não no efeito que essas teorias e 
teses vão ter sobre as crianças.

E, Sr. Presidente, a quarta razão do atraso da 
educação brasileira depois da razão cultural, da razão 
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política, da razão corporativa é a razão financeira. É o 
fato de que gastamos tanto dinheiro neste País para 
fazer hidrelétricas, aeroportos, estradas, portos, para 
dar dinheiro para empresários implantarem indústrias, 
que agora temos que pagar a dívida contraída e todos 
dizem que não há recursos para a educação.

Não vim falar aqui sobre o primeiro ponto de uma 
revolução cultural para que o Brasil ponha a educação 
em primeiro lugar. Não vim falar aqui de uma revolução 
política para pôr os interesses do povo em primeiro 
lugar. Eu não vim aqui falar de uma revolução com a 
corporação, para que nós educadores coloquemos 
as crianças em primeiro lugar. Eu vim falar do quar-
to ponto, eu vim falar da falta de recurso e vim trazer 
uma proposta, mas antes passo a palavra ao Senador 
Suplicy, que pediu um aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Cristovam Buarque, primeiramente cumprimento-
o por vir mais uma vez à tribuna do Senado dizer da 
relevância e da importância para o desenvolvimento 
brasileiro da educação. Educação em um sentido mais 
amplo, começando pelas crianças indo até o ensino 
universitário, mas com essa preocupação de efetiva-
mente garantir os recursos necessários para que haja 
educação de qualidade para toda e qualquer criança e 
pessoa no Brasil. Quero também cumprimentá-lo por 
ontem ter realizado, como Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma audi-
ência pública de grande relevância com o economista 
Jeffrey Sachs hoje responsável pela equipe que auxilia 
o secretário das Nações Unidas, Kofi Anan, com res-
peito às metas do milênio. V. Ex.ª convidou Deputados 
e Senadores para fazerem parte da Bancada do Mi-
lênio, e ontem nós a formamos oficialmente. Trata-se 
de uma iniciativa muito positiva de todos nós essa de 
acompanhar as ações do Governo Federal, mas tam-
bém do Governo no sentido mais amplo, Executivo e 
Legislativo, Governos Estaduais e Governos Municipais, 
para atingir metas tais como a de reduzir a pobreza 
mais extrema em 50% até 2015, a de reduzi-la intei-
ramente até 2025, a de aumentar significativamente a 
alfabetização de todos como uma das questões mais 
relevantes para isso, a de diminuir consideravelmen-
te a mortalidade infantil, dando para isso importância 
fundamental à educação, à assistência à saúde, ao 
saneamento básico, às condições de moradia, às con-
dições que venham a atender as necessidades básicas 
de cada um. Acredito que o Professor Jeffrey Sachs 
trouxe um testemunho muito relevante, conforme V. 
Exª mencionou ontem. Ele, com Amartya Sen, com 
Mohammad Yunus constituem um grupo de pessoas 
que resolveu dedicar-se ao conhecimento acadêmico, 

mas envolvendo-se no conhecimento da vida real das 
pessoas para então procurar a busca de meios para 
transformá-la. Eu o cumprimento por isso. Vou pedir 
licença porque tenho uma viagem de pronto. Tenho 
uma palestra em São Paulo, às 13 horas, e não tenho 
como deixar de ir. Não poderei assistir por inteiro ao 
seu pronunciamento, mas quero cumprimentá-lo por 
sua iniciativa tão relevante. Obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Senador, agradeço e o cumprimento. Quero agrade-
cer a V. Exª pela sua participação ontem, durante esse 
encontro, pela forma com que V. Exª lembrou bem ao 
professor Jeffrey Sachs de como ainda falta nos obje-
tivos do milênio colocar um Programa de Renda Míni-
ma da Cidadania para todas as pessoas. Quero dizer 
que, embora a gente às vezes discorde, porque acho 
que a porta de entrada é a escola, estou totalmente de 
acordo de que sem uma renda mínima para todos não 
vamos dar a dignidade de que o povo precisa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cer-
tamente, Senador Cristovam Buarque, a combinação 
da educação provida a todos e, nesse sentido, a edu-
cação, a assistência à saúde, o saneamento básico, 
são coisas que o Governo deve fazer..

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...mas 
a garantia de uma renda básica como um direito à ci-
dadania é um complemento a essa sua batalha. Vamos 
chegar juntos lá. Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Sr. Presidente, só gostaria de pedir um adiamento 
do meu tempo, ou seja, aumentar o meu tempo, por-
que, com os apartes, o discurso foi enriquecido, mas 
foi encurtado também. Como se substituíssemos um 
cobertor de pano por um cobertor de uma lã preciosa, 
mas pequenino, deixando os pés de fora.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Seu tempo já foi acrescido em cinco 
minutos, Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Muito obrigado. Sr. Presidente. Eu dizia que não vim 
tratar aqui dos três primeiros pontos que impedem a 
boa educação no Brasil. Vim falar do quarto: a falta de 
recursos. O Governo Federal abraçou finalmente – e 
parabenizo o Ministro Tarso Genro – a bandeira da tro-
ca da dívida por educação. Trata-se de uma bandeira 
antiga, que vem de 1996, de uma luta constante de 
pessoas de diferentes partes do mundo, consolidada 
no Encontro dos Ministros da Educação das Américas, 
realizado na Cidade do México, em agosto de 2003, 
atualmente com a chancela do Governo Federal.
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Ao mesmo tempo em que apóio a proposta do 
Governo Federal de troca da dívida externa em par-
te por educação, gostaria de dizer que, se todos dei-
xassem de pagar 13% do serviço da dívida, ou seja, 
pagassem 87% em vez de 100%, colocaríamos 250 
milhões de crianças na escola no mundo inteiro. Com 
apenas 3% do serviço da dívida da América Latina, 
incluiríamos na escola todas as crianças que traba-
lham no continente.

Eu vim apresentar um projeto de lei complemen-
tar e dizer que o Governo Federal deve dar o exemplo. 
Se o Governo Federal, com nosso apoio, está lutan-
do para trocar dívida externa por educação, trago a 
proposta para o Governo brasileiro dar o exemplo ao 
Governo Federal de trocar a dívida interna dos muni-
cípios e dos Estados com a União por investimentos 
na educação. Que o Governo Federal faça um pacto 
com os Estados e municípios de reduzir uma parte 
dos serviços da dívida têm, desde que esse valor in-
tegral e mais um pouco seja investido em educação, 
Senador Paulo Paim.

Se fizéssemos isso, com apenas 20% do serviço 
da dívida, ou seja, se Estados e municípios continuas-
sem pagando 80% do que devem à União, daríamos 
um grande salto na educação deste País. O Governo 
Federal ainda não investe na educação básica. Esse 
é um investimento dos municípios e dos Estados, de 
acordo com a própria Constituição e com a Lei de Di-
retrizes e Bases. Precisamos federalizar a educação. 
Precisamos trazer para o colo do Presidente e da União 
a preocupação com a educação das crianças. Não é 
possível que no Brasil só se seja brasileiro depois dos 
dezoito anos, quando o jovem entra na universidade 
ou no Exército. Antes de dezoito anos, Senador Paim, 
a criança é caruaruense, recifense, brasiliense, mas 
não é brasileira. Ela é responsabilidade dos prefeitos, 
e não da União.

Hoje os 27 Estados da Federação gastam R$32 
bilhões com educação e gastam R$58 bilhões – duas 
vezes mais! – para pagar o serviço interno da dívida. 
Se tivéssemos apenas 20% desse valor, poderíamos 
aumentar os gastos em educação em 30%.

O mundo inteiro está começando a discutir a 
possibilidade de trocar dívida externa por dívida com 
as crianças, por dívida com a educação. Recentemen-
te, por exemplo, foi feito um acordo entre o governo 
espanhol e a Argentina, em que o Governo espanhol 
perdoou uma dívida da Argentina no valor de US$68 
milhões para que esse dinheiro fosse usado na edu-
cação. Esse assunto está caminhando a passos largos 
no mundo. Não tenho a menor dúvida de que esse as-
sunto chegará ao mundo todo.

Enquanto isso não acontece, estou apresentan-
do um projeto de lei que propõe a troca de dívida in-
terna por educação. Alguns vão dizer que talvez não 
seja possível partir do Congresso Nacional um projeto 
como esse. Esta Casa tem a obrigação de debater as 
questões até mesmo quando não puderem se transfor-
mar em uma lei originada no Congresso. De repente, 
inspiramos o Poder Executivo ou descobrimos formas 
de transformar isso em realidade. Podemos buscar 
essa costura para pagar a dívida que temos com as 
crianças, com a educação, por meio de um pequeno 
perdão da dívida que os Estados e Municípios têm 
com a União.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Não sei se ainda tenho tempo de conceder um aparte 
ao Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo mais um minuto a V. Exª, 
Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Sei que o 
Senador Mozarildo Cavalcanti está sensível ao tema 
porque domingo é dia 1º de maio, Dia do Trabalho, dia 
dos trabalhadores do mundo todo. Quem trabalha são 
os trabalhadores, independentemente de serem empre-
endedores ou pessoas que alugam sua mão-de-obra. 
Senador Cristovam Buarque, pedi a palavra apenas 
para cumprimentá-lo e para dizer que a melhor forma 
de homenagear os trabalhadores no dia 1º de maio é 
fortalecendo o discurso de V. Exª, pedindo que, neste 
País, efetivamente, possamos investir na educação. 
Casualmente falarei hoje sobre educação, seguindo o 
raciocínio de V. Exª, dizendo que o melhor prêmio que 
se pode dar aos trabalhadores é investir na educação, 
que é a bandeira que V. Exª defende como ninguém. 
Cumprimento V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – DF) 
– Senador Mozarildo Cavalcanti, concluo dizendo que fico 
feliz de tê-lo como Presidente neste momento em que 
encerro meu discurso, assim como tive o Senador Paulo 
Paim na abertura, porque, como V. Exª se lembra, quando 
eu era ministro, V.Exª liderou uma maneira de aumentar 
os recursos para a educação no seu Estado. Alegro-me 
com isso e quero deixar claro que é uma homenagem 
que presto ao Dia da Educação, tentando, se não re-
solver os outros impedimentos a uma boa educação no 
Brasil, pelo menos resolver este: a falta de recursos que 
todos dizem que há para pagar bem aos professores, e 
que ninguém discute se há ou não na hora de pagar os 
banqueiros. Não estou propondo uma moratória; estou 
propondo apenas uma troca de um pedaço da dívida, 
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uma espécie de moratória positiva sobre a dívida que 
temos com as crianças e a educação brasileira.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buar-
que, o Sr. Tião Viana, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador 
Cristovam Buarque, gostaria de falar um pouquinho 
sobre a visita que fiz ontem ao Presidente da Câmara, 
Severino Cavalcanti, para tratar da instalação da Co-
missão Mista do salário mínimo. De pronto, Senador, 
queria dizer que não procede quando alguns levantam 
que estou insistindo para a instalação dessa comissão 
porque quero ser o presidente ou o relator. Quero dei-
xar registrado que não sou candidato nem a presidente 
nem a relator; quero só que a comissão seja instalada. 
Quero e tenho certeza, Senador Mozarildo, Senador 
Cristovam, que estaremos na comissão para debater, 
para levar idéias e subsídios para que tenhamos uma 
política salarial permanente neste País.

