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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.

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

De imediato, concedo a palavra ao nobre Sena-
dor Teotônio Vilela Filho.

S. Exa disporá de dez minutos, prorrogáveis por 
mais cinco.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a aprovação 
do texto da nova LDO pôs fim a uma discussão ex-
tensa e desgastante sobre os patamares do superávit 
primário para o próximo ano. O debate não deixa de 
ser revelador do momento que hoje vive a economia 
brasileira, que se divide em manter um superávit já 
absurdamente alto, de 4,25% do PIB, ou de elevá-lo 
ainda mais para o próximo ano.

O patamar do superávit tem conseqüências di-
retas na economia e na vida do País. Mais superávit 
significa menos recursos para programas sociais e 
para investimentos públicos. Mais superávit, pela ló-
gica econômica, deveria significar, no médio e longo 
prazo, menos dívida. Mas, no Brasil do PT, a lógica 
não prevalece. 

Fazemos superávits cada vez maiores, mas tam-
bém praticamos juros cada vez mais absurdos. Com a 
queda da inflação, que se verifica há semanas segui-
das, temos, hoje, juros reais de 14% – um inalcançá-
vel recorde mundial. Mas o Banco Central teima em 
mantê-los onde estão: nas nuvens. 

A cada reunião do Copom, uma desculpa qual-
quer, e os juros não caem, consumindo qualquer su-
perávit que se venha a produzir. Segundo cálculos do 
Ministério do Planejamento, os Ministérios precisariam, 
hoje, para atender a seus custeios e investimentos, de 
cerca de R$5 bilhões. Muito dinheiro? Que nada! Isso 

é muito menos do que representa o pagamento de 
apenas meio ponto percentual de juros. Mas há quase 
dois anos os juros só fazem subir. Há três meses, a 
despeito do controle inflacionário e da sua tendência 
declinante, os juros permanecem intocados. 

Que sentido tem, então, pergunto eu, Sr. Pre-
sidente, a discussão sobre o tamanho do superávit 
primário, se, paralelamente, não se discute também a 
calibragem dos juros? 

Pior ainda: o debate sobre o patamar do superávit 
primário é absolutamente inócuo, irrelevante, porque, 
com superávit ou sem superávit, o Governo não con-
segue sequer executar o Orçamento previsto e libe-
rado. Foi-se o tempo em que o Orçamento Geral da 
União era contingenciado por conveniências de ajuste 
fiscal ou política monetária. Hoje, o contingenciamento 
acontece sobretudo por absoluta incapacidade geren-
cial: o Governo não consegue gastar o que tem, o que 
está liberado. Faltam projetos, faltam gerentes, faltam 
linhas de governo, Sr. Presidente. A que ponto chega-
mos: tradicionalmente, no Brasil, os Governos sempre 
reclamam da real falta de recursos. Até nisso o PT é 
original: neste Governo, falta quem saiba gastar. O di-
nheiro existe, mas não conseguem aplicá-lo. 

O FMI deu até uma ajuda considerável ao atual 
Governo, quando admitiu contabilizar como investimen-
to, e não como despesas, as aplicações em infra-es-
trutura. Os jornais chegaram a estimar que a mudança 
de critérios representaria mais de R$3 bilhões de in-
vestimentos. Adiantou pouco. Para citar um só exem-
plo, a duplicação da BR-101, entre Natal e Maceió, foi 
anunciada desde fins de 2003. Deveria ter começado 
ainda no ano passado, mas que nada. O Governo não 
conseguiu, ainda, abrir a licitação para as obras. 

Nos últimos 30 meses, ou seja, em todo o Go-
verno Lula, não se iniciou uma só hidrelétrica, um só 
projeto de geração de energia. O Governo mexeu nas 
agências reguladoras, alterou modelos e perdeu-se em 
discussões tão intermináveis e estéreis sobre a regu-
lação do setor que há uma só certeza à vista: apagão, 
a médio ou longo prazo.

Ata da 144ª Sessão Não Deliberativa, 
em 26 de agosto de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim e Ribamar Fiquene
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São Pedro até que se tem mostrado generoso 
com o Governo brasileiro. A chuva tem enchido nos-
sos rios e reservatórios, mas nem a complacência dos 
céus consegue vencer a incompetência do Governo. 
Nenhuma obra, nenhuma hidrelétrica: no fim do túnel, 
nenhuma luz, só a certeza de um apagão e os escân-
dalos nas estatais do setor – Furnas, Eletronorte e 
tantos outros –, sobre os quais na próxima semana 
voltarei a esta tribuna para falar. 

Assim tem sido de Norte a Sul. Em Alagoas, Sr. 
Presidente, a Senadora Heloísa Helena é testemu-
nha, só há uma obra federal em execução: a amplia-
ção do aeroporto, ainda assim porque os recursos 
são da Infraero, que é uma instituição superavitária, 
que não depende de verbas do Orçamento nem está 
contingenciada pela letargia da paralisia federal. Tudo 
o mais está parado.

Todas as obras federais em Alagoas, à exceção 
do aeroporto, estão paralisadas. Pararam as adutoras 
do Sertão, do Alto Sertão, do Agreste, está paralisado 
todo um sistema, que foi iniciado no Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, de esgotamento sanitário dos 
Municípios que margeiam os rios Paraíba e Mundaú. 
Essa obra é muito importante, porque promove a revita-
lização das lagoas Mundaú e Manguaba. Paralisaram-
se as obras de revitalização do rio São Francisco, que 
se iniciaram a partir também do esgotamento sanitário 
de Pão de Açúcar, Penedo, Porto Real do Colégio e 
Arapiraca. Também estão paralisadas as obras de sa-
neamento básico no nosso Estado de Alagoas. Está 
paralisada a obra do Canal do Sertão, Senadora He-
loísa Helena, que viria a atender 700 mil alagoanos da 
região mais sofrida do Estado. Vinte e sete Municípios 
receberiam água tratada para o consumo humano, para 
o gado, projetos de piscicultura, melhoria da condição 
de alimentação, obras de fruticultura, enfim, para um 
pólo de geração de emprego e renda. 

Nesta semana, o Governo liberará, pela primeira 
vez em três anos, R$4 milhões de uma emenda ainda 
do ano de 2003. 

Sr. Presidente, em Alagoas, praticamente tudo 
parou. 

Os jornais de Maceió noticiaram, ontem, que o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
da cidade de Arapiraca, o segundo maior do Brasil, 
envolvendo mais de seis mil crianças que trabalhavam 
com o fumo e outras culturas muito danosas à saúde 
humana, também foi paralisado. As crianças voltaram 
para o trabalho penoso porque há dois meses o Peti 
de Arapiraca não recebe recursos.

Sr. Presidente, enquanto o Governo se mostra 
absolutamente incompetente para tocar o que já foi 
iniciado, o que estava em andamento, ele se apresenta 

como perigosamente temerário e até irresponsável ao 
embarcar em aventuras administrativas como a famo-
sa transposição do Rio São Francisco, que não passa 
de um projeto eleitoreiro, com prazo de validade até 
a eleição de outubro, um anunciado elefante branco 
caatinga adentro, inconcluso, inservível e danoso à 
Região Nordeste. O Governo apregoa que quer aju-
dar o Nordeste, mas, na verdade, prejudica-o com o 
engodo de que esse canal irá resolver o problema da 
seca e da fome. Essa obra presta-se a uma intenção 
eleitoreira, e estou sendo generoso ao dizer isso, por-
que há denúncias muito graves de que esse projeto 
tem compromisso com empreiteiras. E por aí vai.

Sr. Presidente, os recursos para todas essas 
obras que estão paralisadas e sobre as quais falei 
são orçamentários e independem de qualquer pata-
mar para o superávit primário, até porque o País não 
tem apresentado problemas para atingir suas metas 
fiscais. Ao contrário, há recordes sucessivos e cres-
centes na arrecadação. A voracidade fiscal, agora, só 
é comparável ao apetite insaciável dos receptores de 
mensalões. Nunca se pagou tanto imposto como no 
Brasil de hoje, do PT.

Não importa que exista dinheiro, se não existe 
governo que consiga e saiba aplicá-lo em favor dos 
brasileiros. 

Como se vê, Sr. Presidente, além de inócua, a 
discussão sobre superávits e déficits da administração 
fiscal leva a um nonsense: sabe-se que o Governo não 
consegue nem executar o Orçamento previsto, mas 
sabe-se também que seus gastos são crescentes. 
Como isso é possível? No Brasil do PT, todo absurdo 
é sempre possível, inclusive criticar o Governo quando 
nem existe mais governo.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Presi-

dente, pela Liderança do PFL, solicito a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Concedo a palavra a V. Exª, pela Liderança do PFL, 
por cinco minutos.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Ribamar Fiquene.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela Lide-
rança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, nobre Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
assomo a esta tribuna no intuito de tentar sensibilizar 
todos os Senadores da necessidade da derrubada do 
veto presidencial aos 15% de reajuste para os servido-
res desta Casa, da Câmara e do Tribunal de Contas da 
União. O Congresso Nacional aprovou reajustes para a 
totalidade dos servidores do Executivo, do Judiciário e 
do Ministério Público, e os servidores do Poder Legisla-
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tivo e do Tribunal de Contas da União foram os únicos 
que não tiveram reajuste no mesmo período.

Esta Casa, Sr. Presidente, anunciou o fato à Na-
ção, fez pesada economia para obter meios suficientes 
e conseguir pagar o reajuste. Nada mais justo do que 
conceder os 15% àqueles que nos ajudam em todo o 
processo legislativo.

Estive presente com o Senado Renan Calheiros 
quando S. Exª, antes da reunião de Líderes ocorrida na 
última terça-feira, abriu as portas do seu gabinete para 
o sindicato dos servidores do Legislativo. Na oportuni-
dade, a Presidência do Congresso Nacional foi muito 
franca e correta com os representantes da categoria: 
colocou-se à disposição para fazer o que pudesse ser 
feito para remover a injustiça, mas alertou, com muita 
sensatez, para o fato de que não seria capaz de con-
seguir tal proeza agindo sozinho.

Concordo em gênero, número e grau com o Se-
nador Renan Calheiros e partilho da sua certeza de 
que essa é uma obrigação que não deve ser imputada 
apenas à Presidência do Congresso Nacional. Somos 
todos nós, cada Deputado, cada Senador, igualmente 
responsáveis por superar esse contexto kafkiano, em 
que estamos condenando a uma prolongada angús-
tia pessoas inocentes, trabalhadoras e honestas, que 
nada mais fizeram do que nos prestarem relevantes e 
meritórios serviços.

A marcação da data para que sejam apreciados 
esses vetos, na próxima quarta-feira, representa gran-
de conquista obtida na reunião de Líderes realizada 
no último dia 23, certamente um passo decisivo e sem 
retorno no rumo da superação desse impasse cruel e 
asfixiante. A decisão adotada pelo Congresso Nacional 
naquela ocasião representou um feito histórico, uma 
demonstração objetiva de que a nossa democracia pode 
ser jovem, mas não é frágil, nem é cambaleante.

Temos diante de nós, nobres Pares, os destinos 
de mais de 30 mil famílias. Trinta mil famílias que não 
compreendem e não podem compreender por que ra-
zões continuam sendo esquecidas. Trinta mil famílias 
que vêem, a cada dia, reajustes de preços, dívidas 
crescentes e dificuldades cada vez mais assustado-
ras para chegar ao fim do mês e dar conta de seus 
compromissos.

Um aspecto particularmente perverso nisso tudo 
é que os servidores chegaram a ter esse aumento cre-
ditado em suas contas bancárias. Contando com esses 
recursos, assumiram prestações, deram andamento a 
sonhos antigos, replanejaram suas vidas. Como num 
passe de mágica, viram subitamente arruinado o mun-
do que haviam construído.

Peço a V. Exª, Senador Paulo Paim que certa-
mente estará ao nosso lado, votando contra essa in-

justiça , aos Líderes partidários e aos meus colegas, 
de Governo ou de Oposição, que não recuem mais 
dessa posição tão corajosamente assumida. De minha 
parte, sempre fui e continuarei sendo um intransigente 
defensor desta causa absolutamente justa.

(A Presidência faz soar a campainha.)

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – A Presi-
dência da Casa, as Lideranças de todos os partidos e, 
naturalmente, os envolvidos, todos podem contar com 
a minha fervorosa dedicação ao esforço de promover 
a devolução daquilo a que fazem direito, de forma le-
gítima, correta e irrefutável, os servidores do TCU e 
do Poder Legislativo. Tenho fé, tenho certeza, tenho 
convicção de que contam também com o respaldo e 
a simpatia de parlamentares de todas as tendências 
e partidos.

Com efeito, Sr. Presidente, os servidores desta 
Casa e seus colegas dos demais órgãos do Poder Le-
gislativo podem até continuar sofrendo os efeitos dessa 
situação tão cruel e profundamente injusta, mas, a partir 
da última terça-feira, obtiveram a certeza de que terão 
no Senado Federal uma Casa que lhes servirá de per-
manente caixa de ressonância, em defesa do resgate 
de um direito tão despropositadamente subtraído.

Quero encerrar este pronunciamento, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, dirigindo-me diretamente 
aos servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de 
Contas da União...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS. 
Fazendo soar a campainha.) – V. Exª tem mais dois 
minutos, Senador.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – ...com 
duas palavrinhas singelas, mas que, espero, conse-
guirão traduzir, de todo o coração, meu sentimento de 
ânimo, de conforto e de carinho: contem comigo, como 
certamente poderão contar com a grande maioria dos 
Senadores desta Casa.