Feito o esclarecimento, venho, então, ao meu 
discurso. 

Senador Cristovam Buarque, dirijo-me a V. Exª 
porque estou preocupado há muito tempo – e sei que 
V. Exª também, assim como o Senador Mozarildo Ca-
valcanti – com a situação de milhões de jovens, traba-
lhadores e filhos de trabalhadores, que não têm acesso 
nem ao ensino básico e muito menos à universidade.

E o tema que me traz hoje à tribuna é o ensino 
técnico profissionalizante, porque esses jovens tentam 
ingressar no mercado de trabalho, mas, infelizmente, 
lhes falta a preparação técnica. Ao meu ver, devemos 
ter como objetivo a reorganização da educação profis-
sional, que tenha como meta a capacidade adaptativa 
às demandas presentes e futuras do nosso mercado de 
trabalho, cada vez mais dinâmico e mais globalizado.

Marco importante para o ensino industrial foi o 
Decreto Federal – vejam bem – nº 7.566, de 1909. 
Há praticamente um século, já no Brasil começava a 
discussão da importância do ensino profissional para 
que os nossos jovens tivessem acesso ao mercado de 
trabalho e, conseqüentemente – infelizmente, porque 
esse é caso, não existe universidade pública para to-
dos – pagassem a sua universidade.

Depois desse decreto, o Sistema Federal de 
Educação Tecnológica passou pela implantação das 

escolas técnicas em 1994. Foram transformadas em 
Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETS. 
Os Cefets constituem um espaço destinado à educação 
tecnológica e científica para a formação profissional. 

Quero também evidenciar a importância de for-
talecermos o Programa de Ensino Profissionalizante 
(Proep). Sei que tenho pouco tempo, mas gostaria de 
provocar um aparte do Senador Cristovam Buarque 
sobre o tema, pois S. Exª é um especialista. Eu gosta-
ria de ser contemplado com sua participação em meu 
pronunciamento.

Tivemos na época – inclusive quando V. Exª era 
Ministro – a discussão do Proep, que foi um estágio 
importantíssimo. Sei que o Ministério da Educação 
atual, com Tarso Genro, também tem esta preocupa-
ção. Mas o Proep – lembro-me, Senador Cristovam 
–, na época em que V. Exª presidia aquela Pasta, ele 
deu passos muito importantes, no meu entendimento, 
para que efetivamente tivéssemos mais escolas téc-
nicas neste País.

Provoquei V. Exª para que me falasse um pouco 
sobre a sua visão dessa questão do ensino profissio-
nal.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Pri-
meiramente, felicito V. Exª por esse tema. V. Exª é um 
Senador do trabalho e está tendo a consciência – como 
sempre tem manifestado – de que trabalho e educa-
ção deveriam ser escritos numa palavra só. Deveria 
ser descoberta uma maneira de se colocar educação 
e trabalho, trabalho e educação, numa palavra só. Não 
há como separar mais. Houve um tempo em que os 
paus-de-arara que iam do Nordeste para São Paulo 
eram suficientes para gerar emprego. Hoje, os paus-
de-arara são ônibus com ar-condicionado, mas não 
há emprego por causa do baixo nível da qualificação 
profissional. Essa qualificação tem que ser técnica. O 
chamado bacharelado que se faz não dará o conheci-
mento suficiente na educação formal. Temos que envol-
ver na própria educação de todos os jovens o ensino 
profissionalizante. Temos que quebrar essa separação 
entre ensino técnico e ensino tradicional. Em algumas 
coisas esse profissional vai ser mais enfático na téc-
nica, mas temos que dar formação profissional. Para 
concluir, sempre digo que o que caracteriza lamenta-
velmente a maior parte de nós políticos é que quando 
chegamos ao poder só comemoramos o que fazemos. 
Penso que devo também pedir desculpas pelo que não 
consegui fazer, e uma das coisas foi aumentar o Proep. 
Ao contrário, tivemos muitas dificuldades para conseguir 
recursos até para cumprir o que já estava acordado, 
que vinha de 2002. Eu sempre disse ao Presidente Lula 
que Sua Excelência é um exemplo da importância da 
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formação técnica e que poderia ficar na história com a 
sua marca de revolucionar a educação secundária no 
Brasil, colocando o ensino técnico em todas as esco-
las e, ao mesmo tempo, dando mais ênfase a essas 
escolas formidáveis que surgem do Proep.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem, 
Senador Cristovam. Eu tinha guardado essa sua frase 
– veja bem a coincidência – em relação ao Presiden-
te Lula. Nem que o nosso governo não fizesse nada! 
Estou chegando ao extremo, claro que está fazendo, 
e V. Exª é testemunha disso. Mas, exatamente como 
V. Exª disse, o Presidente Lula deveria entrar para a 
história como o presidente que conseguiu assegurar 
a formação técnica a essa juventude nossa que está 
aí perdida. Outro dia, eu fazia palestra numa favela no 
meu Rio Grande e falava para os jovens, criticava e 
condenava – como sempre condenei – o narcotráfico, 
a questão do álcool; e batia firme. Um jovem levantou-
se e disse: “Tudo bem, mano, você é Senador, mas me 
aponte o caminho que temos a seguir.” E o caminho 
que me veio na hora foi exatamente a possibilidade 
de os filhos dos trabalhadores terem ensino gratuito e 
aprenderem uma profissão. Em resumo, é isso. Eles 
se preparam para o nível superior, mas nesse perío-
do vão aprendendo uma profissão que lhes garanta 
um mercado de trabalho. Com o avanço tecnológico 
e a globalização, como falamos sempre, quem não ti-
ver conhecimento técnico não mais arruma emprego. 
Outro dia eu falava com o pessoal da Polícia Militar. 
Diz-se que no Rio Grande do Sul e em outros Esta-
dos, para ser policial militar, é preciso ter nível superior. 
Bom, isso tudo nos demonstra que essa preocupação 
é fundamental.

Eu tomei a liberdade, Senador Cristovam, de 
apresentar um projeto. Talvez eu caia no mesmo erro 
de V. Exª. Aliás, não é erro o que aqui V. Exª disse, mas 
uma provocação do debate para que haja efetivamente 
avanço no campo da Educação. Nem que digam que é 
vício de iniciativa, eu apresentei um projeto chamado 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional, de 
nº 274, a fim de criarmos um grande fundo para inves-
tir na questão do ensino técnico. Dará um bom debate 
sobre de onde vem o dinheiro, de onde sai, como vai 
ou não ser. Mas vamos ter um grande fundo, esse é o 
objetivo, para investir exatamente na capacitação, no 
ensino técnico, no ensino profissional.

Pedi uma audiência pública exatamente na linha 
do que disse o Senador Cristovam, misturando traba-
lho – porque eu presido a subcomissão que trata de 
trabalho e previdência – e educação. Trata-se de uma 
audiência pública mista com a Comissão de Educação 
e a Comissão de Assuntos Sociais, vinculada à Subco-

missão de Trabalho e Previdência, para discutir o ensino 
técnico em nosso País, o ensino profissional.

Naturalmente, V. Exª já é um convidado não só 
para participar do debate, mas para ser expositor des-
se tema. Também vamos convidar o Deputado Alex 
Canziani, que não é do meu Partido, mas coordena 
na Câmara a Frente Parlamentar em Defesa do Ensi-
no Profissional.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, repito que a melhor forma de homenagear o 
trabalhador nesse Dia 1º de Maio é caminharmos no 
sentido de assegurar que o trabalhador e seus filhos 
tenham direito ao ensino profissional.

Sr. Presidente, a OIT, na sessão anual de 1939, 
também trouxe a sua educação para a educação mun-
dial: elaborou recomendação relativa a implementa-
ção da educação técnica e profissional para a nossa 
juventude.

Senador Cristovam Buarque, repito as suas pa-
lavras, que também estão escritas em meu discurso. 
Cito aqui bons exemplos oriundos do ensino profis-
sional e técnico. Eu mesmo vim do Senai, que é uma 
escola técnica e profissional. No meu tempo, depois 
de cursar quatro anos de ginasial, saíamos como 
profissionais. E o Presidente Lula também passou 
pelo Senai, assim como os Deputados João Paulo 
Cunha e Paulo Rocha, hoje Líder na Câmara. Tam-
bém passaram pelo Senai Jair Meneguelli e Vicenti-
nho. Estou citando alguns exemplos da importância 
do ensino profissional.

Sr. Presidente, quero estar aqui na linha de frente 
para tratar deste tema que me é muito caro, liderado 
pelo Senador Cristovam Buarque – tenho certeza –, 
que já foi Ministro da Educação e reitor da nossa Uni-
versidade de Brasília, efetivamente um estudioso do 
assunto. Tenho certeza de que poderemos fazer com 
que esse tema seja de caráter nacional, mas com re-
percussão no Estado e no Município.

Outro dia, quando eu falava também sobre esse 
tema, cheguei a dizer que deve haver ao menos uma 
escola técnica em cada Município. Se não for possível 
colocá-las em todos, que se dê a opção de querer ou 
não. Se não é possível que haja em todos os Municí-
pios, então que se use o critério da proporcionalidade 
do número de habitantes. Mas para uma cidade, diga-
mos, com dois mil habitantes – porque existem muitas 
cidades pequenas no Rio Grande do Sul –, que haja lá 
pelo menos uma escola técnica. Nas cidades maiores, 
teríamos escolas técnicas na proporção do número de 
habitantes. Quem sabe no futuro chegaremos ao que 
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disse V. Exª, de que em todas as escolas os alunos 
que quiserem terão também a opção de aprender uma 
profissão. Isso seria o ideal.

Sr. Presidente, como sei que ainda disponho 
de mais 5 minutos de prorrogação, quero falar ain-
da hoje de outro tema, o programa Luz Para Todos. 
Quero cumprimentar essa iniciativa. O Presidente 
Lula, com a intenção de viabilizar a prestação de 
energia elétrica na área rural do País, criou o pro-
grama Luz Para Todos. Esse é um passo importan-
tíssimo para o desenvolvimento econômico e social 
do nosso País.

O Programa, conforme anunciado, pretende que 
até 2008 tenhamos eletrificado a parcela da área rural 
que não tem acesso à energia, acabando com a ex-
clusão elétrica no Brasil.

Segundo dados divulgados pelo Governo, o Luz 
Para Todos, coordenado pelo Ministério de Minas e 
Energia, com a participação da Eletrobrás, vai benefi-
ciar as cidades de menor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), naturalmente com baixa renda. Con-
forme as pesquisas, 84% das famílias que não têm 
acesso à eletricidade vivem em municípios com IDH 
abaixo da média brasileira.

Isso significa que toda família brasileira, mesmo 
aquelas que residem nos rincões mais distantes do 
nosso País, terá acesso à energia elétrica, proporcio-
nando cidadania e valorizando o homem do campo. 
Esses homens humildes da roça merecem nossa re-
verência por todos os dias de sol e de chuva que pas-
sam no campo cultivando a terra, produzindo riqueza, 
fomentando a economia brasileira.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só no 
Rio Grande do Sul, Sr. Presidente Senador Moza-
rildo Cavalcanti, felizmente serão investidos R$220 
milhões, sendo que já foram assinados contratos 
entre a Eletrobrás e as Concessionárias, para exe-
cução até junho deste ano, no valor superior a R$44 
milhões.

Os recursos destinados ao Luz para Todos no Es-
tado serão 65% do Governo Federal, 20% do Governo 
do Estado, e 15% das Concessionárias.

O Programa, além de implementar ações para 
avançarmos nessa área, garantirá o atendimento às 
comunidades mais isoladas. Trata-se de um importante 
programa para o Governo e para a população.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Porém, 
vale lembrar a necessidade de uma fiscalização eficaz, 
para que os recursos sejam efetivamente aplicados.

Sr. Presidente, quero cumprimentar o Governo 
Federal, na pessoa do Presidente Lula e da Ministra 
Dilma Rousseff, bem como todos os agentes envolvi-
dos no programa Luz para Todos.

Apenas para concluir, lembro que mais de 12 
milhões de brasileiros ainda não contam com esse 
benefício. Quando falamos Luz para Todos, isso pode 
soar como mera seqüência de palavras, mas somente 
quem já morou em casa com luz de lampião ou com 
a própria luz do fogo de chão reconhece o quanto é 
importante esse projeto.

Luz, água, educação e saneamento básico são 
instrumentos de defesa da vida. Parabéns, Ministra 
Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR. Fazendo soar a campainha.) – Concedo 
mais um minuto para V. Exª concluir o discurso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ministra 
Dilma Rousseff, pela forma como tem atuado no Mis-
tério de Minas e Energia, V. Exª é um orgulho do povo 
gaúcho e, com certeza, do povo brasileiro.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que domingo é 
dia 1º de maio. Não temos muito a festejar – por sinal, 
muito pouco. Entretanto, segunda-feira, às 11 horas da 
manhã, aqui neste plenário, realizaremos uma gran-
de sessão. Calculo que este plenário estará lotado, 
incluindo as galerias.

Acredito que faremos na sessão um balanço. Por 
que não nos lembrarmos de quase 119 anos, quando 
foi criada a data de 1º de maio? Analisaremos, depois 
de um século, o que melhorou para os trabalhadores 
do mundo.

A primeira vez em que se comemorou essa data 
foi em 1º de maio de 1886, quando no Brasil ainda tí-
nhamos o regime da escravidão, visto que a Lei Áurea 
foi assinada em 1888. Então, o dia 1º de maio começou 
a ser lembrado no mundo como forma de homenagear 
os trabalhadores há mais de um século, enquanto no 
Brasil ainda éramos escravos.

Porém, Sr. Presidente, esse discurso não é para 
hoje, fique tranqüilo. Será para segunda-feira, às 11 
horas da manhã, e tenho a certeza de que este ple-
nário estará lotado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Senador Paulo Paim, gostaria de con-
vidá-lo para presidir os trabalhos para que eu possa 
fazer uso da palavra neste momento. (Pausa.)
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra ao nobre Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que até este momento estava presidindo 
a sessão desta manhã de sexta-feira aqui no Senado 
da República.

V. Exª dispõe de dez minutos, prorrogáveis por 
mais cinco.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
Senado Federal aprovou a instalação de uma Comis-
são Externa, criada mediante o Ato nº 349, de 2005, 
destinada a acompanhar e avaliar os desdobramentos 
decorrentes do processo de demarcação administrati-
va da terra indígena Raposa/ Serra do Sol, localizada 
no Município de Normandia, Pacaraima e Uiramutã, 
no Estado de Roraima.

Sou Presidente dessa Comissão, e já estabe-
lecemos um roteiro, saindo hoje à noite de Brasília e 
passando sábado e domingo na região.

Portanto, Sr. Presidente, enquanto muitos esta-
rão descansando justamente, essa Comissão estará 
trabalhando no sábado e no domingo e também na se-
gunda-feira na área da reserva, buscando não apenas 
fazer um diagnóstico da realidade daquela região, mas 
tentando, principalmente, encontrar caminhos para pa-
cificar essa questão, que hoje não está resolvida devido 
à intransigência do Ministro da Justiça.

Hoje, S. Exª diz nos jornais que está autorizando 
a Polícia Federal a fazer uma operação de alto risco. 
Uma manchete do jornal O Globo de hoje diz o se-
guinte: “Resgate de risco em Roraima. Polícia Federal 
monta operação para libertar quatro policiais mantidos 
reféns por índios”. Onde estão mantidos os reféns? Em 
uma comunidade indígena, cuja aldeia tem 300 índios 
armados. Mas armados de quê? De flechas.

No mesmo jornal, diz mais o Ministro Thomaz Bas-
tos: “Vamos esgotar os nossos limites.” E prossegue: 
“Protestos não mudam decreto sobre área indígena”; 
“A homologação da reserva é um forte ato simbólico.” 
O Presidente da Funai diz: “Não há qualquer espaço 
para recuo.”

Outra manchete do referido jornal: “Agentes es-
tão seqüestrados há uma semana.”

O jornal O Estado de S. Paulo diz: “Polícia Fe-
deral ganha carta branca para invadir aldeia em Ro-
raima. Estão sendo mobilizados 250 homens de elite 
para operação de resgate de agentes mantidos reféns 

por índios macuxis.” Esse fato está ocorrendo na comu-
nidade indígena chamada Flexal – a coincidência do 
nome é até interessante. Bastos adverte que negociar 
sobre a reserva tem limite.

Publicou a Folha de S.Paulo: “Índios fecham 
campo de pouso contra ação da Polícia Federal”; e 
“Severino Cavalcanti apóia ação antidecreto”, relati-
vamente ao decreto do Presidente da República que 
demarcou a área. Ainda na Folha de S.Paulo, consta: 
“Makuxis contrários à homologação da Raposa/ Serra 
do Sol mantêm quatro reféns; ‘polícia é paciente’, diz 
Ministro”; e “Polícia Federal planeja ação para resgate 
de Policiais.”

No Jornal do Brasil, lê-se: “Polícia Federal pre-
para resgate.”

O Correio Braziliense publicou: “Polícia Federal 
tem aval para resgatar reféns.”

Sr. Presidente, acabei de conversar com o Dire-
tor-Geral da Polícia Federal, como Presidente da Co-
missão Externa do Senado, fazendo-lhe um apelo no 
sentido de que, se os reféns já estão há uma semana 
naquele local – e reputo que ninguém deve ficar refém 
de qualquer pessoa, protestando da mesma forma se 
fosse o inverso –, ele oriente os seus comandados 
para que aguarde a Comissão chegar.

A referida Comissão é composta por mim e pelos 
Senadores Augusto Botelho e Wirlande da Luz, três 
Parlamentares de Roraima, médicos, acostumados a 
tratar daqueles índios. Portanto, somos seus amigos 
e temos certeza de que dialogaremos com eles para 
encontrar uma forma pacífica de continuarem protes-
tando contra o ato do Presidente, mas sem o clima de 
revolta que existe lá.

Fiz o mesmo apelo ao general que está respon-
dendo pelo General Félix, do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, e gostaria 
de fazê-lo aqui também ao Presidente da República, 
já que, obviamente, eu não conseguiria falar com Sua 
Excelência por telefone numa sexta-feira em que, à 
noite, a Comissão se deslocará para Roraima.

Sr. Presidente, deixo este apelo, de público, lem-
brando à Nação que, quando a Funai, em Manaus, foi 
invadida, durante 45 dias, por índios que fizeram reféns 
alguns de seus funcionários e da Polícia Federal, ela 
esperou todo esse tempo, não invadiu, não prendeu nin-
guém, não bateu em ninguém, e o conflito se encerrou 
pacificamente. Vejam bem que os índios estavam inva-
dindo um prédio público. No caso, os policiais federais 
feitos reféns estavam dentro de uma aldeia indígena, 
exercendo um trabalho que era da sua competência, 
sim, cumprindo ordens, buscando manter, digamos 
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assim, a garantia de que não haveria distúrbio algum 
à ordem ou risco a ninguém.

Então, eu gostaria de deixar claro que a Comis-
são do Senado vai lá não com o objetivo de acirrar 
ânimos ou criar problemas, mas de investigar o que 
está acontecendo, colaborando para que as coisas 
sejam democraticamente resolvidas. Mas o que não 
podemos, Sr. Presidente, é coonestar qualquer movi-
mento que queira sufocar os movimentos de protesto. 
Ora, aqui estamos com 400 índios, vindos de vários 
lugares do Brasil, protestando contra a política indige-
nista do Presidente Lula. Não sabemos como esses 
índios chegaram aqui, quem os trouxe, por que estão 
aqui, mas eles estão aqui protestando, legitimamente. 
Não interessa se há algo por trás que não seja legí-
timo. Mas lá, no caso dos nossos índios, eles estão 
na casa deles. O que está sendo violento – ontem fiz 
essa denúncia – é o procedimento da Polícia Federal 
e da Polícia Rodoviária Federal na abordagem aos ci-
dadãos que transitam na BR-174, uma rodovia federal 
que liga a capital do Estado à Venezuela e à cidade 
de Pacaraima, que é fronteira com a Venezuela. É um 
absurdo essa abordagem a qualquer cidadão que entra 
numa rodovia estadual. Inclusive, como mostrei aqui, 
eu fui abordado, tive que me identificar e apresentar 
documento do carro. Estamos em guerra em Roraima? 
Estamos em estado de sítio? Estamos com algum tipo 
de medida de exceção decretada lá no Estado? Não 
conheço, não passou por este Senado, não houve, 
em qualquer instância do Poder constitucionalmente 
instituído neste País, a decretação dessa medida.

Fico surpreso quando vejo um homem como o 
Ministro Márcio Thomaz Bastos, que viveu os mo-
mentos da opressão, que foi advogado de tantos 
perseguidos, hoje adotando uma postura radical 
dessas, dizendo que não há negociação, que está 
autorizado a fazer de qualquer forma.