Lembro que, no Senado Federal, há exatamen-
te um mês, conseguimos, numa tramitação rápida, 
aprovar o reajuste de 17% aos servidores da área de 
segurança de Brasília. Conseguimos, numa votação 
rápida, fazer justiça aos servidores da área de segu-
rança de Brasília.

Certamente, nesta quarta-feira, vamos fazer tam-
bém justiça, Senador Paulo Paim, a todos os servidores 
que estão ao nosso lado, trabalhando conosco e que 
merecem ter esse reajuste que lhes foi concedido e 
depois tirado. Temos que confirmar esse valor, porque 
não podemos mais aceitar que 30 mil famílias passem 
por esse desconforto.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Ribamar Fique-
ne, por 10 minutos, com mais cinco de tolerância.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil care-
ce de um projeto estratégico de impacto. Um projeto 
nascido da potencialidade do território nacional e do 
promissor horizonte para o desenvolvimento econômi-
co e social do País.

A redivisão territorial possui extraordinária capa-
cidade de indução do crescimento, seja pelos inves-
timentos que desencadeia, seja pelo entusiasmo que 
suscita nos habitantes.

A discussão sobre o tamanho ótimo de um Estado 
tem permeado, no mundo inteiro, a reorganização do 
território. Para muitas nações conquistadoras, a cons-
trução de cidades foi o mais decisivo instrumento de 
dominação e de progresso, o meio específico de criação 
de órgãos locais de poder. As fronteiras econômicas 
estabelecidas no tempo e no espaço, pela fundação 
de cidades no Império Romano, tornaram-se também 
as fronteiras do mundo que mais tarde ostentaria a 
herança da cultura clássica.

O Brasil, com seus 8.511.965km2, ocupa o quinto 
lugar entre os maiores domínios territoriais do mundo. 
À sua frente estão a Rússia, o Canadá, a República 
Popular da China e os Estados Unidos da América do 
Norte. Em termos de população absoluta, é o sexto. 
Está abaixo da República Popular da China, da Índia, 
dos Estados Unidos da América, da Indonésia e da 
Rússia. Tem 26 Estados e um Distrito Federal. Possui 
7.408 quilômetros de linha litorânea, sem considerar 
as reentrâncias. Os limites continentais percorrem 
15.749 quilômetros, caracterizados, em grande parte, 
particularmente no Centro-Oeste e Norte, de enorme 
vazio demográfico.

É fora de dúvida que, conforme assertiva popu-
lar, quanto mais longe do poder, menores as benesses 
proporcionadas. Prova-o a história deste imenso País 
em que nascemos e vivemos. O interior da Amazô-
nia, os Estados mais afastados, como Acre, Rondô-
nia, Roraima e Amapá, foram as últimas regiões a ter 
encaminhado seu desenvolvimento, porque foram as 
últimas a receber programas e recursos, para desen-
cadear o seu progresso social e econômico de forma 
autodeterminada.

Os Estados Unidos da América são uma federa-
ção de 50 Estados, dos quais 48 formam um território 
contínuo, e dois, o Alaska e o Havaí, estão separados 
geograficamente: o primeiro se encontra no noroeste 
da América do Norte, e o segundo constitui um arqui-
pélago no oceano Pacífico. A área média dos Estados 

norte-americanos é de 187 mil quilômetros quadrados. 
Ao longo do tempo, os diferentes governos america-
nos agiram com a preocupação de estabelecer uma 
divisão territorial equilibrada, característica, aliás, da 
sociedade americana, que considera a eqüidade, em 
todos os aspectos da vida dos cidadãos, uma espécie 
de bem da coletividade, que todos querem preservar 
e pelo qual lutam.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixo de 
exemplificar com outros países, para realçar a impor-
tância de uma divisão territorial formada por porções 
espaciais menores, por serem muitos. Alemanha, Itália 
e França têm situações exemplares.

O Brasil, no que se refere à divisão do território, 
apresenta configurações específicas: imensas áreas de 
fronteira, quase todas despovoadas e pouco ou nada 
vigiadas, em grande parte cobertas por florestas.

A atual divisão administrativa do Brasil ainda se 
ressente da cultura implantada pelas primeiras divisões 
administrativas, as capitanias hereditárias, aquelas 
enormes extensões de terras, cujos capitães-mores 
não tinham idéias, nem recursos materiais para ad-
ministrar e desenvolver.

É preciso romper esses liames culturais. Não ad-
vogo uma redivisão marcada pelo açodamento, nem 
fundada em discordâncias de grupos políticos ou eco-
nômicos ou na hegemonia de uma parte sobre a outra. 
Defendo uma distribuição mais eqüitativa do território 
nacional, baseada no real interesse da Nação, a partir 
de um projeto de desenvolvimento global equilibrado, 
associando preservação ambiental, desenvolvimento 
econômico e bem-estar social.

A história posterior à criação do Mato Grosso 
do Sul demonstra que a constituição do novo Estado 
transformou a realidade econômica e social de am-
bos, a do Mato Grosso e a do Mato Grosso do Sul. 
Os dados disponíveis confirmam que houve revigora-
mento da densidade demográfica da região, expansão 
da área agrícola plantada, aumento da produção de 
grãos, instalação e desenvolvimento de uma sólida e 
promissora estrutura agroindustrial.

Dados positivos de crescimento também podem 
ser verificados, analisando-se as mudanças ocorridas 
nos Estados de Goiás e do Tocantins, após a consti-
tuição desse. O Tocantins, nascido como um dos mais 
pobres Estados da Federação, em 1991, pouco depois, 
portanto, de sua instituição, já passava do 19º para o 
17º lugar, em termos do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH).

Encontram-se em tramitação no Congresso 
Nacional 17 projetos de decreto legislativo com pro-
postas de criação de novos Estados ou Territórios, 
entre eles o de número 947, de 2001, do eminente 

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL4     



29118 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

Deputado Sebastião Madeira, “que dispõe sobre a 
realização de plebiscito para a criação do Estado 
do Maranhão do Sul, de que se ocupou também, 
recentemente, meu nobre e ilustre amigo Senador 
Antônio Leite.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejo todas 
essas iniciativas como cargas de esperança. Com a 
perseverança, a oportunidade de vencer chega. O 
Brasil não pode conter-se na clausura asfixiante dos 
seus problemas, deve projetar-se para a grandeza que 
tira os povos da mediocridade. A grandeza das ações 
prepara o resultado afirmativo, consumando etapas 
e confirmando a validade da luta. O Brasil precisa ter 
porções menores, para ser a enorme porção que é na 
sua dimensão continental.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Ribamar Fiquene, V. Exª me concede um apar-
te?

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – Pois 
não.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero 
manifestar meu apoio à tese que V. Exª está abraçan-
do, que é a da redivisão do seu Estado, o Maranhão, 
para criação de mais um Estado da Federação. Sou 
de um Estado que resultou justamente da criação de 
um território federal, desmembrado do Amazonas e 
depois transformado em Estado. V. Exª deu o exem-
plo de Tocantins e do Mato Grosso do Sul. Existe 
uma proposta, de minha autoria, de instalação de 
uma comissão mista, de Senadores e Deputados, 
para sistematizar essas proposições. Quatro propos-
tas foram aprovadas aqui no Senado, três de minha 
autoria. Uma redivide o Pará e cria o Estado do Ta-
pajós, no oeste do Pará; a outra institui o Estado do 
Araguaia no norte do Mato Grosso – essa já sofreu, 
na Câmara, uma alteração, para se criar o Estado do 
Mato Grosso do Norte e o Território do Araguaia, na 
mesma área; e a outra cria três territórios federais 
no oeste do Amazonas, alterando a minha proposta 
inicial, que era a de criação do Estado do Solimões. 
Veja bem, Senador, só esses três Estados, Amazonas, 
Pará e Mato Grosso, correspondem a mais de 50% 
do território nacional. Se incluirmos o seu Maranhão, 
o percentual passará para, mais ou menos, 60% do 
território brasileiro. Então, é mais do que hora de nós, 
Senadores e Deputados, debruçarmo-nos sobre essa 
questão, que, aliás, está num dispositivo constitucio-
nal que criou uma comissão específica para estudar 
a redivisão territorial. Fez-se o estudo, indicou-se a 
necessidade de criação de novos Estados e territó-
rios, mas isso não foi executado pelo Poder Executi-
vo. Cumprimento V. Exª. Estou à disposição, para que 
componhamos essa comissão e para que possamos 

dar andamento, realmente, a um novo modelo geo-
gráfico em nosso País, que implicará, com certeza, 
um novo modelo de desenvolvimento.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – Muito 
obrigado, meu eminente Senador Mozarildo. É exata-
mente por essa questão, dentro do espaço maior do 
comportamento patriótico, que devemos lutar, defender 
e, quem sabe, haurir maior importância ao sentimento 
do nosso desenvolvimento.

O Brasil cresceu exatamente pela sua redivisão 
territorial. Hoje se vêem impasses em cima de impas-
ses, numa questão que é patriótica e que vem, real-
mente, beneficiar o povo.

Se V. Exª perguntar ao povo, em qualquer Estado 
da Federação, meu caro Senador Mozarildo, se quer 
permanecer aglutinado onde está, ele devolverá como 
resposta, como se fosse um lenitivo, um alívio especí-
fico da sua grande esperança, a idéia da redivisão. E 
o País só cresceu por isso.

Fiz questão de demonstrar exemplos capitais, 
por meio do meu pronunciamento, para que se veja, 
com importância absoluta, que é melhor lutar para ven-
cer, do que lutar para não chegar a lugar algum. E da 
maneira como estamos, vamos, sem dúvida, vencer, 
porque o povo deseja a redivisão.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade desta 
sessão, para dizer do meu desagrado quanto à deci-
são da maior cúpula da Justiça do País, o Supremo 
Tribunal Federal, pela redução das vagas nas câma-
ras municipais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou mu-
nicipalista, fui Promotor de Justiça e Juiz de Direito, 
cheguei a ser Prefeito da minha querida cidade de 
Imperatriz, a segunda maior do Estado do Mara-
nhão. Carrego comigo o sentimento municipalista. 
Quando fui Governador do Estado do Maranhão, 
tive a oportunidade de sancionar leis que mandei 
para a Assembléia criando novos 81 Municípios no 
Maranhão. O Maranhão, com isso, melhorou, como 
melhorarão muitos outros Estados se assim proce-
derem os administradores ou os Governadores, com 
suas Assembléias.

Deve haver uma decisão do Congresso nesse 
sentido. Aí vou buscar a minha toga, que, graças a 
Deus, ainda não está pendurada, vou buscar o meu 
sentimento jurídico, para dizer que não é possível que 
o Poder Judiciário esteja legislando no País. O Poder 
Legislativo, sim! Existe aquela norma global, definida 
constitucionalmente: os Três Poderes, unidos harmoni-
camente, porém, independentes. E isso não se verifica 
por meio dos tratados e das causas que ocorrem de 
instante em instante.
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Aqui está a minha tristeza, a minha observa-
ção e o meu enlevo, no sentido de que possa haver 
esse senão, reagrupado no seu verdadeiro contex-
to, para que se possa admitir, com a grandeza da 
repercussão nacional, que as leis saiam do Poder 
Legislativo.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª dispõe de mais um minuto, para concluir.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – É 
preciso que haja, de imediato, a corrigenda do que 
houve e que se faça no Congresso a lei complemen-
tar que venha exatamente definir o que a Carta Mag-
na dita e corrigir esse grande erro político no Estado 
Federativo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Passamos a palavra ao Senador Alvaro Dias, por 
dez minutos, com mais cinco minutos de tolerância. 
Em seguida, eu a concederei ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente da 
República ontem, em seu pronunciamento, propor-
cionou cenas de exorcismo explícito, ao estabelecer 
comparações com ex-Presidentes da República, como 
Getúlio Vargas, Jânio Quadro, João Goulart e Jusce-
lino Kubitscheck.

Sem dúvida, os equívocos históricos devem ser 
colocados num segundo plano. Não devemos fazer 
muita questão e exigir do Presidente preciosismo em 
relação à história. Portanto, não considero o equívoco 
do Presidente ao considerar que o Presidente João 
Goulart tivesse renunciado. Todos sabemos que o Pre-
sidente João Goulart não renunciou, mas foi deposto. O 
Presidente cometeu um equívoco histórico ao insinuar 
que o Presidente João Goulart tivesse renunciado ao 
seu mandato.

Neste momento de investigação, em que se 
pretende colocar o mal da corrupção à luz para que 
possa ser denunciado, combatido e condenado, o que 
é mais grave é que o Presidente da República teima 
e insiste em que se trata meramente de interesse 
eleitoral da Oposição, como se não estivéssemos 
diante do maior escândalo de corrupção da história 
do nosso País.

Aliás, propositadamente, o Presidente não se re-
feriu ao ex-Presidente Collor. Ele não afirmou que não 
faria o que Collor fez. Ignorou o fato histórico que foi 
o impeachment do Presidente Collor. Mas, sem dúvi-
da, se tivéssemos de comparar, a comparação mais 

adequada deste momento seria exatamente com o 
momento vivido pelo ex-Presidente Collor. 

É claro que estamos investigando um escândalo 
de corrupção muito mais expressivo do que aquele. 
Por isso, a investigação em relação ao escândalo 
Collor foi mais rápida e apresentou resultados em 
tempo menor, já que envolvia um número inferior de 
pessoas, se comparado ao envolvido nesse grande 
escândalo de corrupção que provoca a indignação 
de todo o País.

O Presidente de República, mais uma vez, faz 
referência ao interesse eleitoral da Oposição ao in-
vestigar corrupção e também aos riscos que supos-
tamente poderia a economia sofrer. É evidente que o 
Presidente de República sabe que o que contamina o 
mercado e compromete o desenvolvimento econômi-
co é a corrupção.

Investigar a corrupção é um dever. Investigar a 
corrupção e combatê-la, denunciá-la não contami-
na o mercado e não compromete o desenvolvimento 
econômico. Ao contrário. Pode passar a idéia de que 
estamos preparando o País para um grande salto de 
qualidade. Pode passar a idéia de que a investigação, 
a apuração dos fatos, a denúncia e eventualmente a 
condenação dos envolvidos oferece segurança aos 
investidores.

É evidente que os grandes investidores escolhem 
países com índice menor de corrupção para os seus 
investimentos. E é por essa razão que nós perdemos 
– é bom repetir sempre – bilhões de dólares, anual-
mente, porque grandes conglomerados econômicos 
do mundo deixam de investir no nosso País, assusta-
dos com o índice de corrupção aqui vigente. No ano 
passado, os especialistas informaram, recentemen-
te, que R$328 bilhões deixaram de ser investidos no 
nosso País em função dessa trajetória histórica de 
corrupção no Brasil.

É bom repetir sempre: a corrupção não é exclu-
sividade do atual Governo. Ela vem de antes, mas, 
certamente, ganhou proporções de forma inusitada 
no atual Governo. Não só os valores subtraídos dos 
cofres públicos são expressivos, e não tenho dúvida 
alguma de que a manutenção deste esquema, desta 
rede organizada de corrupção se deu com recursos 
públicos, não só o valor subtraído dos cofres públicos 
é extremamente significativo, mas também o número 
de pessoas que se envolveram. 

Daí as dificuldades incríveis para as investi-
gações. Aliás, dificuldades que se avolumam em 
função das injunções de natureza política. Primei-
ramente, o Governo tentando impedir a instalação 
da CPI. Depois, o Governo impedindo que se insta-
lasse uma única CPI, abrangente, que investigasse 
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investigar toda a corrupção denunciada no Governo. 
Agora, as CPIs confrontam-se, com superposição de 
ações e um paralelismo explícito que, obviamente, 
não contribuem para o êxito das investigações. Do 
mesmo modo, também não contribui essa tentativa 
de tentar desmerecer o esforço daqueles que atuam 
para investigar, com absoluta consciência da sua 
responsabilidade pública. Prestam um desserviço à 
instituição e aos objetivos da investigação os Parla-
mentares que, em vez de contribuírem investigando, 
trabalhando, procuram a imprensa para desmerecer 
o esforço daqueles que, verdadeiramente, estão 
atuando com o objetivo de identificar a origem dos 
recursos utilizados nessa rede de corrupção insta-
lada no Brasil.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – A crítica 
é válida, Senadores Mozarildo Cavalcanti e Pau-
lo Paim? É evidente que temos de acolher críticas 
construtivas, que nos podem até orientar para que 
os trabalhos das CPIs ganhem maior eficiência. No 
entanto, a crítica não pode extrapolar o limite da 
coerência, do bom senso; ela não pode atingir a 
esfera da descrença, ou seja, a crítica não pode ter 
por objetivo desacreditar a instituição da comissão 
parlamentar de inquérito.

Às vezes, percebemos que há o propósito de-
liberado de desacreditar a CPI, para que realmente, 
sem credibilidade, ela não alcance os seus objetivos 
finais.

Com satisfação, concedo o aparte ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Alvaro Dias, quero aplaudir o pronunciamento 
e a análise que V. Exª faz da conjuntura atual, prin-
cipalmente com relação à questão das CPIs. Re-
almente, não dá para compará-las, como vi ontem 
numa emissora de televisão, com a CPI do Collor e 
a CPI do Orçamento. Considerando a dimensão dos 
problemas da época, eles são fichinhas diante do 
problema que investigamos agora. Então, creio que 
tem de haver, realmente, a busca do entendimento 
entre os Presidentes e os Relatores das três Comis-
sões, porque no fundo essas três Comissões estão 
apurando um grande esquemão de corrupção que se 
instalou no final do governo passado, mas que, prin-
cipalmente neste Governo, se agigantou de maneira 
espetacular. É verdade que o Sr. Waldomiro Diniz, 
por exemplo, já transitava no Rio de Janeiro antes 
do Governo Lula. Mas isso não isenta o Presidente, 
não lhe permite adotar essa postura perante a Nação, 
de que está alheio a tudo isso. E, se está realmente 

alheio – quero dar-lhe aqui o benefício da dúvida –, 
não pode continuar na Presidência. Um Presidente 
que não sabia de tudo isso, tendo informações diárias 
da Abin e dos Ministérios, recebendo informações de 
todas as ordens, não estava preparado para exercer 
o poder. E quero dizer aqui que o trabalho das CPIs 
– sou Vice-Presidente da CPI dos Bingos – está, pelo 
menos em grande parte, sendo prejudicado pela ação 
de órgãos do Poder Executivo, que retardam o en-
vio de documentos e criam todo tipo de dificuldade, 
como, por exemplo, enviar um funcionário para ficar 
à disposição das CPIs. Sei de um caso específico na 
CPI dos Bingos. É importante que tenhamos a isen-
ção para analisar essa questão sem prejulgamentos. 
Entendo, por exemplo, que não adianta já dizer que o 
Presidente Lula é responsável, mas Sua Excelência 
está sendo irresponsável com essas condutas que 
está tendo; deveria, como fez há poucos dias, chamar 
os dirigentes do Poder Legislativo, do Poder Judiciá-
rio e tentar uma sintonia, pelo menos para conduzir, 
digamos assim, esse paciente que está na sala de 
emergência do pronto-socorro para ter alta. Ao con-
trário, com essas ações, está conduzindo-o para a 
UTI. E temos de reagir. Espero que não se use aqui 
o mecanismo da liberação de emendas para coagir 
Parlamentares. É preciso que o povo saiba que quem 
tem o poder de liberar emendas é o Governo Federal; 
são os Ministérios. Tenho recebido notícias – estou 
juntando documentos para fazer essa denúncia aqui 
– de que as emendas de alguns Parlamentares, fiéis 
escudeiros do Presidente, estão sendo priorizadas. 
Entendo que o Parlamentar faz uma emenda pelo 
seu Estado. Ele não a faz por causa do Presidente ou 
para agradá-lo. De toda forma, concluo o meu apar-
te, dizendo que, no meu Estado, esse Governo tem 
sido padrasto – com todo o respeito, porque existem 
padrastos muitos bons –, um péssimo padrasto. O 
governador anterior, que foi cassado, filiou-se ao PT 
para obter a solução dos problemas de Roraima, ba-
sicamente o problema das terras que estão sob do-
mínio impróprio da União. O Governador atual, que 
é do PTB, vem tentando negociar de toda forma, e 
há uma insensibilidade dos Ministros da Justiça, do 
Ministro do Desenvolvimento Agrário e da Ministra 
do Meio Ambiente, que dominam o pensamento do 
Presidente, infelizmente. Quero concluir, cumprimen-
tando V. Exª. E vamos, portanto, combater esse bom 
combate de passar a limpo este País.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo Cavalcanti.

A síntese de tudo o que estamos debatendo: há 
limitações. As CPIs não estão instrumentalizadas tec-
nicamente para alcançar resultados imediatos, com a 
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qualificação técnica da investigação. A própria Polícia 
Federal, antes de realizar uma operação, com as pri-
sões que são noticiadas, desenvolve um prolongado 
trabalho de investigação – muitas vezes um ano ou dois 
– para chegar até a operação final. Então, não se pode 
exigir que uma CPI, em dois meses, solucione, apon-
tando todos os responsáveis, a origem dos recursos 
de um gigantesco esquema de corrupção. Seria exigir 
demais. Humanamente, isso é impossível.

É claro que há deliberadamente um esforço 
de obstrução dos trabalhos da CPI, como aponta o 
Senador Mozarildo Cavalcanti. O Governo tem di-
ficultado, sim. As instituições financeiras procuram 
dificultar, mas o que já fez a CPI, revelando fatos, 
colocando o mal da corrupção à luz, para que a so-
ciedade pudesse, com transparência, inteirando-se 
com o Congresso Nacional, acompanhar a evolução 
das investigações, convocando a autoridade a sua 
responsabilidade maior, sem dúvida, foi um grande 
serviço prestado. As CPIs já prestaram esse servi-
ço. O Ministério Público já tem material, elementos, 
indícios e provas documentais para aprofundar in-
vestigações e partir para a responsabilização civil 
e criminal dos eventuais envolvidos nesse esquema 
de corrupção.

De outra parte, a Câmara dos Deputados já tem 
também, em função do trabalho da CPMI dos Cor-
reios, provas documentais atestando o envolvimento de 
parlamentares naquilo que se denominou chamar de 
mensalão. Há, portanto, razões para a instauração do 
processo de cassação de mandatos parlamentares, e 
esse relatório parcial, que está em fase de conclusão e 
que deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, 
é a confirmação da existência do chamado mensalão 
e é, sobretudo, a oferta à outra Casa dos elementos 
necessários para os procedimentos indispensáveis 
exigidos pela sociedade brasileira na direção de uma 
assepsia geral no Congresso Nacional, no Poder Le-
gislativo.

Então, que se instaure o processo para a cassa-
ção dos mandatos parlamentares, oferecendo a todos 
a oportunidade de defesa; o amplo direito de defesa 
será conferido nas instâncias de julgamento na Câmara 
dos Deputados, certamente.

Sr. Presidente, o Presidente Lula...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Mais um minuto para concluir, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois, 
não.

O Presidente Lula não fez referência a Collor de 
Mello, mas, nesse esforço comparativo, caberia ao Pre-

sidente lembrar, sim, do Presidente Collor. No entanto, 
esse esquema de corrupção é maior e mais comple-
xo; esse esquema envolve mais recursos públicos do 
que aquele e, além de envolver recursos públicos mais 
significativos, envolve um número maior de pessoas. 
Isso porque se trata de uma associação promíscua 
do Poder Executivo com parte do Poder Legislativo, 
alguns partidos políticos e setores da iniciativa priva-
da. Portanto, um gigantesco esquema de corrupção já 
desmontado, agora investigado e cujos mistérios ain-
da não são totalmente conhecidos da opinião pública 
brasileira. Essa é...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Concluo, 
Sr. Presidente.

Essa é a razão do nosso esforço. Há uma com-
plexidade sem dúvida incomum nisso. Daí as difi-
culdades de, num curto espaço de tempo, as CPIs 
poderem oferecer respostas conclusivas a todas as 
indagações da sociedade. Mas certamente não fica-
remos devendo isso à sociedade. Não podemos ficar 
devendo. Temos que cumprir o nosso dever, ofere-
cendo, sim, conclusões sobre a origem dos recursos 
e também indicando os principais responsáveis pela 
idealização e pela operacionalização desse esque-
ma de corrupção.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Paulo Octavio. 

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Jornal do 
Senado de hoje, à pagina 7, publica matéria, segun-
do a qual o projeto que cria a Anac vai à votação no 
plenário. É verdade. Ontem, votamos requerimento de 
urgência para o projeto e, seguramente, o projeto que 
cria a Agência Nacional de Aviação Civil vai à votação 
na próxima quarta-feira, como é do interesse de todos 
os Líderes partidários e demais membros desta Casa 
agilizar a criação de tão importante agência para a 
aviação civil brasileira. 

Há, porém, um trecho da matéria que diz: “Por 
força de acordo entre o governo e as lideranças par-
tidárias, a nova agência deve ficar no Rio de Janeiro”. 
Acho que existe um equívoco do declarante, o Senador 
Heráclito Fortes, até porque não existe nenhum acor-
do nesse sentido. No acordo feito, a sede da agência 
é Brasília. Os escritórios regionais terão localização 
determinada pela própria agência, seguramente no 
Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em 
Porto Alegre. Isso é o normal. 
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Mas quero aqui contestar a declaração do Sena-
dor Heráclito Fortes, contestar o que está escrito no 
Jornal do Senado. Ressalto que me preocupa muito 
tal declaração porque pode induzir os outros Sena-
dores a entender que existe um acordo. Não foi feito 
nenhum acordo, estabelecendo que a sede da Anac 
será no Rio de Janeiro. Além disso, das oito agências 
criadas, sete têm sede em Brasília. E a única com 
sede no Rio de Janeiro, equivocadamente, não fun-
ciona a contento.

Então, temos que ver que Brasília é a sede dos 
poderes, foi construída para exercer o papel de ca-
pital de todos os brasileiros. Não faz sentido, depois 
de quarenta e cinco anos de inaugurada a capital, 
o Executivo montar sede de uma agência no Rio de 
Janeiro.

Deixo aqui meu protesto quanto à declaração do 
Senador Heráclito Fortes, publicada no Jornal do Se-
nado, que, na minha visão, é um equívoco muito sério, 
uma vez que pode induzir a votação dos Senadores 
na próxima quarta-feira.

Não existe nenhum acordo nesse sentido, volto 
a afirmar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Feito o devido esclarecimento pelo Senador Paulo 
Octávio, passamos de imediato a palavra, por dez mi-
nutos com a tolerância de mais cinco, ao nobre Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
tenho vindo prioritariamente à tribuna para abordar 
um tema que, eu insisto em dizer, não regional mas 
nacional, que deve estar incluído preferencialmente na 
agenda nacional: a Amazônia. Tanto é que o Senado 
houve por bem criar uma Subcomissão Permanente 
da Amazônia, ligada à Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional. Portanto, é uma região que 
interessa à defesa nacional, que interessa às nossas 
relações exteriores com todos os países da América 
do Sul, exceto dois.

Então, temos realmente que cuidar da nossa 
Amazônia, que corresponde a 60% do território brasi-
leiro. De uma maneira toda especial, eu diria que num 
plano geral estratégico para o País, a Amazônia devia 
constar como número um. 