Estamos aqui nos colocando, a Comissão do 
Senado, como interlocutores de um lado que quer 
falar, que quer dizer, que já disse várias vezes an-
tes mas não foi ouvido, que quer deixar claro ao 
Presidente da República que quer a demarcação, 
sim, mas não quer aquela imposta ao Presidente 
de maneira fraudulenta, de maneira errada, de ma-
neira enganosa.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao Se-
nador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) 
– Senador Mozarildo Cavalcanti, sempre tenho 
uma simpatia imediata pelo problema da demarca-
ção das terras indígenas. Apóio plenamente a sua 
idéia, que me parece muito moderada, de abrir o 

diálogo, de conversar sobre o assunto, de ver se 
houve erros e onde ocorreram, porque algo de fato 
está errado, pois vemos muita mobilização não só 
dos setores tradicionalmente contra a demarcação, 
mas até mesmo de grupos indígenas. Conte com o 
meu apoio para que o Senado exerça esse papel 
de intermediário nessas negociações.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/
PTB – RR) – Agradeço muito o aparte de V. Exª, 
um Senador sensato, que, como disse, apóia, como 
nós de Roraima também apoiamos, a demarcação. 
Senador Cristovam Buarque, traduzo agora, em nú-
meros, a nossa discordância com relação a essa 
demarcação: o Governo Federal queria demarcar, 
como demarcou, 1,7 milhão de hectares e nós que-
ríamos tirar somente 320 mil hectares, reduzir em 
320 mil hectares. O que isso significava?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT 
– RS) – Senador Mozarildo, V. Exª dispõe de mais 
cinco minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Pois não, Sr. Presidente.

Significava tirar a sede do município. Aliás, o 
Presidente não podia extinguir o município por de-
creto, porque ele foi criado por lei, precedido de um 
plebiscito, mas extinguiu, no decreto, pelo menos, 
quatro vilas centenárias daquela região, quatro vi-
las que estavam lá antes que as Forças Armadas 
chegassem, de pessoas que se miscigenaram com 
os índios. Não dá para saber hoje, na região, quem 
é índio e quem não é. Essas pessoas vivem lá há 
séculos. Vão ser retiradas de lá para onde? Lem-
bro que, na história, só no tempo de Stalin alguém 
retirou uma comunidade de um lugar para jogar em 
outro. Não é possível, porque realmente há reser-
vas indígenas de um jeito e reservas indígenas de 
outro. Roraima tem 34 reservas demarcadas, fora 
essa. Em relação a essas 34, apesar das nossas 
posições contrárias, não houve nenhuma confusão 
em especial, apesar das injustiças cometidas com 
muitos e muitos proprietários da área. Mas nessa 
reserva está havendo, porque o Presidente Lula, 
como disse o Ministro Márcio Thomaz Bastos, por 
uma questão simbólica, para dar satisfação à ONU, 
à OEA, a outros organismos internacionais, e até, 
como disse o Presidente, à USP, onde os acadê-
micos conhecem a questão indígena apenas pela 
via do academicismo e não pelo conhecimento in 
loco, contatando o índio, convivendo com o índio, 
tratando do índio, como tratei durante 14 anos da 
minha vida de médico.

ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL562     

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 30 12845 

Empresto a minha experiência, como também 
a do Senador Augusto Botelho, a do Senador Wir-
lande da Luz, para, em nome do Senado, com a 
serenidade e a tranqüilidade que tem esta Casa, ir 
lá buscar soluções que pacifiquem, mas soluções 
que também permitam o jogo democrático, podendo 
os índios externar suas opiniões e dizer que não 
querem essa demarcação.

O Senador José Sarney sabe disso, porque 
foi Presidente da República e conviveu com esse 
drama. Eles não querem porque há um estágio de 
aculturamento desses índios. Num desses três mu-
nicípios, o Prefeito é índio; no outro, que está no 
miolo da questão, o Uiramutã, a Prefeita é neta de 
índio com branco; no outro, o Vice-Prefeito é índio. 
Então, não se trata da mesma realidade, por exem-
plo, dos índios que Pedro Álvares Cabral encontrou 
quando aqui chegou em 22 de abril de 1500; hoje 
a realidade é outra. No entanto, os antropólogos, 
a serviço não sei de quem, tentam desescrever a 
história e construir uma nova história que não cor-
responde à realidade que os índios querem.

Como eu disse, o que importa agora – e sobre 
isso falei com o Diretor-Geral da Polícia Federal 
ainda há pouco, falei com o General que está res-
pondendo pelo General Félix, do Gabinete da Segu-
rança Institucional da Presidência da República – é 
que não se deflagre nenhuma operação até que a 
Comissão, que estará amanhã em Roraima, possa 
ir a essa comunidade – será a primeira visita que 
vamos fazer –, dialogar com os índios e encontrar 
uma maneira pacífica de resolver.

Mas não vamos, objetivamente, calar os índios 
para que eles não externem sua vontade sobre essa 
questão da reserva.

Por que o Presidente Lula, um homem tão 
democrático, acostumado a assembléias, onde se 
vota tudo, não faz um plebiscito entre os índios 
que moram lá? Esqueça até os não-índios e faça 
um plebiscito entre os índios que moram lá, para 
ver se eles querem esse tipo de demarcação que 
foi imposta.

Tenho muita honra em conceder um aparte ao 
Senador José Sarney.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª, sem dúvida, tem uma 
autoridade muito maior do que todos nós para tra-
tar deste assunto, porque nós o encaramos de uma 
maneira teórica, de quem está distante. V. Exª vive 
em Roraima e, como confessou, como médico, as-
sistiu àquelas populações e tem aquilo que jamais 

se pode substituir e que o Comandante Frank Bor-
man, o astronauta, chamava de “o olho do homem”. 
Ou seja, nada pode substituir o olho do homem. V. 
Exª está vendo essa questão com aquela proximi-
dade que não podemos ter. 

Tive que lidar com esse assunto, V. Exª sabe 
perfeitamente disso. É um assunto que já se ar-
rasta há vinte anos. Estabeleci na ocasião duas 
diretrizes: primeiro, não podemos fazer qualquer 
demarcação, seja indígena, seja de qualquer ou-
tra natureza, em área de fronteira. O Barão do Rio 
Branco definiu isso muito bem, quando disse que 
na Europa todas as guerras tiveram origem nas 
fronteiras. Embora resolvidas essas guerras, elas 
ainda deixavam resíduos que tinham um potencial 
de conflito muito grande. 

A primeira coisa que Rio Branco fez foi demar-
car todas as nossas fronteiras, acabar com todos 
os nossos conflitos de fronteira. Assim, hoje temos 
fronteiras com dez países sem que tenhamos com 
qualquer um deles questão relativa a problema de 
fronteira. Não podemos criar para as gerações fu-
turas aquilo que não recebemos das gerações pas-
sadas. Recebemos um País perfeitamente definido 
territorialmente. A criação de uma reserva numa 
área de fronteira é, sem dúvida, um potencial fu-
turo de atritos. 

A fronteira, como bem dizia Miguel Torga, é uma 
linha imaginária que divide, de um lado, terra e, do ou-
tro lado, terra; de um lado gente, do outro lado gente; 
mas, dizia ele, que há uma flor, um torgo que, ador-
mecido ali, tem um sentimento de pátria. Então, a 
fronteira é isso. 

Recordo que, naquela época... Estou me alongan-
do neste aparte, o que não permite o Regimento...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT – RS) 
– V. Exª tem todo o tempo do mundo enquanto eu es-
tiver na Presidência.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Muito obri-
gado. 

Quando eu era Presidente fui procurado por Dom 
Ivo Lorscheider, que presidia a CNBB, homem muito 
inteligente e capaz, que tem história na igreja brasi-
leira, a quem muito respeito e de quem tenho grande 
recordação. Dom Ivo lutava para que eu fizesse essa 
demarcação. Disse a ele que realmente não podia fa-
zer demarcação de fronteira. E ele me disse: “O senhor 
está sendo pressionado pelos militares?” Eu disse: 
“Não. Quem está me pressionando muito é o Barão do 
Rio Branco”. E ele perguntou como. Disse a ele que eu 
conhecia a história brasileira, conhecia todo o nosso 
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ciclo de expansão e de definição territorial e que era 
o barão quem estava me orientando. 

Então encontramos a fórmula das florestas na-
cionais, das demarcações descontínuas, porque pre-
servávamos as florestas e, ao mesmo tempo, preser-
vávamos a área indígena, dando a eles condições de 
permanecerem na sua região, vivendo dentro de seus 
costumes. Infelizmente, depois que eu deixei a Presi-
dência, de uma maneira não muito racional, mas para 
aceitar imposições internacionais e fazer um certo 
gesto em relação à opinião pública internacional, fo-
ram extintos os decretos relativos àquela demarcação. 
Fez-se então uma demarcação contínua naquela área 
dos Ianomâmis. 

Eles são uma tribo que despertou a imaginação 
nacional e internacional, pelo fato de que ali havia um 
fóssil antropológico. A tribo Ianomâmi despertou o 
interesse internacional porque encontramos ali uma 
sociedade tão antiga que se podia estudar formas 
de poder na sua origem. Ali, o poder ainda não es-
tava estruturado, as pessoas não tinham nome, não 
tinham noção de doença. Era uma população sobre 
a qual os antropólogos podiam realmente fazer um 
estudo relevante. Não era a questão territorial. Era 
a questão científica da história da humanidade, um 
fóssil antropológico. 

Para tristeza nossa, do lado da Venezuela es-
creveram-se três estudos profundos sobre o que era 
a tribo Ianomâmi. Nos Estados Unidos também, o pri-
meiro que despertou foi um cientista, Chandler, que 
passou uns vinte e cinco anos nessa tribo. Ele fez um 
estudo completo: do ponto de vista alimentar, o que 
a falta de proteínas determinava; dos costumes, de 
tudo aquilo que os distinguia. 

Enquanto isso, no Brasil, não tivemos um estudo 
profundo sobre o que representavam os Ianomâmis. 
Ao contrário, nós fomos discutir o assunto territorial, 
que não era o problema fundamental, que não era 
pelo que eram importantes na vida da humanidade. 
E o que aconteceu? Nos fixamos no problema terri-
torial, destruímos aquela preciosidade de estudo que 
eram, e fizemos deles uns párias. 

Fui eu, como Presidente, que mandei fazer o 
seu recenseamento. Eram 8.700 índios Ianomâmis 
naquele tempo. Uma vez fui surpreendido, quando 
cheguei como Presidente em Roraima e me foi apre-
sentado um cacique Ianomâmi. Eu perguntei: “mas 
como cacique?” Uma das coisas fundamentais dos 
Ianomâmis é que não tinham cacique. A estruturação 

do poder ainda não existia. E ele me disse que era o 
cacique Ianomâmi. 

Conto isso para mostrar como se destruiu uma 
cultura por uma visão diferente daquela que devía-
mos ter. Esse é o problema que remanesce até hoje, 
que V. Exª está expondo. E acho que nunca é tarde 
para se procurar fazer uma reflexão mais profunda, 
fora desses problemas contingentes, e defender os 
interesses dos índios, dos indígenas, defender o in-
teresse científico, antropológico, e ao mesmo tempo 
ver a realidade. 