Aliás, o Presidente Lula, na sua campanha, apre-
sentou um plano para a Amazônia que eu poderia 
resumir em poucas palavras: Lula disse que bastava, 
chegava de se dizer o que não se pode fazer na Ama-
zônia; tinha que se começar a dizer o que se pode fa-
zer na Amazônia, para desenvolver aquela região, para 
dar melhores condições de vida aos seus 25 milhões 

de habitantes e, por via de conseqüência, resolver 
inúmeros problemas do próprio País. 

Só as riquezas minerais e da biodiversidade 
da Amazônia seriam suficientes para o País pagar 
a dívida interna e externa. Isso já foi dito há mais de 
um século. A dívida vem aumentando, mas as nos-
sas riquezas são superiores a elas. Não entendo, Sr. 
Presidente, como alguém tem na sua casa um cofre 
abarrotado de jóias ou de dinheiro e fica devendo ao 
banco e pagando juros. É um exemplo de alguém, de 
uma família com uma enorme dívida bancária, mas 
possui bens patrimoniais parados, não utilizados para 
pagar a dívida. No caso do Brasil, esses bens deve-
riam ser usados para pagar as dívidas e promover 
justiça social. 

Sr. Presidente, semana passada, tive o prazer, a 
honra de ser eleito presidente da Subcomissão Per-
manente da Amazônia. Sou um homem da Amazônia, 
nascido em Roraima, passei a infância e adolescência 
lá, formei-me médico em Belém e voltei para trabalhar 
como médico durante quase duas décadas. Depois, 
percebi que só o trabalho social como médico não ia 
mudar a realidade do meu então Território Federal de 
Roraima. Assim, tinha que me engajar numa luta maior 
e optei pela política. Fui duas vezes Deputado Federal 
e hoje sou Senador. 

Nesse período, batalhei para transformação do 
território federal em estado. Conseguimos isso na 
Constituinte. Deixamos, portanto, de ser cidadãos 
de terceira categoria, porque é assim que é um ci-
dadão do território federal, pois não elege governa-
dor, escolhe apenas metade da menor bancada de 
deputados federais, não elege senadores. Então, na 
verdade, um cidadão que mora num território fede-
ral, naquele modelo que existia, é um cidadão de 
terceira categoria. Então, nós lutamos para criar o 
estado. Depois de conseguir esse intento, lutei para 
criar uma Universidade Federal e uma Escola Técnica 
Federal. Conseguimos. Hoje, a Universidade Federal 
de Roraima está consolidada, com quase 30 cursos 
superiores, inclusive de Medicina, aliás, muito bem 
avaliada pelo MEC. 

Aproveito esta oportunidade para lembrar um tre-
cho de uma música de Chico Buarque, que diz “Ape-
sar de você, amanhã há de ser outro dia”, ou seja, 
apesar do Governo Federal, Roraima tem avançado 
surpreendentemente, mais do que a média dos Esta-
dos brasileiros.

Trouxe aqui um artigo publicado no Jornal Fo-
lha de Boa Vista, do meu Estado, que diz: “Roraima 
cresceu acima da média brasileira no que tange às 
exportações”. E pedi um estudo da Consultoria Le-
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gislativa sobre isso, porque, até a mim que sou de lá 
surpreendeu esse dado estatístico.

E nós, Sr. Presidente, temos inúmeros entraves 
para estimular nossas exportações. Fazemos fronteira 
com a Venezuela e com a ex-Guiana Inglesa. Pois bem, 
a Venezuela praticamente só produz petróleo. Todo 
o resto, podemos exportar para a Venezuela, desde 
a madeira, a carne de gado, os suínos, as aves, os 
grãos. Mas, apesar disso, Roraima não pode avançar 
por um paradoxo: o Governo Federal é o proprietário 
das terras do Estado, porque ele ainda acha que so-
mos um território federal. 

Essa questão, já levei ao Supremo, que tem que 
decidi-la porque é uma questão federativa. Estamos 
sob uma intervenção branca do Governo Federal. O 
meu Estado é o menor do Brasil, o menor da Amazô-
nia em termos de população e de recursos financeiros, 
mas, em termos de recursos naturais, somos riquíssi-
mos. Temos minerais estratégicos como urânio, titânio, 
plutônio, nióbio, fora os minerais comuns como ouro 
e diamante. Mas sabe o que fizeram para impedir a 
exploração desses minerais? Foram criando reservas 
ecológicas, reservas indígenas...

Apenas 8% da nossa população é indígena. 
Desses 8% – eu não tenho medo de errar –, 80% são 
índios aculturados e que vivem nas cidades. A popu-
lação indígena aldeada – que vive nas aldeias – não 
corresponde sequer a 20% da população indígena 
do meu Estado. No entanto, sabem qual é a área de 
reserva indígena de Roraima? Corresponde a 57% 
da área do Estado! E para quê? Para preservar as 
riquezas minerais para os ricos do mundo – para os 
Estados Unidos e para os países da Europa que for-
mam o G-7. No futuro, eles vão arranjar uma maneira 
para, com ou sem o consentimento da ONU, como 
fizeram no Iraque, explorarem essa riqueza que eles, 
hoje, de maneira muito inteligente, proíbem que nós 
exploremos.

Temos que fazer esse debate de maneira clara, 
sem medo desses títulos de “politicamente incorreto”, 
“contra o meio ambiente”. Nós chegamos a tal extre-
mo nessa questão de meio ambiente, Senador Paulo 
Paim, que, nas notas do nosso real – de R$1,00 até 
R$100,00 –, só há animais. Talvez o cidadão comum 
nunca tenha se apercebido de que as notas de R$1,00, 
R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$50,00 e R$100,00 só têm 
animais. Isso quer dizer que somos um País de animais 
irracionais. Não há um vulto histórico, um monumen-
to nas cédulas de real. E por que isso não acontece 
com o dólar? Por que isso não acontece com o euro? 
Por que isso só acontece com o real? É uma maneira 
de colonialismo subliminar. Estão, portanto, incutindo 
na cabeça de crianças e adolescentes, a geração do 

futuro, a idéia de que o animal irracional é mais im-
portante que o ser humano; que a mata tem que ser 
intocada, a floresta não pode ser explorada, como se 
uma árvore não fosse um ser vivo, que nasce, cresce, 
produz e morre também.

Temos que nos levantar e debater com brasilidade 
os nossos problemas. Não podemos aceitar a ingerência 
de países estrangeiros sobre a nossa Amazônia. Todos 
eles, Margareth Thatcher, Mikhail Gorbachev, Fran-
çois Miterrand, Al Gore, quer dizer, Inglaterra, Rússia, 
França, Estados Unidos e, mais recentemente, o Sr. 
Pascal Lamy, que hoje está na Organização Mundial 
do Comércio, já disseram, com todas as letras, que a 
Amazônia brasileira não é patrimônio do Brasil, mas, 
sim, patrimônio da humanidade.

Ora, Sr. Presidente, se a Amazônia tem que ser 
patrimônio da humanidade, por que as reservas de 
petróleo do mundo não são patrimônio da humanida-
de, mas pertencem a um cartel, que impõe o preço 
para nós pagarmos? Com isso, nossas ações sociais 
são prejudicadas, pois deixamos de levar assistência 
social a uma pessoa pobre e deixamos de gerar em-
prego para as pessoas que precisam.

Há um projeto, do qual sou Relator na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as 
florestas nacionais. Estou muito preocupado, por-
que foi pedido urgência constitucional para esse 
projeto. Ora, o Brasil está há 505 anos com a Ama-
zônia, sem a existência desse projeto, e não foram 
mexidos 12% da área, mesmo se fazendo cidades, 
vilas, área de produção. Quem quiser constatar isso 
que pegue um avião, sobrevoe a Amazônia e veja a 
imensidão de floresta que há. No entanto, não po-
demos explorá-la.

E esse projeto é muito perigoso, porque o Gover-
no Federal quer federalizar as florestas da Amazônia 
e arrendá-las, por até sessenta anos, para empresas. 
Quais são as empresas que vão arrendá-la? São as 
multinacionais. O projeto proíbe que estrangeiro possa 
concorrer diretamente, mas brasileiros vão se vender, 
vão fazer empresas de fachada para alugar as nossas 
florestas por sessenta anos.

Sem passionalismo, estou estudando esse pro-
jeto e fui surpreendido com a aprovação de um re-
querimento de urgência constitucional, que vou tentar 
derrubar. Se esperamos 505 anos para discutir seria-
mente a Amazônia, não será em 45 dias que daremos 
um resultado, porque a Ministra Marina Silva quer fa-
zer média com os gringos do G-7. Temos de trabalhar 
de maneira séria.

Outro assunto que quero trazer, dentro desse 
enfoque da Subcomissão Permanente da Amazônia, 
é a criação de um ministério para a Amazônia. Ora, 
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se a Amazônia corresponde a 60% do território brasi-
leiro, se ela faz fronteira seca – quer dizer, é possível 
passar para lá e para cá sem problemas – com países 
problemáticos como a Colômbia, que é dominada pelo 
narcotráfico, com o Suriname, com a Bolívia, com o 
Peru, então a Amazônia tem de ser tratada diferente-
mente. Ela não pode ser tratada de maneira fragmen-
tada por inúmeros ministérios, como é o Ministério da 
Integração Nacional, que, com todo o respeito que te-
nho pelo Ministro Ciro Gomes, não integrou nada em 
termos de Amazônia ao Brasil. Igualmente, com todo 
o respeito que tenho pelo Ministro da Saúde que saiu 
– aliás, não tenho muito respeito, porque não aprovei 
a sua gestão –, o que foi feito de saúde na Amazônia 
foi quase zero. Assim também foi com o Ministério dos 
Transportes e outros.

Então, tem que haver um ministério que cui-
de especificamente da Amazônia, e que todas as 
ações sejam subordinadas a ele. Pode parecer ab-
surdo, porque amanhã vão querer criar o Ministério 
do Nordeste, o Ministério do Sul, o Ministério do 
Sudeste, mas as Regiões Sul e Sudeste já estão 
desenvolvidas. O que falta é desenvolver exatamen-
te a Amazônia.

E temos o grande desafio no século XXI para o 
Brasil, do ponto de vista estratégico, que é discutir so-
luções para a Amazônia e não criar mais problemas 
para a região. Temos de olhar a Amazônia não como 
um problema para o Brasil, mas como a solução para 
muitos problemas do Brasil.

Olhem o que está acontecendo na reserva Roo-
sevelt, em Rondônia. Vejam o nome, reserva Roo-
sevelt, em homenagem ao Presidente do Estados 
Unidos, que esteve lá há muito tempo. Criou-se uma 
reserva indígena em cima de uma super-reserva de 
diamantes. Diamante da maior qualidade no mundo, 
que vem sendo explorado descaradamente  as autori-
dades federais sabem do que está ocorrendo. O tema 
só veio à baila, só veio ao conhecimento nacional, 
porque houve o assassinato de 29 garimpeiros – 29 
cadáveres foram encontrados, mas há notícia de que 
foi muito mais. E o que acontecia? Uma exploração 
“legal” do diamante feita por sociedade entre os ín-
dios e os garimpeiros. Os índios davam autorização 
por escrito, para que os garimpeiros entrassem com 
as suas máquinas, extraíssem o diamante, dividissem 
parte dele com os índios e vendessem-no. E vendiam 
para quem? Para os contrabandistas  porque não era 
permitido legalmente explorar o diamante , por um 
preço baixo. E esse mineral saía do Brasil para ser 
vendido por preço altíssimo no mercado internacional, 
sem que o País arrecadasse um tostão de imposto. E 
ainda se proibiu que milhares de brasileiros desem-

pregados encontrassem sua sobrevivência financeira 
trabalhando no garimpo.

E agora prenderam um índio cinta-larga e um 
garimpeiro com uma quantidade enorme de diaman-
tes na cueca. Quer dizer, virou moda. Dias atrás, foi o 
dólar na cueca; agora, os índios rapidamente apren-
deram e estão levando diamantes na cueca. Mas esse 
caso da cueca é o mínimo. O que sai dali de diaman-
tes contrabandeados diariamente, Sr. Presidente, é 
um absurdo! E o Governo Federal faz de conta que 
não está vendo.

A Funai tem vários funcionários envolvidos 
nessa questão – envolvidos no sentido de que es-
tão se aproveitando dessa situação. O Ibama, que 
é tão zeloso quando o pequeno agricultor queima 
uma rocinha para plantar na Amazônia, não viu que 
se abriu lá, para exploração de diamantes, uma área 
maior do que o estádio do Maracanã. Abriu-se uma 
clareira enorme na floresta. Estive lá como Presi-
dente da Comissão Externa do Senado, acompa-
nhado do Senador Valdir Raupp, do Senador Paulo 
Elifas, de Rondônia, do Senador Augusto Botelho e 
do Senador Delcídio Amaral. Vimos in loco e fize-
mos um relatório ao Governo Federal. Mas o Gover-
no Federal, do Presidente ao mais simples técnico 
dos Ministérios, acham que são colegas de Deus, 
ou até professores de Deus, porque avaliam que só 
eles sabem de tudo. Acham que nós que moramos 
lá, que lidamos com aquele negócio não sabemos, 
somos suspeitos.

E quando há casos de corrupção, jogam a pe-
cha no parlamentar. De onde vem o dinheiro da cor-
rupção que corrompeu os parlamentares no passado 
e no presente? De onde veio? Foi daqui? Não, foi lá 
dos Ministérios, foi dos órgãos federais, portanto, foi 
do Poder Executivo. 

O Presidente Lula tem que acordar e, nesse resto 
de mandato que ainda tem, realmente administrar.