Temos, além de tudo, que evitar conflitos na 
fronteira; devemos preservar a fronteira porque é 
preservar aquilo que nós herdamos dos nossos an-
tepassados; e não podemos, vou repetir, dar às ge-
rações futuras um crime que será feito por todos nós. 
Muito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Senador José Sarney, depois do brilhante 
aparte do Senador Cristovam Buarque, o aparte de 
V. Exª, como ex-Presidente da República, é realmen-
te uma verdadeira aula dentro desse meu pronun-
ciamento. Uma aula para a qual chamo a atenção 
daqueles que seriamente se preocupam com essa 
questão no Brasil. 

V. Exª chamou atenção para o fato de que, 
além da desestruturação étnica dos Ianomâmis 
brasileiros – se assim podemos dizer –, há duas 
questões fundamentais. Essas demarcações em 
terras indígenas nas fronteiras estão sendo feitas 
em desacordo com a lógica da defesa nacional, 
da soberania nacional. A reserva Raposa Serra do 
Sol fica encravada entre a Venezuela e a Guiana, 
numa área de litígio entre elas. A Venezuela não 
reconhece uma área que a Guiana diz pertencer 
a ela por arbitragem de um rei da Itália. O certo é 
que, a qualquer momento, a Venezuela pode invadir 
a Guiana para reconquistar essa terra. Sabe quem 
está no meio dessa confusão? Essa área Raposa/
Serra do Sol. Lá, até foi difícil construir um quartel 
do Exército. A Funai, por meio do Conselho Indí-
gena de Roraima, foi à Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT 
– RS) – V. Exª tem mais um minuto, Senador.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Concluirei, Sr. Presidente. Essas demarcações 
na faixa de fronteira, como diz a Constituição, qualquer 
ação na faixa de fronteira deveria ter autorização do 
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Conselho de Defesa Nacional. Isso não está sendo 
feito. Está sendo feito um desserviço ao País. 

De qualquer forma, irá uma Comissão do Se-
nado a Roraima, à Raposa/ Serra do Sol, investigar, 
dialogar e tentar encontrar saídas pacíficas. Como 
disse o ex-Presidente Sarney, nunca é tarde para 
retroceder. 

Quero mandar uma mensagem ao Presidente 
Lula: “Radicalismo, Presidente, não resolve nada. O 

diálogo que V. Exª aprendeu nos sindicatos é que 
pode resolver. Ainda não está esgotado o momento 
do diálogo.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 200, 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 regimental.

Passamos a palavra ao Senador José Sarney, a 
quem, com muita satisfação, convido a ocupar a tribu-
na por dez minutos. 

Numa referência especial, quero dizer a V. Exª, 
Senador José Sarney, que tenho muito orgulho de, 
no currículo da minha vida, ter sido Vice-Presidente 
de V. Exª quando exerceu a Presidência desta Casa 
por dois anos.

V. Exª está com a palavra.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Senador 
Paim, sabe V. Exª da admiração que lhe tenho e como 
fico sensibilizado pelas suas palavras.

Hoje vim a esta sessão para relembrar ao País 
que há 20 anos criávamos o Ministério da Reforma 
Agrária. 

O problema agrário no Brasil sempre despertou 
grande controvérsia. Não é recente, vem dos primórdios 
de nossa descoberta, das primeiras lutas por terras 
entre os habitantes nativos e os colonizadores, da ocu-
pação do território e do sentimento da posse como se 
fosse a propriedade. Depois então tivemos a tentativa 
de legalização dessas posses, com sesmarias, leis em 
cima de leis. Na verdade, esse problema que aflorou 
no século passado vem de muitos e muitos anos. 

Quando assumi a Presidência da República, há 
20 anos, uma das questões colocadas era a criação 
de um ministério destinado a tratar do problema fun-
diário brasileiro. Encontrei, na reforma proposta pelos 
assessores do Presidente Tancredo Neves, a criação de 
um Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários. 
Achei que devíamos dar o nome direto de Ministério 
da Reforma Agrária. 

O termo reforma agrária era maldito. Ao falar 
reforma agrária, a pessoa era tida logo como radical, 
alguém que não tinha uma visão exata dos fatos e 
que era contra a propriedade. Tivemos muitas lutas 
sobre isso. 

No tempo do Presidente João Goulart a campa-
nha pela reforma agrária era feita de maneira muito 
violenta, com vários conflitos, e que surgiu o lema “na 
lei ou na marra”. O Presidente Castelo Branco, encon-
trando esse problema latente — do que naquele tempo 
era chamado “reformas de base” —, mandou ao Con-
gresso o Estatuto da Terra. Era uma lei básica tão boa 
que atravessou todos esses 40 anos. Mas nada disso 
conseguiu resolver o problema da terra.

Presenciei várias etapas do problema fundiário 
no Brasil. Na primeira etapa tínhamos algo de extrema 
injustiça. A terra começou a ser valorizada, e aquelas 
famílias e comunidades de posseiros e meeiros — mui-

tas delas centenárias —,que plantavam e viviam da 
terra, passaram a ser expulsas de maneira cruel pe-
los proprietários. Sobretudo no Nordeste, esse foi um 
problema chocante, violento. Em Pernambuco – está 
ali o Senador Cristovam Buarque, que deve lembrar-
se muito bem –, havia o problema dos engenhos como 
grandes latifúndios. Aluísio Medeiros chamava isso de 
“latifúndio devorante”. 

Depois tivemos uma segunda fase, em que nós 
precisávamos regularizar a situação das pessoas que 
habitavam essas terras e que necessitavam trabalhar. 
Dava-se acesso à terra para que as pessoas aprovei-
tassem dela em benefício do País. Finalmente tivemos 
a entrada de novas tecnologias e a mecanização da 
lavoura, do trabalho da terra, hoje numa fase mui-
to avançada com os desenvolvimentos científicos, a 
biotecnologia. 

O problema tomou uma conotação muito mais 
complexa do que nós tínhamos aquele tempo, mas nem 
por isso deixou de ser um problema a necessitar uma 
solução, um desafio aos homens públicos, porque no 
seu núcleo está a questão da justiça social.

Então, naquela época, como Presidente, eu dis-
se: não, nós vamos colocar o nome de Ministério da 
Reforma Agrária, vamos desmitificar esse problema, 
vamos criar o ministério como ele deve ser criado. E 
demos o nome de Ministério da Reforma Agrária. Ins-
titucionalizamos o enfoque do problema como funda-
mental, como um problema de Estado. 

Infelizmente, até hoje não se pôde resolver com-
pletamente o problema. Vemos em todo o Brasil o que 
ocorre no setor da terra: um problema quase insolúvel. 
É difícil porque se choca com uma instituição funda-
mental da sociedade humana, que é a propriedade. 

Muitas vezes condenamos a propriedade. Mas a 
propriedade, ao longo da história da humanidade, foi 
destinada a evitar um conflito entre os homens, porque, 
se não houvesse a noção do que é meu e do que é 
seu, haveria as brigas como nas sociedades primitivas, 
tribais; aquela coisa do tacape, um atacando o outro. 
Era a guerra da sobrevivência. Dela nasceu isto que, 
pouco a pouco, foi se consolidando e que se transfor-
mou no instituto da propriedade, que tem um sentido 
de paz entre os homens. Mas não podemos achar que 
a propriedade é absoluta de tal modo que possa ser 
utilizada contra os interesses sociais. 

O problema básico da reforma agrária é justamen-
te este: temos que utilizar a propriedade em benefício 
da sociedade e não só em benefício individual. As res-
trições ao conceito de propriedade são um conceito 
moderno — e quando digo moderno não é que seja 
de hoje, mas que vem se estruturando ao longo dos 
dois últimos séculos. Temos que respeitar a proprieda-
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de. Mas ela, que é um dos fundamentos da sociedade 
moderna, é um instrumento de paz social e tem de ser 
compatibilizada com os interesses sociais. 

O problema da reforma agrária é, portanto, um 
problema que subsiste. Hoje há esse aspecto tecnoló-
gico, não podemos só entregar a terra para o homem, 
temos que dar condições para que possa lavrá-la, 
mecanizá-la, temos que dar acesso aos instrumen-
tos tecnológicos, propiciar produtividade para que a 
agricultura possa ser competitiva. Se não tivermos 
produção competitiva, evidentemente se torna mui-
to mais fácil importar alimentos e tudo o que a terra 
produz de outros países muito mais avançados, cujas 
tecnologias são capazes de fazer produções baratas. 
É o que ocorre com os grandes países ricos, onde os 
subsídios são de tal natureza que lutamos para que 
caiam. Nos Estados Unidos e na Europa os subsídios 
à agricultura são extraordinários, sua produção deles 
é vendida muito barata; invadem o mundo inteiro com 
alimentos. Nossa luta tem sido justamente tentar rom-
per essa barreira dos subsídios.

Mas o que eu queria dizer hoje, aqui, é que há 20 
anos foi criado o Ministério da Reforma Agrária; marcar 
esta data, lembrá-la e dizer que este é um problema 
grave, que permanece, um problema de justiça social. 
São reparos que devemos à mais sofrida de todas as 
nossas classes, aquela que vive no campo, que sempre 
esteve desamparada, vivendo e sobrevivendo à custa 
do seu trabalho, do seu suor e do seu sacrifício.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Peço 
um aparte.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Concedo 
um aparte a V. Exª.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Tal-
vez tenhamos que criar no Regimento o conceito de 
adendo.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Infelizmen-
te, não estava vendo V. Exª, mas fico muito honrado de 
no meu discurso contar com um aparte do Professor 
Cristovam Buarque, homem que tem uma tradição no 
Brasil por tudo o que fez pela educação brasileira. Tenho 
a felicidade de, quando fui Presidente da República, tê-lo 
escolhido para reitor da Universidade de Brasília.

Muito obrigado, a V.Exª. 
Senador Cristovam Buarque, V. Exª tem o aparte. 
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Pre-

sidente José Sarney, primeiro, quero apenas testemu-
nhar. Estive muito presente quando V. Exª criou o Mi-
nistério da Reforma Agrária. Por pouco, não fui chefe 
de gabinete do Ministro Marcos Freire. Eu era reitor 
e não ia abandonar o meu mandato. S. Exª chegou a 
me procurar para conversar. Segundo, quero felicitá-
lo por ter criado esse Ministério, o que foi um ato de 

coragem. Ao mesmo tempo, ter mantido o nome Re-
forma Agrária, em vez dos eufemismos que em geral 
já usam para falar de reforma agrária; foi uma grande 
coisa. Quero parabenizá-lo por ser desses estadistas 
que dizem: fiz isso, mas lamento não termos podido 
fazer mais ao longo desses 20 anos, não só durante o 
seu mandato, mas também nos períodos seguintes. É 
uma pena que 500 anos depois ainda estejamos falan-
do de uma questão que já devia estar resolvida. Quero 
dizer que estou de acordo com V. Exª, quando afirma 
que a propriedade é uma instituição fundamental para 
o bom funcionamento da sociedade. Porém, às vezes, 
a propriedade de um bem impede que outrem use a 
sua propriedade. Os trabalhadores rurais têm como 
única propriedade os braços, as pernas e o cérebro. 
E os donos de terras improdutivas impedem que o tra-
balhador use a sua propriedade, que são seus braços. 
Nesse caso, a propriedade se torna ilegítima. É claro 
que precisamos ter o cuidado para evitar que, em nome 
de liberar a propriedade ao trabalhador, desarticulemos 
propriedades eficientes, que estão funcionando, como 
vemos em muitos países em que, de repente, em nome 
de uma reforma agrária, se faz uma desestruturação 
agrária. Então, Senador José Sarney, quero dizer da 
minha satisfação de ter acompanhado muito de perto 
a criação do Ministério da Reforma Agrária, em virtude 
da amizade que eu tinha com as pessoas que faziam 
parte do seu Governo, tendo sido nomeado por V. Exª 
reitor da UnB. É uma pena que não tenhamos podi-
do, ainda, complementar a reforma agrária, mas, pelo 
menos, V. Exª pode dizer que deu a sua contribuição, 
o passo que era preciso no meu momento.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito obri-
gado a V. Exª pelo aparte, tão esclarecedor e tão sábio 
e que me dá oportunidade de relembrar e prestar uma 
homenagem a Marcos Freire, homem extraordinário, que 
honrou esta Casa com tantas idéias, com tanto talento 
e que – pode-se dizer  foi um mártir da reforma agrária. 
Marcos Freire sacrificou o seu talento e o seu futuro, 
quando, como Ministro da Reforma Agrária, viajando pelo 
Brasil inteiro, foi vítima do acidente que roubou a sua 
vida em meio a uma carreira brilhante. Deu-me grande 
e extraordinário ajuda. No momento em que soube do 
falecimento do Marcos Freire, tive um choque profundo, 
ao ver, como diziam os romanos, aquela coluna partida 
quando se levantava tão brilhante e tão bela. 

Dá-me também oportunidade de agradecer a 
Nelson Ribeiro, que, comigo, implantou o Ministério 
da Reforma Agrária, e a José Gomes da Silva, que 
também era conhecedor profundo do assunto, um 
apaixonado. 

Naquela época, ao criarmos o Ministério da Re-
forma Agrária, estabelecemos alguns princípios que 
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se tornaram definitivos e que têm ajudado muito a en-
carar o problema da reforma agrária. Fizemos, naquela 
oportunidade, a subdivisão do Plano Nacional de Re-
forma Agrária em planos regionais, a definição das 
áreas prioritárias, considerando as regiões de conflito 
social e a origem dos agricultores.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador José Sarney, solicito a V. Exª um aparte 
quando puder.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Em se-
guida, concederei o aparte a V. Exª.

Também fazia parte dos planos regionais a prima-
zia da obtenção das terras em áreas onde havia grande 
concentração de acampamentos de sem-terras. Fize-
mos uma ação na Fazenda Anoni, no Rio Grande. Logo 
nos primeiros dias, tivemos de resolver aquele problema 
grave do seu Estado, Presidente Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu estive 
na região na época.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Lembro, 
ainda, a reforma de todo o aparato jurídico e o for-
talecimento que demos ao Incra para que pudesse 
exercer sua função. Houve o envolvimento dos movi-
mentos sociais. Naquele tempo, incorporamos à visão 
do problema agrário a participação dos movimentos 
sociais. Contamos com a presença da sociedade para 
a solução dos problemas. Por isso, digo sempre que 
naqueles anos começamos a construir uma sociedade 
democrática, uma sociedade que não é somente um 
instrumento passivo das decisões superiores, mas é, 
também, participante dos seus problemas.

Cito, ainda, a valorização do cooperativismo, do 
associativismo, e a recuperação dos assentamentos 
antigos, que foi a primeira providência que tomamos 
– e posso dizer que resolvemos, em grande parte, os 
problemas desses assentamentos, tanto que os proble-
mas que vemos hoje são recentes e de outras áreas.

Assim, ao criar o Ministério da Reforma Agrária, 
não passamos em branco aqueles anos, mas tenta-
mos reestruturá-lo a fim de que pudesse cumprir a 
finalidade que tem.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Ouço V. 
Exª com prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador José Sarney, lamentavelmente, na época do 
seu Governo, ainda não havia o instituto da reeleição 
e o Brasil não pôde, portanto, contar com um segundo 
Governo de V. Exª. Em meio ao clima psicológico da-
quele momento, V. Exª assumiu o mandato destinado ao 
Presidente Tancredo Neves, que era de seis anos e foi 
diminuído para cinco. Não havia o instituto da reeleição. 

Tenho a certeza de que o Brasil teria ganho muito com 
mais um mandato de V. Exª à frente da Presidência da 
República. Tenho certeza de que V. Exª continua con-
tribuindo – e muito – seja na Presidência do Senado, 
que exerceu com competência fora do comum, seja 
aqui, como Senador, dando essas explicações e essas 
aulas para todo o Brasil. Espero que V. Exª ainda volte 
a presidir este País. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Agradeço 
a V. Exª, sobretudo, a sua generosidade. Os excessos 
do seu aparte são, sem dúvida, fruto de uma amizade 
que data de muitos anos.

Devo agradecer, primeiro, o fato de esse institu-
to não existir quando eu era Presidente da República, 
porque eu jamais me aventuraria a uma reeleição. Não 
tive a oportunidade legal, mas Deus deu-me o bom 
senso de nunca ter sido seduzido pela mosca azul e 
tentar concorrer de novo à Presidência. Ao contrário, 
a minha idéia é a de que, quando temos a oportuni-
dade extraordinária de presidir o Brasil, que eu tive 
– agradeço ao povo brasileiro e a Deus o meu destino 
–, devemos dar como cumprida essa missão. 

Uma nova etapa de nossa vida se incorpora. De-
pois de ter sido Presidente, tive a felicidade de voltar a 
ser cidadão, cidadão comum, sendo o mesmo homem 
que sempre fui, vendo o poder passar sem me atingir 
e sem mudar minha maneira de ser. Voltei a ser cida-
dão comum com a vantagem de poder concorrer a uma 
eleição, desfrutar, como todos, os caminhos do voto, em 
Estados pequenos, vivendo os nossos problemas. Tenho 
hoje a satisfação de estar aqui com os meus Colegas 
que honram esta Casa e receber provas de generosida-
de, como recebi do Presidente, como recebi de V. Ex.ª 
e como recebi do Senador Cristovam Buarque. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de dizer da 
minha alegria em ter presidido esta sessão.

Presidente Sarney, ainda quando eu era Depu-
tado, eu tinha uma visão talvez muito sonhadora de 
que nas segundas e nas sextas tivéssemos sessões 
de grandes debates de temas de caráter nacional na 
Câmara dos Deputados e no Senado.

Hoje, tive a alegria de presidir esta sessão onde 
aqui o Senador Mozarildo Cavalcanti aprofundou o 
debate sobre a questão indígena e a demarcação das 
terras. O Senador Cristovam fez aqui um belíssimo 
pronunciamento sobre a questão de educação e V. 
Exª nos deu uma aula na questão da reforma agrária 
e lembrou, hoje, os 20 anos da fundação do Ministério 
da Reforma Agrária, época do seu Governo. O Senado 
está de parabéns.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que será realizada sessão especial na próxima 
segunda-feira, dia 2 de maio, às 11 horas, destinada 
a homenagear o trabalhador pela passagem do Dia 
Mundial do Trabalho, nos termos do Requerimento nº 
273, de 2005, do Senador Paulo Paim e outros Srs. 
Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Francisco Pereira, Lúcia Vâ-
nia, Reginaldo Duarte, Antero Paes de Barros, Flexa 
Ribeiro, Alvaro Dias e Valmir Amaral enviaram discursos 
à Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. FRANCISCO PEREIRA (Bloco/PL – ES. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, meu pronunciamento, hoje, nada mais 
é que um apelo ao Departamento de Aviação Civil, o 
DAC. Apelo àquele órgão no sentido de que patrocine, 
com urgência, um acordo entre as empresas operado-
ras para que mais cidades brasileiras sejam atendidas 
pelo transporte aéreo regular;  além disso, que esse 
atendimento seja prestado de maneira mais direta.

Há pouco tempo, Senhor Presidente, uma matéria 
publicada no jornal O Globo chamou atenção para o 
problema. A reportagem mostrava que, de acordo com 
levantamento do próprio DAC, apenas 126 cidades de 
nosso País têm acesso ao transporte aéreo regular. 
Ora, isso quer dizer que apenas 2,3% dos 5 mil 561 
municípios brasileiros têm de oferecer esse serviço a 
seus habitantes. Muito pouco, para um país com gran-
de dimensão como o nosso.

E o pior, Senhoras e Senhores Senadores, é  que 
muitas das ligações entre esses 126 municípios  não 
são feitas de forma direta. Ao contrário: exigem dos 
passageiros giros enormes, com escalas e conexões 
que poderiam, talvez, ser evitadas.

A distância entre Aracaju e Recife, Senhor Presi-
dente, é de apenas 489 quilômetros. Não obstante, o 
cidadão que quiser fazer de avião o trajeto entre as duas 
capitais terá que percorrer mais de quatro mil quilôme-
tros. Quase dez vezes a distância entre as cidades. Isso 
porque os vôos que permitem a ligação, passam por 
Salvador e Brasília. É muita volta, não é verdade?

Uma viagem aérea entre Petrolina e Teresina, 
cidades que distam uma da outra não mais que 652 
quilômetros, exige do passageiro um roteiro de absur-
dos, quatro mil e setecentos quilômetros. Tudo porque 
a única maneira de sair de Petrolina e chegar a Tere-
sina é passando por Recife e Brasília.

Até dentro de um mesmo Estado, como no caso 
de Minas Gerais, vamos encontrar aberrações. Ube-
raba, por exemplo, está a menos de 500 quilômetros 
de Belo Horizonte, mas, para viajar de uma a outra, 
há que se passar por Brasília, o que faz o percurso 
aéreo entre as duas cidades saltar para quase mil e 
trezentos quilômetros.

E muitos outros exemplos, Senhoras Senadoras, 
Senhores Senadores, poderiam ser citados: os 445 
quilômetros entre Teresina e São Luís, que se trans-
formam em 1.704; os 2 mil 655 quilômetros entre Rio 
Branco e Campo Grande, que se transformam em 5 mil 
112; os 2 mil e 57 quilômetros entre Macapá e Cuiabá, 
que se transformam em 3 mil 704.