Um dia desses, o Presidente disse, referindo-se 
aos brasileiros, que eles tinham que levantar o traseiro 
e ir atrás de menores juros. O Presidente deve fazer o 
contrário: deve sentar o traseiro na mesa de trabalho, 
pensar o Brasil e deixar de ficar fazendo “inauguração-
zinha”, que deve ser feita por Prefeito.

Sr. Presidente, eu gostaria de requerer que fos-
sem consideradas como lidas as duas matérias a que 
fiz referência aqui.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ribamar 
Fiquene.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB – 
MA) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, por 
dez minutos, prorrogáveis por mais cinco.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, vou falar hoje sobre o 
chamado empréstimo consignado em folha para apo-
sentados e pensionistas. Mas não poderia deixar de 
fazer um breve registro sobre o pronunciamento feito 
ontem pelo Presidente Lula. 

Entendo que o Presidente foi bem. Se o Presi-
dente não fala ao País é questionado. O Presidente, 
ontem, abriu o coração, falou a verdade dos fatos, in-
centivou as investigações, teve o apoio do empresa-
riado nacional, defendeu – como dever fazer mesmo 
– o Ministro Palocci, fez uma comparação histórica 
com outros Presidentes, demonstrando tranqüilidade 
de que vai aguardar todos os fatos e que espera pre-
valeça a verdade.

Quanto se vai ou não ser candidato à reeleição, 
essa é uma decisão que Sua Excelência tem que tomar 
no momento adequado, conforme explicitou. Portanto, 
cumprimento o Presidente Lula pela fala muito tranqüila 
e muito firme no dia ontem, tranqüilizando o País.

O que me traz hoje à tribuna, Sr. Presidente, é 
minha preocupação com o chamado empréstimo con-
signado. A falta de dinheiro nas famílias é um fato real. 
São as contas a pagar, despesas da casa, alimento, 
enfim, as dificuldades são enormes. A tudo isso, nor-
malmente, os aposentados têm que apensar como 
gastos, que não são pequenos, o remédio, o médico, 
hospital, fisioterapia, alimentação especial, enfim, cui-
dados redobrados, quando a idade avança para todos 
nós. Imaginem, então, aquele aposentado e pensionista 
que ainda tem que pagar aluguel? 

Esse povo, Sr. Presidente, que trabalhou uma 
vida inteira, é claro, não consegue ter sossego e pre-
cisa ficar calculando e esperando quase um milagre 
para sobreviver.

O reajuste do salário mínimo foi ínfimo e, assim 
mesmo, não foi estendido aos aposentados e pensio-
nistas que recebem acima do mínimo; esses recebe-
ram somente um terço do percentual concedido ao 
salário mínimo.

É lamentável que o Brasil seja considerado o 
pior País da América Latina em distribuição de renda, 
conforme relatório sobre a situação mundial 2005 das 
Nações Unidas divulgado hoje. O fosso que separa 

ricos e pobres, infelizmente, aumenta, embora todos 
digam que o País está mais rico.

No entanto, para mim, Sr. Presidente, que cuido 
da área social – embora muitos achem que eu deveria 
vir à tribuna só para falar em CPI... Há uma centena de 
Parlamentares que falam em CPI. Eu tenho dito que a 
CPI deve cumprir o seu papel, assim como o Ministério 
Público e a Polícia Federal. Eu vou continuar tratando 
dos assuntos que sempre pautaram a minha vida ao 
longo desses 20 anos no Congresso, ligados à área 
social –, creio que ainda há falhas em nosso Governo. 
A política econômica está indo bem, mas não houve 
a devida repercussão no social e, conseqüentemente, 
está aí instalado o impasse que acaba contribuindo 
para a crise.

Hoje pela manhã, fiquei impressionado ao ver 
que alguns analistas colocam a culpa da situação de 
miséria de grande parte do nosso povo na Previdência. 
Ora, colocar a culpa na Previdência? A Previdência, 
para mim, ainda é o melhor instrumento de combate 
à pobreza neste País.

Por que não fazem a mesma análise com relação 
aos fundos de pensão? Eles detêm quase um quarto 
do PIB e cuidam da aposentadoria de 6 milhões de 
pessoas de classe média e alta. E com eles está tudo 
bem. E a Previdência, que cuida da aposentadoria dos 
pobres, daqueles que ganham menos de sete salá-
rios ou até menos de um salário mínimo, que são 24 
milhões de pessoas, é culpada do fosso entre ricos e 
pobres ter aumentado.

Sinceramente, repito: se os recursos da Previ-
dência, que não ficam no bojo da seguridade social, 
não fossem destinados para outros fins, ela seria – e 
é para mim – superavitária.

Fui constituinte de 1986 a 1988 e, às vezes, pa-
rece-me que nos consideram bobos. Por que só falam 
da contribuição da Previdência feita pelo empregado e 
empregador e não das outras rubricas que dão muito 
mais do que a contribuição sobre a folha, que é a tri-
butação sobre lucros, sobre o faturamento e a CPMF? 
Disso ninguém fala. Esse dinheiro é deslocado para 
outros fins, quando deveria ficar na seguridade e na 
Previdência. Isso tem de ser dito, porque não dá para 
aceitar que a Previdência seja a culpada. Daqui a pou-
co, os aposentados, que já não têm seus salários rea-
justados, serão os culpados. “Vamos tirar mais deles!” 
– isso é inadmissível.

Volto a falar do crédito consignado em folha. Sem 
sombra de dúvida, essa foi uma inovação do sistema 
financeiro. É lógico, Sr. Presidente, que, diante das di-
ficuldades, os idosos recorrem a empréstimos. Como 
digo sempre aqui, recebo em meu gabinete mais 
e-mails do que possam imaginar. E tenho recebido 
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ultimamente várias denúncias de idosos, que pedem: 
“Senador, não me mande retorno, porque senão vou 
ter problema na família.” O idoso é pressionado a tirar 
empréstimo por netos, por filhos, por amigos, por vizi-
nho. Depois, ele fica pagando e o dinheiro desaparece 
e a situação dele só se complica. Então reafirmo que 
é preciso ter muito cuidado. 

Por autorizar expressamente esse tipo de des-
conto, o crédito consignado reduziu drasticamente o 
risco de inadimplência, porque o desconto é em folha; 
quando vai receber o seu benefício, já vem deduzido 
a prestação dos bancos. Com isso, a taxa de juros co-
brada caiu. Mas deve cair muito mais porque o banco 
não arrisca nada. Com a redução dos juros, com o 
aumento da garantia, o volume de crédito consignado 
cresceu de forma exponencial entre setembro de 2004 
a julho de 2005. 

Considerando os dados relativos aos aposenta-
dos, o volume de empréstimos passou de R$612 mi-
lhões para R$7,8 bilhões. Veja quanto os banqueiros 
estão ganhando! 

Diante desses números, dá para imaginar o ta-
manho da dificuldade que os idosos e pensionistas 
vêm enfrentando. Os juros cobrados foram também 
menores em junho de 2005, pois, enquanto pessoas 
físicas pagavam taxa que, em média, atingiam 65% 
ao ano, agora, os juros, em que o banco não arris-
ca nada, chegam a 30% a 40%. Isso não tem lógica, 
quando a taxa Selic está, hoje, em torno de 19,75%. 
E, se o banco está cobrando de 30% a 40%, ele esta 
ganhando. É claro que existem as taxas naturais de 
implantação do sistema, mas o banco não pode cobrar 
algo em torno de 30% a 40%.

É notório, entretanto, que o sistema financeiro 
do nosso País está longe de apresentar uma estrutu-
ra efetiva, que demonstre o seu compromisso com o 
social. Os bancos, repito, continuam ganhando muito, 
muito mesmo. Lamento que, neste momento, isso se 
dê em detrimento da causa dos aposentados e pen-
sionistas.

Portanto, na minha avaliação, sem a intervenção 
direta das instituições para regulamentar essa questão, 
não há por que esperar que a taxa de juros diminua. É 
preciso que haja uma posição firme. No meu entendi-
mento, caberia ao Conselho Monetário Nacional (CMN), 
órgão formulador, e ao Banco Central do Brasil, órgão 
executor da política monetária, impor limites às taxas 
de juros cobradas.

Estou me referindo, nesse caso, a todos, mas, 
principalmente, aos aposentados e aos pensionistas.

Sr. Presidente, na ausência desse instrumento, 
cabe, então, ao Parlamento disciplinar o mercado de 
crédito, coibindo os abusos praticados.

Temos de mudar esse quadro, senão, mais uma 
vez, a situação vai se configurar em um Senador que, 
desta tribuna, faz denúncia pela denúncia. Esse quadro 
acaba se traduzindo em uma exploração dos idosos e 
dos aposentados. Por quê? Por ter autorizado o des-
conto em folha, o risco do banqueiro é zero; se é zero 
o risco, ele não deve ter lucro de quase 50%.

Não se justifica, portanto, que os bancos cobrem 
dos aposentados taxas muito superiores àquelas co-
bradas do Governo, que, em última análise, é quem 
garante tanto o pagamento dos juros da dívida públi-
ca quanto o pagamento dos aposentados. O risco de 
inadimplência, em um e outro caso, é o mesmo, de 
forma que a taxa cobrada não poderia ser a que é 
cobrada hoje.

Sr. Presidente, nós, aqui, no Parlamento, pode-
mos ajudar os aposentados.

Para cobrir custos administrativos e algum risco de 
crédito remanescente, certamente de pequena monta, 
proponho, por meio do projeto de lei que apresentei 
ontem à Casa, que o juro cobrado não ultrapasse 5%, 
o que é hoje a taxa Selic. Com isso, Sr. Presidente, 
reduziríamos e muito o que pagam os aposentados e 
os pensionistas em matéria de juro – no meu entendi-
mento, de forma indevida.

Como mecanismo de reforço da aplicação da lei, 
tivemos o cuidado, no texto do projeto apresentado por 
nós, de deixar claro que o limite inclui todos os acrés-
cimos cobrados a título de despesas administrativas 
e taxas de abertura de crédito.

Para se ter uma idéia de como isso faz diferença, 
ao se incluir a taxa de abertura de crédito, por exemplo, 
a taxa de juro efetivamente paga chega a aumentar em 
até dez pontos percentuais. Hoje, não dá para se con-
cordar com isso! Portanto, queremos, por meio desse 
projeto, reduzir pela metade – estou propondo só pela 
metade – o lucro que os banqueiros estão tendo em 
cima dos aposentados e dos pensionistas.

Também julgamos importante excluir, do teto fi-
xado para a taxa de juros, os acréscimos de natureza 
tributária e os gastos para a recuperação de crédito, 
o que certamente inibe vício e, no meu entendimento, 
torna-se inconstitucional.

Por fim, o projeto prevê que as normas entrem 
em vigor em 45 dias após a publicação da lei que es-
tou levando a debate. É tempo suficiente para que os 
agentes financeiros e o Governo se adaptem à nova 
legislação.

Sei que não seria necessário descrever a realida-
de da grande maioria dos aposentados e pensionistas 
do nosso País. A realidade fala por si, e os dados, hoje, 
mostram que o nosso País, infelizmente, está em último 
lugar quando se trata da América Latina.
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Sr. Presidente, quero também dizer que sei que 
qualquer esforço no sentido de minimizar as dificul-
dades que os idosos enfrentam, usando para tanto o 
senso de justiça social, é dever de todos nós, Senado-
res e Deputados. Espero que estejamos todos juntos 
nessa caminhada.

De fato, é um escândalo o lucro dos banqueiros. 
Creio que não há um Senador ou Deputado que não 
concorde com o fato de que, hoje, a melhor forma de se 
dar bem na vida é estar bem com o sistema financeiro. 
Não há um empresário neste País que gere emprego, 
quer seja no agronegócio, quer seja na produção, na 
indústria, na área urbana, e que obtenha lucros próxi-
mos ou semelhantes aos que obtêm os banqueiros.

Estamos observando agora, em relação aos apo-
sentados, que existe propaganda vinte e quatro horas 
por dia com o objetivo de incentivar as pessoas a irem 
ao banco, o que significa pagar juros e endividar-se, 
pressionadas muitas vezes por “amigos”. Só que o ido-
so é que vai pagar a conta. Ora, se fosse bom fazer 
empréstimos em banco, não haveria necessidade de 
tanta campanha, de forma tão ostensiva.

Uso este momento até para conversar com o povo 
brasileiro: não se engane! Toda vez em que se vai ao 
banco fazer um empréstimo, quem está ganhando é 
o banqueiro. O cidadão está marchando.

Por isso, Sr. Presidente, a minha fala no dia de 
hoje é um alerta. Estou muito preocupado com a si-
tuação dos idosos, que estão sendo aclamados, cha-
mados dia e noite para ir ao banco fazer empréstimos 
e pagar juros, para mim, abusivos.

Com esse projeto, quero limitar, quero diminuir 
pela metade o lucro que os banqueiros estão tendo, 
especificamente no chamado empréstimo consignado, 
em cima dos aposentados e dos pensionistas. Os ban-
queiros já terão um bom lucro se perderem 50%.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
Concedo a palavra ao eminente Senador Alvaro 

Dias pela Liderança do PSDB por cinco minutos, pror-
rogáveis por mais cinco minutos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lideran-
ça do PSDB. Com revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, para que não prevaleçam 
equívocos históricos, uma péssima lição, sobretudo 
aos estudiosos, vamos nos reportar, mais uma vez, ao 
discurso do Presidente Lula no dia de ontem.

Na tentativa de se comparar com personagens da 
história política brasileira, o Presidente Lula cometeu 
um equívoco que, claro, é fruto da sua falta de intimi-
dade com o tema.

Esse trecho do discurso mais do que desconheci-
mento histórico é uma tentativa de se apresentar como 
uma vítima de pretensos e até fantasiosos complôs, 
golpismos e forças ocultas, de que, acredita Lula, te-
riam sido alvos os ex-Presidentes que mencionou em 
sua fala de ontem.

Ao se referir a João Goulart, Lula disse que ele 
“foi obrigado a renunciar”. Equívoco do Presidente – e 
já o apontamos aqui. Jango foi deposto pelo golpe mi-
litar em 1964. Jamais renunciou ao cargo. O seu cargo 
foi declarado vago no dia 1º de abril de 1964, antes 
mesmo que ele seguisse para o exílio.

Antes, Lula havia se referido a Getúlio Vargas, 
cujo suicídio completou 51 anos na quarta-feira. Deixou 
de lembrar que a crise que levou Vargas a se matar 
não foi invenção dos seus adversários, mas fabricada 
pelo próprio governo e seus acólitos. Na verdade se 
rememorou a morte de Getúlio.

Em relação a Juscelino Kubitschek, a quem Lula 
disse ter sido chamado de ladrão por toda a imprensa, 
é bom destacar: o único jornal diário que o chamou 
de ladrão foi o semanário Maquis, criado pelo então 
Deputado Amaral Netto e, eventualmente, a Tribuna 
da Imprensa, de Carlos Lacerda. Não toda a imprensa 
brasileira, como referiu o Presidente Lula.

Quando se referiu a Jânio Quadros, Lula usou a 
expressão “inimigo oculto” e “forças ocultas” para jus-
tificar a renúncia. Na verdade, no texto-renúncia, Jânio 
escreveu.: “Sinto-me (...) esmagado. Forças terríveis 
levantam-se contra mim (...)”

Faltou-se referir ao Presidente Collor, que foi 
impedido pelo Congresso Nacional. Naturalmente, o 
Presidente Lula demonstra que a palavra impeachment 
o incomoda e muito.

O problema, alguém deveria dizer ao Presidente, 
não é semântico nem histórico. O problema é contem-
porâneo, é de agora. 

A situação é mesmo inusitada. Lula não é fustiga-
do apenas pelas oposições, como pretende impor como 
verdade. Ele é fustigado, sim, pelas oposições, a quem 
cabe investigar e fiscalizar o Governo, denunciando os 
seus erros, mas o é também pelo seu próprio Partido. 
Veja-se, por exemplo, que nem mesmo no plenário do 
Senado Federal o Presidente é defendido pelos petis-
tas de forma rotineira. O Senador Paulo Paim, hoje, foi 
uma exceção à regra: é um petista solitário, no plenário 
do Senado, na manhã de sexta-feira, ensaiando uma 
defesa até constrangida do Presidente da República 
e do seu Governo. 

Na verdade, a regra é fugir do debate quando se 
trata de discutir, sobretudo, a instalação desse esque-
ma de corrupção implantado no País.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, 
houve um depoimento importante na CPMI dos Bingos. 
O Sr. Rogério Buratti confirmou as denúncias feitas ao 
Ministério Público em São Paulo. São denúncias gravís-
simas, que dizem respeito não apenas ao pagamento 
de propinas às Prefeituras, mas também às doações 
da área de jogos, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
para a campanha do Presidente da República. O Sr. 
Buratti foi enfático: as doações das casas de bingo de 
São Paulo, da ordem de R$1 milhão, foram destinadas 
diretamente à campanha do Presidente Lula.

Relativamente às conexões de Buratti com o Mi-
nistro Palocci, há evidências indesmentíveis. Os indí-
cios são comprometedores e, a meu ver, é hora de se 
convocar o Ministro Palocci para um depoimento na 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É hora de 
o Ministro eliminar dúvidas e acabar com suspeitas, 
porque o responsável pela gestão econômica não pode 
permanecer no Governo sob suspeitas. Não há como 
se admitir que aquele que segura a chave do cofre da 
Nação nas mãos permaneça no exercício da função 
sob gravíssimas suspeitas como as que pesam contra 
ele, assacadas por um amigo de tantos anos.

Ficou evidente também, Sr. Presidente, faço ques-
tão de registrar, que houve, sim, um entendimento, por 
interposta pessoa, entre o Ministro Palocci e o Sr. Bu-
ratti nos últimos dias. Há informações seguras de que 
o Sr. Juscelino, chefe de gabinete do Ministro Palocci, 
esteve em Ribeirão Preto, no último sábado, com ad-
vogados, mantendo entendimentos que precederam 
a entrevista coletiva do Ministro Palocci no domingo. 
Nesta terça-feira há também informações seguras de 
que o Sr. Juscelino Dourado esteve em São Paulo, reu-
nindo-se e entendendo-se com o Sr. Rogério Buratti a 
respeito do seu depoimento, que seria na quarta mas 
foi transferido, exatamente em função desse entendi-
mento, para quinta-feira.

Houve, portanto, preservação parcial da imagem 
do Ministro no depoimento de ontem, razão direta, 
certamente, do suposto entendimento havido nos úl-
timos dias. 

No entanto, se Buratti não avançou, também não 
recuou. Manteve-se irredutível, reafirmando as denún-
cias feitas ao Ministério Público de São Paulo, as quais 
são suficientes, sim, para a convocação do Ministro 
Palocci, a fim de que possa trazer esclarecimentos.

É bom destacar: quem exige investigação cabal, 
definitiva, esclarecimento eficiente não quer, de forma 
alguma, comprometer a economia, ao contrário. Repito 
que investigar e denunciar corrupção não compromete 
a economia. O que a compromete, verdadeiramente, é 
a corrupção. E o Ministro Palocci já se dispôs a com-
parecer para prestar esclarecimentos definitivos.

Certamente, a presença dele será esclarecedora, 
sim, eliminará dúvidas e o preservará, se realmente 
imune a todas essas denúncias, para continuar no 
exercício da função.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Solicito a palavra a V. Exª como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao eminente Senador 
Mozarildo Cavalcanti, por cinco minutos, como Líder 
do PTB.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero justificar a minha volta à 
tribuna na manhã de hoje.

Como Líder do PTB, não pude fazer, no dia 24, 
homenagem ao nosso querido Getúlio Vargas, e, já que 
ontem o Presidente Lula citou o seu nome, é oportuno 
que, como Líder do PTB, eu faça esse registro hoje.

Sr. Presidente, a construção da memória de um 
país é resultado dos exemplos edificantes das mulhe-
res e dos homens que nos precederam. No templo da 
memória, os despudorados, os facínoras, os pigmeus 
morais e os corruptos são olvidados, e a consciência 
nacional cristaliza, no longo curso, os exemplos das 
grandes figuras que, com o seu trabalho, constroem o 
nosso futuro comum. 

Getúlio Dornelles Vargas foi uma dessas figuras 
iluminadas, que fizeram toda a diferença, em nosso 
passado recente. Por essa razão, o 24 de agosto de 
1954, data do seu dramático suicídio, vem sendo lem-
brado ano a ano, em um Brasil a cada dia mais carente 
de estadistas. 

Estadista, Vargas soube ser ao longo de sua ad-
mirável trajetória política. Tendo liderado a Revolução 
de 30, ele assumiu a Presidência da República para 
cumprir, no seu longo período de governo, o papel de 
modernizador esclarecido de um País até então arcaico, 
provinciano, agrário-exportador e paralisado por suas 
contradições mais profundas. 

A Proclamação da República, ocorrida nos fins 
do século XIX, mais exatamente em 15 de novembro 
de 1889, mostrou-se insuficiente para democratizar o 
Brasil e fazer coincidir os interesses dos governantes 
com as expectativas dos governados. Como no dia da 
proclamação, o povo continuou a assistir, por muitos 
anos, às disputas intra-elites pelo poder, até que a Re-
volução vitoriosa, a partir de 1930, iniciou o processo de 
reconfiguração de um Brasil trágico, que, para a nossa 
mais imensa alegria, há muito deixou de existir.

Em momentos de crise como o presente, a evo-
cação do legado de Vargas é uma tarefa fundamental 
para nos inspirar e nos fortalecer o espírito, na me-
dida em que o caudilho gaúcho, a despeito do seu 
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perfil autoritário, foi um admirável modernizador, res-
ponsável direto pela criação da Justiça do Trabalho e 
pela instituição do salário mínimo. Ao mesmo tempo, 
direitos esparsos em nossa legislação foram reunidos 
na Consolidação das Leis do Trabalho, que garantiu à 
espoliada mão-de-obra brasileira a carteira profissio-
nal, as férias remuneradas e a limitação, em 48 horas, 
de sua jornada semanal de trabalho.

Ao longo do Governo Vargas, a produção brasi-
leira foi também modernizada com o surgimento de 
empresas estatais muito competitivas, como a Com-
panhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a 
Hidrelétrica do Vale do São Francisco, a Petrobras, os 
Bancos do Nordeste e da Amazônia, o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – atual 
BNDES, os Institutos do Café, do Cacau, do Açúcar e 
do Pinho, entre tantas outras iniciativas de valor para 
o progresso material do povo brasileiro.

Getúlio tinha idéia fixa pelo progresso social, e 
essa marca de seu Governo também percolou a pró-
pria estrutura do Estado, visto que o gaúcho de São 
Borja foi responsável pela criação do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística, IBGE, e da Previdência 
Social e pela modernização administrativa da máqui-
na pública, mediante a contratação de servidores por 
concursos públicos.

Durante a Segunda Guerra, as negociações en-
tabuladas por Vargas com os Estados Unidos...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RO) 
– Sr. Presidente, solicito a tolerância de V. Exª, dada a im-
portância do registro que, modestamente, tento fazer.

Durante a Segunda Guerra, as negociações en-
tabuladas por Vargas com os Estados Unidos, para a 
adesão do Brasil às forças aliadas, renderam inestimá-
veis ganhos para a Nação brasileira. O Presidente, no 
alto de sua lucidez política, soube manter uma posição 
ambígua, aparentemente contraditória e paradoxal de 
modo a encarecer o ingresso do Brasil na guerra.

Naquele momento da nossa história, mantínha-
mos um elevado nível de comércio com a Alemanha, 
e o próprio perfil do Presidente sugeria uma natural 
proximidade com as forças do Eixo.

Getúlio soube conservar, com imensa sabedoria, 
as ambíguas reticências em sua tomada de posição, o 
que foi denominado, pelo saudoso historiador Gerson 
Moura, de “política da eqüidistância pragmática”. Por 
ela, Vargas obscureceu suas preferências entre o Eixo 
e os aliados, para maximizar os ganhos do ingresso 
brasileiro na guerra.

Os Estados Unidos necessitavam de uma base 
na região Nordeste, para que suas Forças Armadas 

pudessem atuar no teatro de guerra africano. Porém, 
Vargas, com toda a sua maestria e inteligência, ne-
gociou com calma e parcimônia até obter o reequipa-
mento do nosso Exército pelos Estados Unidos e a 
participação direta do Brasil no conflito, o que faz do 
nosso País o único da América do Sul a figurar entre 
os vencedores.

Coroando a sua irretocável “política da eqüidis-
tância pragmática”, Getúlio obteve financiamento para 
a construção Companhia Siderúrgica Nacional, o me-
lhor resultado das negociações que mantivemos com 
os Estados Unidos, que são, atualmente, importadores 
do competitivo aço brasileiro.

O governo norte-americano, de modo absolu-
tamente inédito e contrariando a própria lógica dos 
seus interesses, financiou uma empresa pública es-
trangeira.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RO) 
– Esse resultado das negociações representa uma 
fulgurante vitória de Vargas, pois a CSN está na base 
da nossa industrialização.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se-
ria exagerado afirmar que a figura de Getúlio Vargas 
é a mais rica, exuberante e admirável, entre todos 
os políticos brasileiros no século XX. O seu suicídio, 
no momento em que ofereceu a sua própria vida em 
holocausto ao povo brasileiro, representa uma chaga 
ainda aberta na memória do País.

Neste momento desconfortável em que o povo 
se ressente do abandono de suas esperanças, neste 
momento triste, em que tanto o medo quanto a espe-
rança parecem ter sido derrotados pela ganância hipó-
crita, cínica e desbragada, é importante relembrarmos 
Vargas, que foi, acima de tudo, um homem honesto, 
que passou a vida fazendo política sem se locupletar 
com a res publica.

Termino a minha fala com a leitura de um trecho 
da dramática carta-testamento de Vargas, que mere-
ce ser evocada em nosso luto pelos atuais aconteci-
mentos envolvendo o Governo e em nossa luta pela 
honestidade e lisura no âmbito da política.

Escreveu Vargas:

Escolho este meio de estar sempre con-
vosco. Quando vos humilharem, sentireis mi-
nha alma sofrendo ao vosso lado; quando a 
fome bater à vossa porta, sentireis em vosso 
peito a energia para a luta por vós e vossos 
filhos; quando vos vilipendiarem, sentireis no 
pensamento a força para a reação. O meu 
sacrifício vos manterá unidos e meu nome 
será a vossa bandeira de luta. Cada gota de 
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meu sangue será uma chama imortal na vos-
sa consciência e manterá a vibração sagrada 
para a resistência.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RO) 
– Continuo a leitura, Sr. Presidente:

Ao ódio respondo com o perdão aos que 
pensam que me derrotaram, respondo com a mi-
nha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto 
para a vida eterna, mas esse povo de quem fui 
escravo não será mais escravo de ninguém. Meu 
sacrifício ficará para sempre em sua alma, e o 
meu sangue será o preço do seu resgate.

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei 
contra a espoliação do povo. Tenho lutado de 
peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não 
abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha 
vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada 
receio. Serenamente, dou o primeiro passo no 
caminho da eternidade e saio da vida para en-
trar na História.