Desse modo, Senhor Presidente, algo precisa 
ser feito. E é evidente que quem deve tomar a inicia-
tiva de buscar soluções só pode ser o Departamento 
de Aviação Civil, entidade responsável pelo transporte 
aéreo em nosso País.

Portanto, que o DAC chame as empresas ope-
radoras e, todos juntos, criem condições para que os 
cidadãos brasileiros tenham acesso, por avião, ao maior 
número possível de cidades, dar voltas desnecessá-
rias e cansativas e sem gastarem desnecessário valor 
mais alto no preço das passagens.

Muito obrigado!
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo hoje esta tribuna para registrar a 
matéria intitulada “Derrota na disputa pela OMC pode 
afetar articulação em Doha”, publicada no jornal Valor 
Econômico de 18 de abril do corrente.

A matéria trata a eliminação do candidato brasi-
leiro na disputa para o cargo de diretor da Organização 
Mundial de Comércio (OMC) como o maior fiasco diplo-
mático do governo Lula até agora. O texto mostra, tam-
bém, que o resultado da votação reflete a insatisfação 
da América Latina com a condução da política externa 
brasileira, que insiste em apresentar o Presidente Lula 
como líder dos países em desenvolvimento: “Os especia-
listas consideram, no entanto, que essa liderança gerou 
uma tensão na região, pois os demais países acreditam 
que o Brasil age de forma impositiva”.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do 
Senado Federal, requeiro que a matéria acima citada 
seja considerada como parte integrante deste pro-
nunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(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 à tribuna neste momento para 
comentar artigo intitulado “A derrota da intervenção no 
Rio de Janeiro”, de autoria do ex- Ministro de Estado 
da Justiça, Maurício Corrêa, publicado pelo jornal Cor-
reio Braziliense de 24 de abril de 2005.

O artigo mostra que, pouco a pouco, o governo 
vai mostrando a sua cara. No caso da intervenção em 
hospitais do Rio de Janeiro, os Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal mostraram que o que aconteceu 
foi apenas um ato isolado que configurou uma inter-

venção dissimulada, para se fazer demagogia com a 
desgraça alheia.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar este pronunciamento para que 
conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

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 ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna na tarde de hoje 
para comentar a matéria intitulada “Até o BC já con-
denou”, publicada na revista IstoÉ, edição de 24 de 
abril do corrente.

A matéria trata do pedido do Procurador Geral, 
Cláudio Fonteles, para investigar a vida monetária 
do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, 
na época em que ocupava o cargo de Presidente do 
Banco de Boston.

Documentos mostram indícios de irregularidades 
na tentativa de remessa de US$243 milhões ao exterior. 
Na avaliação dos auditores, a remessa deu “excelen-
te resultado” ao Banco de Boston, em contrapartida 

a um desfalque nas reservas em dólares brasileiras. 
Fontelles examinará também outra série de remessas 
entre 2000 e 2002, dessa vez envolvendo a Silvânia 
Empreendimentos, responsável pela administração 
dos bens do presidente do BC no Brasil.

Concluindo, Senhor Presidente, requeiro que o 
artigo acima citado seja considerado parte integrante 
deste pronunciamento, para que passe a constar dos 
Anais do Senado Federal. 

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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo à tribuna neste momento para comentar 
a matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, 
de 15 de abril de 2005, intitulada “Sem-terra invadem 
Ministério da Fazenda e pressionam por verbas”.

Diz a matéria: “No abril vermelho do Movimento 
dos Sem-Terra, quem tomou de assalto ontem a sede 
do Ministério da Fazenda foi o Movimento de Libertação 
dos Sem-Terra-MLST, uma organização mais nova e 
menor”. O movimento acusa o governo de privilegiar o 
agronegócio em detrimento dos trabalhadores rurais e 
pedem a anistia das dívidas dos assentamentos.

Ainda segundo a matéria, um líder do MLST teria 
dito que com os recursos liberados não seria possível 
assentar sequer 40 mil famílias.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria citada 
seja considerada como parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal. 

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR FLEXA RIBEIRO 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 apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna para registrar a matéria in-
titulada “O triunfo do desrespeito”, publicada na revista 
Veja em sua edição de 20 de abril do corrente.

A matéria trata da invasão do Ministério da Fa-
zenda, em Brasília, pelo Movimento de Libertação 
dos Sem Terra (MLST), uma dissidência do MST, em 
repúdio à equipe econômica.

A matéria termina com o seguinte parágrafo: “Ago-
ra, só falta tratar o triunfo do desrespeito dos sem-terra 

com a devida energia, enterrando a leniência com a 
qual esse tipo de baderna tem sido enfrentada”. 

Senhor Presidente, solicito que a matéria acima 
citada passe a integrar este pronunciamento e, assim, 
conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.

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.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, comemoramos dia 26 próximo passado o 
Dia da Empregada Doméstica. E, como faço todos os 
anos gostaria de aproveitar a oportunidade para apre-
sentar meu reconhecimento pelo exaustivo trabalho 
que realizam em milhares de lares brasileiros.

Recentemente, o jornal Correio Braziliense pu-
blicou extensa matéria sobre a situação do trabalho 
doméstico no Distrito Federal. A reportagem chamou 
minha atenção, entre outras coisas, por destacar o 
peso dessa mão-de-obra na economia local.

Segundo o Correio, o Distrito Federal possui o 
maior contingente de empregados domésticos do País. 
De cada dez trabalhadores ocupados na economia lo-
cal, um exerce, como profissão, o trabalho doméstico. 
Ao todo, são 93,4 mil pessoas, que sustentam suas 
famílias com os salários que recebem no trabalho do-
méstico. O fato de que as mulheres representam 98% 
dessa força de trabalho também causou indagação.

De acordo com levantamento feito pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), a Região Metropolitana de Salvador 
ocupa a segunda posição. Lá, os funcionários domés-
ticos ocupam 9,7% do total de empregos oferecidos na 
capital. O Dieese diz ainda que, no Distrito Federal e 
na Região Metropolitana de Salvador, as motivações 
que levam as pessoas a procurarem esse tipo de en-
gajamento empregatício são bastante diferentes.

No caso do DF, onde a renda per capita é uma 
das maiores do País, os salários são incomparavel-
mente mais atraentes e a segurança no trabalho é bem 
maior. Os empregadores costumam assinar a carteira 
de trabalho e, normalmente, cumprem com todas as 
outras obrigações, como férias remuneradas, jornada 
de oito horas de trabalho, folga ao domingos e outras 
vantagens.

Em contrapartida, no Nordeste, onde as condi-
ções econômicas e sociais, em geral, são bem mais 
precárias, o mercado de trabalho como um todo não 
tem condições de oferecer as mesmas vantagens. Na 
verdade, na maioria dos casos, a busca por um traba-
lho doméstico é uma válvula de escape. O que motiva 
mesmo as pessoas a procurar um trabalho doméstico 
é o desespero em que vivem, normalmente em favelas 

infectas, sem as mínimas condições de sobrevivência. 
Dessa maneira, no caso de Salvador, é a oferta que 
dita o comportamento do mercado, e não o contrário, 
como acontece no Distrito Federal.

Apenas para termos uma idéia da diferença exis-
tente entre o trabalho doméstico exercido no Distrito 
Federal e nas regiões do Nordeste, basta dizer que, não 
obstante a queda do rendimento médio registrada entre 
os trabalhadores do DF, que passou de R$1.505,00 para 
R$1.220,00 o trabalho doméstico registrou aumentos 
nos últimos dez anos. Assim, o salário médio do em-
prego doméstico subiu de R$244,4 para R$310,7.

Por outro lado, no caso de uma diarista que tra-
balha normalmente 8 horas por dia, de segunda a sex-
ta-feira, por exemplo, no final do mês, considerando o 
recebimento do vale-transporte e do vale-alimentação, 
ela levará para casa cerca de mil reais. Evidentemente, 
nesse caso, devemos considerar que os direitos são 
diferentes dos que são garantidos por lei aos trabalha-
dores domésticos permanentes, como veremos mais 
adiante. De qualquer maneira, mesmo perdendo vanta-
gens que são concedidas por lei, o número de diaristas 
não pára de aumentar no Distrito Federal.

Na opinião do Dieese, essa é uma das causas 
principais que explicam o aumento dos salários do-
mésticos no Distrito Federal. Apesar de ainda serem 
minoria no universo do emprego doméstico local, a ca-
tegoria de mensalistas cresceu 18,2% e a de diaristas, 
41%, de 1994 a 2004. É importante destacar que as 
diaristas hoje representam cerca de 20% do trabalho 
doméstico e cobram bem mais dos seus patrões para 
poderem compensar as perdas finais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dos 34 
direitos dos trabalhadores enumerados pela Constitui-
ção, nove são extensivos aos empregados domésticos, 
entre os quais o décimo terceiro salário, o aviso prévio, 
a aposentadoria e a licença de 120 dias à gestante. A 
Constituição assegura, ainda, direitos como garantia 
de salário, nunca inferior ao mínimo, irredutibilidade 
salarial, repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos, férias anuais acrescidas de 1/3 
e licença-paternidade.

A Lei nº 10.208, de 2001, facultou ao emprega-
dor a inclusão da doméstica no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS). Caso esteja inscrita e 
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seja demitida sem justa causa, a doméstica terá di-
reito a usufruir do seguro-desemprego. No entanto, 
esse direito só vale para o trabalhador que tiver car-
teira assinada.

No caso das diaristas, não existe qualquer direi-
to assegurado nesse sentido. Aliás, a Lei nº 5.859, de 
1972, que regulamentou a profissão de empregado 
doméstico, é muito clara quando define esse tipo de 
atividade. Segundo a lei, o empregado doméstico é 
aquele que presta serviço de natureza contínua em 
um determinando lugar. Por sua vez, o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) acata essa interpretação e 
reitera que o pressuposto básico para a identificação 
do trabalho doméstico é a continuidade da prestação 
do serviço, ou seja, o trabalho realizado todos os dias 
da semana, com descanso semanal remunerado, pre-
ferencialmente aos domingos.

Eminentes Srªs e Srs. Senadores, lamentavelmen-
te, a maioria dos empregados domésticos do nosso 
País está exercendo suas atividades em situação irre-
gular. Certamente, se esses milhares de trabalhadores 
decidirem entrar na justiça reivindicando os seus di-
reitos, os seus patrões vão ter de arcar com as custas 
dos processos, com os honorários advocatícios, com 
as obrigações institucionais, que não são poucas, e 

vão ter de indenizar os seus empregados com juros e 
correção monetária.

Apenas para termos uma idéia da gravidade da 
situação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), dos quase 6 milhões de em-
pregados domésticos existentes no Brasil, apenas 25% 
possuem carteira assinada. Como podemos observar, 
cerca de 4,5 milhões trabalham na clandestinidade e 
estão sendo explorados pelos seus empregadores.