Srªs e Srs. Senadores, Getúlio não passará. Nesse 
24 de agosto, é importante orarmos, permanentemen-
te, em silêncio obsequioso pela alma desse admirável 
brasileiro, que se imortalizou pela generosidade, pelo 
patriotismo e pela grandeza do seu legado político.

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer, como 
Líder do PTB, Partido que Getúlio fundou.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Sobre a mesa pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECERES Nos 1.538, 1.539, 1.540  
E 1.541 DE 2005

Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 
62, de 2004 (nº 3.846/2000, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca, que cria a Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC e dá outras providências:

PARECER Nº 1.538, DE 2005, DA COMISSÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 

(Em audiência, nos termos do 
Requerimento nº 448, de 2005)

Relator: Senador Delcidio Amaral

I - Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n9 62, de 
2004, cria a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 

autarquia especial, vinculada ao Ministério da Defesa, 
com sede no Distrito Federal e competência de regular 
e fiscalizar a aviação civil e a infra-estrutura aeronáu-
tica e aeroportuária.

A proposição origina-se da Mensagem nº 1.795, 
de 2000, do Senhor Presidente da República, que tra-
mitou na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 
nº 3.846, de 2000. O PLC nº 62, de 2004, corresponde 
ao substitutivo aprovado naquela Casa.

Segundo o projeto, a ANAC terá independência 
administrativa, autonomia financeira, ausência de su-
bordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigen-
tes, devendo observar e implementar as orientaçôes, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de 
Aviação Civil (CONAC).

Sua diretoria será composta por quatro Diretores 
e um Diretor-Presidente, nomeados pelo Presidente da 
República, após aprovação pelo Senado Federal, para 
mandatos de cinco anos. Os Diretores somente perde-
rão o mandato em virtude de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou ide oena demissória 
decorrente de processo administrativo disciplinar.

O projeto prevê um quadro funcional de 922 Re-
guladores, 307 Analistas de Suporte à Regulação, 526 
Técnicos de Regulação e 50 Procuradores Federais, 
além de 394 cargos comissionados e 389 gratificações 
de exercício em cargo de confiança, de preenchimen-
to exclusivo por militares oficiais e graduados, sendo 
que o preenchimento de uma gratificação exclusiva de 
militar bloqueia o preenchimento de um cargo comis-
sionado equivalente e vice-versa.

A edição de atos normativos pela ANAC será 
precedida de audiência pública e seus documentos 
permanecerão abertos à consulta pública, exceto quan-
do sua divulgação puder violar a segurança do País, o 
segredo protegido ou a intimidade de alguém.

As principais receitas da ANAC serão as taxas 
cobradas pela prestação de serviços e pelo exercício 
do poder de polícia, cujos valores estão sendo atuali-
zados, e os recursos do Fundo Aeroviário, que serão 
acrescidos de 50% da arrecadação das tarifas de em-
barque, a título de ônus pela exploração dos aeródro-
mos civis públicos.

Serão transferidos à ANAC as dotações orça-
mentárias, o patrimônio, o acervo técnico, as obri-
gações e os direitos de organizações do Comando 
da Aeronáutica correspondentes às atividades a ela 
atribu [das, ficando o Poder Executivo autorizado a 
extinguir o Departamento de Aviação Civil (DAC). Os 
militares em exercício no DAC passam a ter exercício 
na ANAC, devendo retornar à Força Aérea no prazo 
máximo de 60 meses, à razão mínima de 20% do total 
inicial a cada ano.
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O projeto prorroga, ainda, as concessões de ser-
viços aéreos até a data de 31 de dezembro de 2010, 
assegurando às empresas aéreas a exploração de 
quaisquer linhas, observada exclusivamente a capa-
cidade operacional de cada aeroporto e as normas 
regulamentares.

Além disso, estabelece o regime de liberdade 
tarifária, segundo o qual as concessionárias e permis-
sionárias determinarão suas próprias tarifas, caben-
do à ANAC, nas hipóteses de aumento abusivo ou de 
práticas prejudiciais à competição, estabelecer tarifas 
máximas ou mínimas.

O propósito do projeto, segundo a Exposição de 
Motivos lnterministerial nº 6.613/MD/MP, é “fazer com 
que o Estado, ao invés de prestar serviços, resguarde 
e garanta a prestação dos mesmos, nos moldes das 
agências federais reguladoras criadas recentemente, 
delegando ao setor privado a execução de determina-
dos sprviços públicos e a exploração de atividades em 
regime de concorrência”.

Cumpre destacar que o projeto aprovado pela 
Câmara dos Deputados teve seu objeto limitado à 
criação da Agência, enquanto o projeto original do 
Executivo tratava igualmente de matérias regulatórias. 
Por esse motivo, a própria ementa foi alterada, com a 
supressão da expressão “ordenação da aviação civil”. 
Nos termos do parecer da Comissão Especial cons-
tituída para apreciar o projeto, tal decisão justifica-se 
porque “a manutenção de um texto tão abrangente e 
extenso como o originalmente proposto redundaria 
em divergências incapazes de serem solucionadas 
no curto prazo.” Acrescenta, ainda, o parecer que “as-
pectos relacionados àordenação da aviação civil e à 
exploração dos serviços aéreos e de infra-estrutura 
aeroportuária, que tanta discussão suscitaram, terão 
sua análise retomada na oportunidade em que a Casa 
iniciar o exame do projeto que institui o novo Código 
Brasileiro de Aeronáutica”.

No Senado, a proposição foi distribuída às Comis-
sões de Serviços de Infra-Estrutura; de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, num primeiro momento, e à Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, como conseqü-
ência da aprovação do Requerimento nº 448, de 2005, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati.

Foram apresentadas trinta e duas emendas pe-
rante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura:

• Emenda nº 1, do Senador Efraim Morais: prorroga 
os contratos de concessão em vigor até 31 de 
dezembro de 2025;

• Emenda nº 2, do Senador Efraim Morais: autoriza a 
União a celebrar acordos com as empresas aére-

as em processos judiciais relativos a defasagens 
tarifárias impostas pelo Plano Cruzado;

• Emenda nº 3, do Senador Paulo Octávio: autoriza, 
até 31 de dezembro de 2015, mediante prévia 
aprovação da ANAC e independentemente de 
exame por qualquer outro órgão público, atos 
de concentração ou de cooperação entre as 
empresas aéreas;

• Emenda nº 4, do Senador Paulo Octávio: institui con-
cessão de uso de áreas de aeroportos utilizadas 
por empresas aéreas;

• Emenda nº 5, do Senador Magno Malta: harmoniza 
a presente proposição com a Lei nº 9.986, de 
2000, que dispõe sobre a gestão de recursos hu-
manos nas Agências Reguladoras, e com a Lei 
nº 10.871, de 2004, que dispõe sobre a criação 
de carreiras e organizações de cargos efetivos 
das autarquias especiais denominadas Agências 
Reguladoras;

• Emenda nº 6, do Senador Magno Malta: aperfeiçoa 
a redação do art. 44;

• Emenda nº 7, do Senador Magno Malta: compati-
biliza o texto do art. 39 com a Lei nº 10.871, de 
2004;

• Emenda nº 8, do Senador Ney Suassuna: aperfeiçoa 
a redação do art. 42;

•  Emenda nº 9, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, II;

• Emenda nº 10, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, § 2º;

• Emenda nº 11, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, XIII;

• Emenda nº 12, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, XIV;

• Emenda nº 13, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, XXIV;

• Emenda nº 14, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, XXV;

• Emenda nº 15, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, caput

• Emenda nº 16, do Senador Ney Suassuna: aperfeiçoa 
a redação dos arts. 9º, 10, 11, 20 e 23;

• Emenda nº 17, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 10 com a Lei nº 9.986, de 
2000, e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e 
funcionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº 18, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 11, III e IV, com a Lei nº 
9.986, de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 
2004, que dispõe sobre o modelo de organização 
e funcionamento das agências reguladoras;
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• Emenda nº 19, do Senador Ney Suassuna: compati-
biliza o texto do art. 11, VI, com a Lei nº 9.986, de 
2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e 
funcionamento das agências reguladoras;

• Emenda nº 20, do Senador Ney Suassuna: compati-
biliza o texto do art. 11, VIII, com a Lei nº 9.986, 
de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e fun-
cionamento das agências reguladoras;

• Emenda nº 21, do Senador Ney Suassuna: com-
patibiliza o texto do art. 11, IX, com a Lei nº 
9.986, de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, 
de 2004, que dispõe sobre o modelo de orga-
nização e funcionamento das agências regu-
ladoras;

• Emenda nº 22, do Senador Ney Suassuna: compati-
biliza o texto do art. 13, § 1º, com a Lei nº 9.986, 
de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e fun-
cionamento das agências reguladoras;

• Emenda nº 23, do Senador Ney Suassuna: compati-
biliza o texto do art. 14, § 1º com a Lei nº 9.986, 
de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e fun-
cionamento das agências reguladoras;

• Emenda nº 24, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 16 com a Lei nº 9.986, de 
2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e 
funcionamento das agências reguladoras;

• Emenda nº 25, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 18 com a Lei nº 9.986, de 
2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e 
funcionamento das agências reguladoras;

• Emenda nº 26, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 27;

• Emenda nº 27, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 28;

• Emenda nº 28, do Senador Ney Suassuna: aperfeiçoa 
a redação do art. 33, parágrafo único;

• Emenda nº 29, do Senador Gerson Camata: aper-
feiçoa a redação do art. 36, § 2º;

• Emenda nº 30, do Senador Gerson Camata: acres-
centa parágrafo ao art. 37;

• Emenda nº 31, do Senador Gerson Camata: acrescen-
ta artigo às Disposições Finais e Transitórias.

• Emenda nº 32, do Senador Roberto Saturnino: 
altera o parágrafo único do art. 1º, para fixar 
a sede da Anac na cidade do Rio de Janeiro, 
podendo instalar unidades administrativas re-
gionais.

II – Análise

País de dimensões continentais, o Brasil tem na 
aviação um indispensável fator de integração nacional 
e de desenvolvimento econômico. O Brasil é detentor 
de uma aviação respeitada internacionalmente, tanto 
pela dimensão de sua frota quanto pelos índices de 
segurança alcançados.

Os níveis de excelência da aviação nacional po-
dem ser atribuídos, em grande medida, à dedicação 
e ao patriotismo da Força Aérea Brasileira, que foi 
responsável pela estruturação do setor desde os seus 
primórdios. Alguns segmentos, como a gestão de ae-
roportos e a indústria aeronáutica, passaram à esfera 
civil e continuaram a desempenhar suas atividades 
com grande competência. É chegada a hora de fazer 
o mesmo com a regulação e a fiscalização da aviação 
civil e da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, 
que serão transferidas para a Agência Nacional de 
Aviação Civil.

A criação da Anac contribuirá para o fortaleci-
mento da aviação nacional, mediante a adoção das 
mais modernas técnicas de regulação da atividade 
econômica. A exemplo do que tem ocorrido em ou-
tros setores, a criação de uma agência reguladora 
é condição indispensável para a construção de um 
marco regulatório capaz de atrair investimentos e de 
proteger os interesses dos consumidores. Além disso, 
permitirá à Força Aérea concentrar-se na sua missão 
precípua, que é a defesa da Pátria e a garantia dos 
poderes constitucionais, da lei e da ordem, conforme 
determina o art. 142 da Constituição.

O Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2004, 
oriundo de proposição do Executivo, é produto de um 
longo processo de discussão, durante o qual foram 
realizadas treze audiências públicas e ouvidos trinta 
e um depoentes, representativos de todos os setores 
interessados.

Fundamental para obter o consenso necessário 
à aprovação do projeto foi a decisão de restringir seu 
escopo à criação da agência, deixando-se para um ou-
tro momento a alteração do marco regulatório do setor, 
que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela 
Lei nº 7.565, de 1986, orientação que consideramos 
adequada e que pretendemos manter.

O projeto poderia ser aperfeiçoado com vistas 
à harmonização de seu conteúdo com duas leis su-
pervenientes à sua elaboração: a Lei nº 9.986, de 18 
de julho de 2000, que “dispõe sobre a gestão de re-
cursos humanos das Agências Reguladoras” e a Lei 
nº 10.871, de 20 de maio de 2004, que “dispõe sobre 
a criação de carreiras e organização de cargos efeti-
vos das autarquias especiais denominadas Agências 
Reguladoras”.
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Também poderia ser aprofundada a orientação 
adotada pela Câmara dos Deputados, no sentido de 
restringir o escopo da proposição exclusivamente à 
criação da Anac, suprimindo-se os dispositivos de na-
tureza regulatória ainda constantes do projeto.

A despeito dessas considerações, entendemos, 
entretanto, que a urgência de que se reveste a cria-
ção da Anac recomenda a aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 62, de 2004, sem alterações, a fim 
de que ele possa seguir diretamente para a sanção 
presidencial. As impropriedades mais graves poderão 
ser corrigidas por veto presidencial. Outros aperfeiço-

amentos poderão ser feitos posteriormente, por meio 
de nova proposição legislativa.

III – Voto

Ante o exposto, o parecer é pela rejeição das 
emendas de nº 1 a 32 e pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 62, de 2004.

1) Emendas consideradas inexistentes, nos termos do art. 124, I, 
do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2005. 

    37ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 29151 

PARECER Nº1.539, DE 2005 
(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)

Relator: Senador Delcídio Amaral

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 62, de 2004, 
cria a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), autar-
quia especial, vinculada ao Ministério da Defesa, com 
sede no Distrito Federal e competência de regular e 
fiscalizar a aviação civil e a infra-estrutura aeronáutica 
e aeroportuária.