Ao terminar este pronunciamento nesta data 
dedicada aos empregados domésticos do meu País, 
gostaria de dizer a todos os explorados neste trabalho 
que busquem seus direitos nas instâncias cabíveis. É 
preciso reconhecer que direitos constitucionais preci-
sam ser cumpridos e respeitados. O Brasil não pode 
mais tolerar o desrespeito à cidadania e a permanên-
cia da impunidade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 50 
minutos.)
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seja demitida sem justa causa, a doméstica terá di-
reito a usufruir do seguro-desemprego. No entanto, 
esse direito só vale para o trabalhador que tiver car-
teira assinada.

No caso das diaristas, não existe qualquer direi-
to assegurado nesse sentido. Aliás, a Lei nº 5.859, de 
1972, que regulamentou a profissão de empregado 
doméstico, é muito clara quando define esse tipo de 
atividade. Segundo a lei, o empregado doméstico é 
aquele que presta serviço de natureza contínua em 
um determinando lugar. Por sua vez, o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) acata essa interpretação e 
reitera que o pressuposto básico para a identificação 
do trabalho doméstico é a continuidade da prestação 
do serviço, ou seja, o trabalho realizado todos os dias 
da semana, com descanso semanal remunerado, pre-
ferencialmente aos domingos.

Eminentes Srªs e Srs. Senadores, lamentavelmen-
te, a maioria dos empregados domésticos do nosso 
País está exercendo suas atividades em situação irre-
gular. Certamente, se esses milhares de trabalhadores 
decidirem entrar na justiça reivindicando os seus di-
reitos, os seus patrões vão ter de arcar com as custas 
dos processos, com os honorários advocatícios, com 
as obrigações institucionais, que não são poucas, e 

vão ter de indenizar os seus empregados com juros e 
correção monetária.

Apenas para termos uma idéia da gravidade da 
situação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), dos quase 6 milhões de em-
pregados domésticos existentes no Brasil, apenas 25% 
possuem carteira assinada. Como podemos observar, 
cerca de 4,5 milhões trabalham na clandestinidade e 
estão sendo explorados pelos seus empregadores.

Ao terminar este pronunciamento nesta data 
dedicada aos empregados domésticos do meu País, 
gostaria de dizer a todos os explorados neste trabalho 
que busquem seus direitos nas instâncias cabíveis. É 
preciso reconhecer que direitos constitucionais preci-
sam ser cumpridos e respeitados. O Brasil não pode 
mais tolerar o desrespeito à cidadania e a permanên-
cia da impunidade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 50 
minutos.)
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12920 Sábado 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    639ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 30 12921 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL640     

Índice Onomástico



12922 Sábado 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    641ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 30 12923 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL642     

Índice Onomástico



12924 Sábado 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    643ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 30 12925 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL644     

Índice Onomástico



12926 Sábado 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    645ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 30 12927 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL646     

Índice Onomástico



12928 Sábado 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    647ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 30 12929 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL648     

Índice Onomástico



12930 Sábado 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    649ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



Abril de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 30 12931 ABRIL 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL650     

Índice Onomástico



12932 Sábado 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2005    651ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2005 

Índice Onomástico



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 PSOL   Heloísa Helena  

PARÁ PMDB   Renan Calheiros 
PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotônio Vilela Filho 
PT  Ana Júlia Carepa SERGIPE 
PSDB  Flexa Ribeiro PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PSDB  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 PSOL  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PMDB  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 PL  João Ribeiro 
PSDB  Reginaldo Duarte  PMDB  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 Amir Lando 

ESPÍRITO SANTO PT  Fátima Cleide 
PMDB  João Batista Motta  PMDB  Valdir Raupp 
PMDB  Gerson Camata RORAIMA 
PL Francisco Pereira PTB  Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT  Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB  Wirlande da luz 
7-4-2005 

Índice Onomástico



 
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB 

Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Almeida Lima – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Leonel Pavan – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 10. Flexa Ribeiro – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 11. Teotônio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Hélio Costa 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
Maguito Vilela 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Papaléo Paes 
José Maranhão 8. João Batista Motta 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares 
Eduardo Suplicy 4. Roberto Saturnino 
Fernando Bezerra 5. Flávio Arns 
João Capiberibe 6. Siba Machado 
Patrícia Saboya Gomes 7. Serys Slhessarenko 

PDT 
Osmar Dias Jefferson Peres 

 
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 
 

Índice Onomástico



1.1) SUBCOMISSÃO  TEMPORÁRIA DE TURISMO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente:  

 Vice-Presidente: 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(21 titulares e 21 suplentes)* 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. César Borges – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Romeu Tuma – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. (vago) – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Almeida Lima – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Arthur Virgílio – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 11. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
João Batista Motta 1. Hélio Costa 
Mário Calixto 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
Papaléo Paes 6. Gerson Camata 
(vago) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Cristovam Buarque 
Antonio Carlos Valadares 2. Ana Júlia Carepa 
Flávio Arns 3. Francisco Pereira 
Ideli Salvatti 4. Fernando Bezerra 
Marcelo Crivella 5. Eduardo Suplicy 
Paulo Paim 6. Fátima Cleide 
Patrícia Saboya Gomes 7. Mozarildo Cavalcanti 
Siba Machado 8. João Capiberibe 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 
(vago) 2. (vago) 

* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi 
reduzida de 29 para 21 membros. 

 
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

 
 

Índice Onomástico



2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 
(8 titulares e 8 suplentes) 

 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
Almeida Lima – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB) 9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Hélio Costa 
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Maguito Vilela 4. Gérson Camata 
Romero Jucá 5. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Delcídio Amaral 
Eduardo Suplicy 2. Paulo Paim 
Fernando Bezerra 3. Sérgio Zambiasi 
Francisco Pereira 4. João Capiberibe 
Ideli Salvatti 5. Siba Machado 
Antonio Carlos Valadares 6. Mozarildo Cavalcanti 
Serys Slhessarenko 7. Marcelo Crivella 

PDT 
Jefferson Peres 1. Juvêncio da Fonseca 

 
 

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 

 

Índice Onomástico



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 

Índice Onomástico



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Edison Lobão – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 
José Jorge – PFL 3. João Ribeiro – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. José Agripino – PFL 
Roseana Sarney – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
(vago – cedida ao PDT) – PFL * 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 7. Leonel Pavan – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Tasso Jereissati – PSDB 

PMDB 
Hélio Costa 1. João Batista Motta 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Mário Calixto 
Gerson Camata 4. Papaléo Paes 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Leomar Quintanilha 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho** 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Paulo Paim 
Cristovam Buarque 2. Aloizio Mercadante 
Fátima Cleide 3. Fernando Bezerra 
Flávio Arns 4. Delcídio Amaral 
Ideli Salvatti 5. Antonio Carlos Valadares 
Roberto Saturnino 6. Francisco Pereira 
Sérgio Zambiasi 7. Patrícia Saboya Gomes 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 

 
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005 
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
 
 

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. 

Índice Onomástico



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 (12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

Índice Onomástico



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

TITULARES SUPLENTES 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Índice Onomástico



 
5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Almeida Lima – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 4. Leonel Pavan – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 5. (vago) 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. (vago) 
Valdir Raupp 4. (vago) 
Leomar Quintanilha 5. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Mozarildo Cavalcanti 
Ana Júlia Carepa 2. Cristovam Buarque 
Delcídio Amaral 3. (vago) 
Ideli Salvatti 4. (vago) 
Serys Slhessarenko 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

 
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. 
 

Índice Onomástico



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

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 PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
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. 
 

Índice Onomástico



 
5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
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6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 6. Almeida Lima – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Luiz Otávio 
Valmir Amaral 2. Maguito Vilela 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 2. Siba Machado 
João Capiberibe 3. Antonio Carlos Valadares 
Marcelo Crivella 4. Mozarildo Cavalcanti 
Paulo Paim 5. Francisco Pereira 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Osmar Dias 

 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. Edison Lobão – PFL 
José Agripino – PFL 3. Maria do Carmo Alves – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Rodolpho Tourinho – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Alvaro Dias – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 7. Lúcia Vânia – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. Ramez Tebet 
Mão Santa 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. Valmir Amaral 
Gerson Camata 5. Mário Calixto 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Marcelo Crivella 
Eduardo Suplicy 2. Flávio Arns 
Mozarildo Cavalcanti 3. Aelton Freitas 
Roberto Saturnino 4. Ana Julia Carepa 
Sérgio Zambiasi 5. Fernando Bezerra 

PDT 
Jefferson Peres 1. Osmar Dias 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
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 
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
 

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 
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

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 
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8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 3. Jonas Pinheiro – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 8. Almeida Lima – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Ney Suassuna 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valdir Amaral 4. João Batista Motta 
Gilberto Mestrinho* 5.  Mário Calixto 
Mão Santa 6. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Francisco Pereira 2. Paulo Paim 
João Capiberibe 3. Fernando Bezerra 
Mozarildo Cavalcanti 4. Fátima Cleide 
Serys Selhessarenko 5. Sérgio Zambiasi 
Siba Machado 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretário: Celso Parente 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 

E – Mail: cantony@senado.gov.br. 
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9) - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Reginaldo Duarte – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Papaléo Paes 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Leomar Quintanilha 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Ana Júlia Carepa 1. João Capiberibe 
Fátima Cleide 2. Delcídio Amaral 
Fernando Bezerra 3. Siba Machado 
Mozarildo Cavalcanti 4. Sérgio Zambiasi 
Patrícia Saboya Gomes 5. Aelton Freitas 

PDT 
Jefferson Peres 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
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10) - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Alvaro Dias – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Lúcia Vânia – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Marco Maciel – PFL 5. Heráclito Fortes – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Pedro Simon 2. Mário Calixto 
Leomar Quintanilha 3. João Batista Motta 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Flávio Arns 1. Serys Slhessarenko 
Aelton Freitas 2. Delcídio Amaral 
Sibá Machado 3. Francisco Pereira 
Ana Júlia Carepa 4. Sérgio Zambiasi 
Antônio Carlos Valadares 5. (vago) 

PDT 
Osmar Dias 1. Juvêncio da Fonseca 
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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   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   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. (Vago) 16   
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 1-15 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  09.08.2004) 
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. 
15  Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004. 
16  O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes 
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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)  3º Corregedor Substituto 
Composição atualizada em 25.03.2004 
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COMPOSIÇÃO 

 
SENADORES PARTIDO ESTADO RAMAL 
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Demóstenes Torres  Bloco/PFL GO 2091 

(aguardando indicação)    
(aguardando indicação)    
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aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
  

COMPOSIÇÃO 
  

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 

PMDB 
Senador Papaléo Paes (AP)  

PFL 
Senadora Roseana Sarney (MA) 
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Senadora Serys Slhessarenko (MT) 
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Senadora Lúcia Vânia (GO) 

PDT 
Senador Augusto Botelho (RR) 

PTB 
Senador Sérgio Zambiasi (RS) 

PSB 
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) - Sem partido 

PL 
Senador Magno Malta (ES)  

PPS 
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) 
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