A proposição origina-se da Mensagem nº 1.795, 
de 2000, do Senhor Presidente da República, que tra-
mitou na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 
nº 3.846, de 2000. O PLC nº 62, de 2004, corresponde 
ao substitutivo aprovado naquela Casa.

Segundo o projeto, a ANAC terá independência 
administrativa, autonomia financeira, ausência de su-
bordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigen-
tes, devendo observar e implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de 
Aviação Civil (CONAC).

Sua diretoria será composta por quatro Diretores 
e um Diretor-Presidente, nomeados pelo Presidente 
da República, após aprovação pelo Senado Federal, 
para mandatos de cinco anos. Os Diretores somente 
perderão o mandato em virtude de renúncia, de con-
denação judicial transitada em julgado ou de pena 
demissória decorrente de processo administrativo 
disciplinar.

O projeto prevê um quadro funcional de 922 Re-
guladores, 307 Analistas de Suporte à Regulação, 526 
Técnicos de Regulação e 50 Procuradores Federais, 
além de 394 cargos comissionados e 389 gratificações 
de exercício em cargo de confiança, de preenchimen-
to exclusivo por militares oficiais e graduados, sendo 
que o preenchimento de uma gratificação exclusiva de 
militar bloqueia o preenchimento de um cargo comis-
sionado equivalente e vice-versa.

A edição de atos normativos pela ANAC será 
precedida de audiência pública e seus documentos 
permanecerão abertos à consulta pública, exceto 
quando sua divulgação puder violar a segurança 
do País, o segredo protegido ou a intimidade de 
alguém.

As principais receitas da ANAC serão as taxas 
cobradas pela prestação de serviços e pelo exercício 
do poder de polícia, cujos valores estão sendo atuali-
zados, e os recursos do Fundo Aeroviário, que serão 
acrescidos de 50% da arrecadação das tarifas de em-

barque, a título de ônus pela exploração dos aeródro-
mos civis públicos.

Serão transferidos à ANAC as dotações orça-
mentárias, o patrimônio, o acervo técnico, as obri-
gações e os direitos de organizações do Comando 
da Aeronáutica correspondentes às atividades a ela 
atribuídas, ficando o Poder Executivo autorizado a 
extinguir o Departamento de Aviação Civil (DAC). Os 
militares em exercício no DAC passam a ter exercícío 
na ANAC, devendo retomar à Força Aérea no prazo 
máximo de 60 meses, à razão mínima de 20% do total 
inicial a cada ano.

O projeto prorroga, ainda, as concessões de ser-
viços aéreos até a data de 31 de dezembro de 2010, 
assegurando às empresas aéreas a exploração de 
quaisquer linhas, observada exclusivamente a capa-
cidade operacional de cada aeroporto e as normas 
regulamentares.

Além disso, estabelece o regime de liberdade 
tarifária, segundo o qual as concessionárias e permis-
sionárias determinarão suas próprias tarifas, caben-
do à ANAC, nas hipóteses de aumento abusivo ou de 
práticas prejudiciais à competição, estabelecer tarifas 
máximas ou mínimas.

O propósito do projeto, segundo a Exposição de 
Motivos Interministerial nº 6.613/MD/MP, é “fazer com 
que o Estado, ao invés de prestar serviços, resguarde 
e garanta a prestação dos mesmos, nos moldes das 
agências federais reguladoras criadas recentemente, 
delegando ao setor privado a execução de determina-
dos serviços públicos e a exploração de atividades em 
regime de concorrência”.

Cumpre destacar que o projeto aprovado pela 
Câmara dos Deputados teve seu objeto limitado à 
criação da Agência, enquanto o projeto original do 
Executivo tratava igualmente de matérias regulatórias. 
Por esse motivo, a própria ementa foi alterada, com a 
supressão da expressão “ordenação da aviação civil”. 
Nos termos do parecer da Comissão Especial cons-
tituída para apreciar o projeto, tal decisão justifica-se 
porque “a manutenção de um texto tão abrangente e 
extenso como o originalmente proposto redundaria 
em divergências incapazes de serem solucionadas 
no curto prazo.” Acrescenta, ainda, o parecer que “as-
pectos relacionados à ordenação da aviação civil e à 
exploração dos serviços aéreos e de infra-estrutura 
aeroportuária, que tanta discussão suscitaram, terão 
sua análise retomada na oportunidade em que a Casa 
iniciar o exame do projeto que institui o novo Código 
Brasileiro de Aeronáutica”.
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No Senado, a proposição foi distribuída às Co-
missões de Serviços de Infra-Estrutura; de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania; e de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, num primeiro momento, e à 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
como conseqüência da aprovação do Requerimen-
to nº 448, de 2005, de autoria do Senador Tasso 
Jereissati.

Foram apresentadas trinta e duas emendas pe-
rante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura:

• Emenda nº 1, do Senador Efraim Morais: prorroga 
os contratos de concessão em vigor até 31 de 
dezembro de 2025;

• Emenda nº 2, do Senador Efraim Morais: autoriza a 
União a celebrar acordos com as empresas aére-
as em processos judiciais relativos a defasagens 
tarifárias impostas pelo Plano Cruzado;

• Emenda nº 3, do Senador Paulo Octávio: autoriza, 
até 31 de dezembro de 2015, mediante prévia 
aprovação da ANAC e independentemente de 
exame por qualquer outro órgão público, atos 
de concentração ou de cooperação entre as 
empresas aéreas;

• Emenda nº 4, do Senador Paulo Octávio: institui con-
cessão de uso de áreas de aeroportos utilizadas 
por empresas aéreas;

• Emenda nº 5, do Senador Magno Malta: harmoniza 
a presente proposição com a Lei nº 9.986, de 
2000, que dispõe sobre a gestão de recursos hu-
manos nas Agências Reguladoras, e com a Lei 
nº 10.871, de 2004, que dispõe sobre a criação 
de carreiras e organizações de cargos efetivos 
das autarquias especiais denominadas Agências 
Reguladoras;

• Emenda nº 6, do Senador Magno Malta: aperfeiçoa 
a redação do art. 44;

• Emenda nº 7, do Senador Magno Malta: compa-
tibiliza o texto do atr. 39 com a Lei nº 10.871, 
de 2004;

• Emenda nº 8, do Senador Ney Suassuna: aperfeiçoa 
a redação do art. 4º;

• Emenda nº 9, do Senador Ney Suassuna: aperfeiçoa 
a redação do art. 8º, II;

• Emenda nº. 10, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, § 2º;

• Emenda nº. 11, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, § 2º;

• Emenda nº. 12, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, XIV;

• Emenda nº. 13, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, XXIV;

• Emenda nº. 14, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, XXV;

• Emenda nº. 15, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 8º, caput;

• Emenda nº. 16, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação dos arts. 9º, 10,11,20 e 23;

• Emenda nº. 17, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 10 com a Lei nº. 9.986, de 
2000, e com o Projeto de Lei nº. 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e fun-
cionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº. 18, do Senador Ney Suassuna: com-
patibiliza o texto do art. 11, III e IV, com a Lei 
nº. 3.337, de 2004, que dispõe sobre o modelo 
de organização e funcionamento das agências 
Reguladoras;

• Emenda nº. 19, do Senador Ney Suassuna: compati-
biliza o texto do art. 11, VI, com a Lei nº. 9.086, de 
2000 e com o Projeto de Lei nº. 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e 
funcionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº. 20, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 11, VIII, com a Lei nº 9.986, 
de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e fun-
cionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº 21, do Senador Neu Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 11, IX, com a Lei nº 9.986, 
de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337,  de 
2004, dispõe sobre o modelo de organização e 
funcionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº 22, do Senador Ney Suassuna: compati-
biliza o texto doa rt. 13, § 1º, com a Lei nº 9.986, 
de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e fun-
cionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº 23, do Senador Ney Suassuna: compati-
biliza o texto do art. 14, § 1º, com a Lei nº 9.986, 
de 2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e fun-
cionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº 24, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do art. 16 com a Lei nº 9.986, de 
2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e 
funcionamento das Agências Reguladoras;
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• Emenda nº 25, do Senador Ney Suassuna: compa-
tibiliza o texto do  art.18 com a Lei nº 9.986, de 
2000 e com o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que dispõe sobre o modelo de organização e  
funcionamento das Agências Reguladoras;

• Emenda nº 26, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 27;

• Emenda nº 27, do Senador Ney Suassuna: aperfei-
çoa a redação do art. 28;

• Emenda nº 28, do Senador Ney Suassuna; aperfeiçoa 
a redação do art. 33, parágrafo único;

• Emenda nº 29, do Senador Gerson Camata: aper-
feiçoa a redação do art. 36, § 2º

• Emenda nº 30, do Senador Gerson Camata: acres-
centa parágrafo ao art. 37;

• Emenda nº 31, do Senador Gerson Camata: acrescen-
ta artigo às Disposições Finais e Transitórias.

• Emenda nº 32, do Senador Roberto Saturnino: alte-
ra o parágrafo único do art. 1º, para fixar a sede 
da ANAC na cidade do Rio de Janeiro, podendo 
instalar unidades administrativas regionais.

II – Análise

País,  de dimensões continentais, o Brasil tem na 
aviação um indispensável fator de integração nacional 
e de desenvolvimento econômico. O Brasil é detentor 
de uma aviação respeitada internacionalmente, tanto 
pela dimensão de sua frota quanto pelos índices de 
segurança alcançados.

Os níveis de excelência da aviação nacional po-
dem ser atribuídos, em grande medida, à dedicação 
e ao patriotismo da Força Aérea Brasileira, que foi 
responsável pela estruturação do setor desde os seus 
primórdios. Alguns segmentos, como a gestão de ae-
roportos e a indústria aeronáutica, passaram à esfera 
civil e continuaram a desempenhar suas atividades 
com grandes competência. É chegada a hora de fazer 
o mesmo com à regulação e a fiscalização da aviação 
civil e da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, 
que serão transferidas para a Agência Nacional de 
Aviação Civil.

A criação da ANAC contribuirá para o fortaleci-
mento da aviação nacional, mediante a adoção das 
mais modernas técnicas de regulação da atividade 
econômica. A exemplo do que tem ocorrido em ou-
tros setores, a criação de uma agência reguladora 
é condição indispensável para a construção de um 
marco regulatório capaz de atrair investimentos e de 
proteger os interesses dos consumidores. Além disso, 

permitirá à Força Aérea concentrar-se na sua missão 
precípua, que é a defesa da Pátria e a garantia dos 
Poderes constitucionais, da lei e da ordem, conforme 
determina o art. 141 da Constituição.

O Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2004, 
oriundo de proposição do Executivo, é produto de um 
longo processo de discussão, durante o qual foram 
realizadas treze audiências públicas e ouvidos trinta 
e um depoentes, respresentativos de todos os setores 
interessados.

Fundamental para obter o consenso necessário à 
aprovação do projeto foi a decisão de restringir seu es-
copo à criação da Agência, deixando-se para um outro 
momento alteração do marco regulatório do setor, que 
é o Código Brasileiro de Aeronáutica, instituído pela 
Lei nº 7.656, de 1986, orientação que consideramos 
adequada e que pretendemos manter.

O projeto poderia ser aperfeiçoado com vistas 
à harmonização de seu conteúdo com duas leis su-
pervenientes à sua elaboração: a Lei nº 9.986, de 18 
de julho de 2000, que “dispõe sobre a gestão de re-
cursos humanos das Agências Reguladoras” e a Lei 
nº 10.871, de 20 de maio de 2004, que “dispõe sobre 
a criação de carreiras e organização de cargos efeti-
vos das autarquias especiais denominadas Agências 
Reguladoras”.

Também poderia ser aprofundada a orientação 
adotada pela Câmara dos Deputados, no sentido de 
restringir o escopo da proposição exclusivamente à 
criação da ANAC, suprimindo-se os dispositivos da 
natureza regulatória ainda constante do projeto.

A despeito dessas considerações, entendemos, 
entretanto, que a urgência de que se reveste a cria-
ção da ANAC recomenda a aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 62, de 2004, sem alterações, a fim 
de que ele possa seguir diretamente para a sanção 
presidencial. Outros aperfeiçoamentos poderão ser 
feitos posteriormente, por meio de nova proposição 
legislativa.

III – Voto

Ante o exposto, o parecer é pela rejeição das 
emendas de nº 1 a 32 e pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 62, de 2004.

(1)Emendas consideradas inexistentes, nos termos do art. 124, I, 

do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2005.
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PARECER Nº 1.540, DE 2005 DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 62, de 
2004, cria a Agência de Aviação Civil (ANAC), autar-
quia especial, vinculada ao da Ministério Defesa, com 
sede no Distrito Federal e competência para regular e 
fiscalizar a aviação civil e a infra-estrutura aeronáutica 
e a aeroportuária.

A proposição origina-se da Mensagem nº 1.795, 
de 2000, do Senhor Presidente da República, que tra-
mitou na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 
nº 3.846, de 2000. O PLC nº 62, de 2004, corresponde 
ao substitutivo aprovado naquela Casa.

Segundo o projeto, a ANAC terá independência 
administrativa, autonomia financeira, ausência de su-
bordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigen-
tes, devendo observar e implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de 
Aviação Civil (CONAC).

Sua diretoria será composta por quatro Diretores 
e um Diretor-Presidente, nomeados pelo Presidente da 
República, após aprovação pelo Senado Federal, para 
mandatos de cinco anos. Os Diretores somente perde-
rão o mandato em virtude de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou de pena demissória 
decorrente de processo administrativo disciplinar.

O projeto prevê um quadro funcional de 922 Re-
guladores, 307 Analistas de Suporte à Regulação, 526 
Técnicos de Regulação e 50 Procuradores Federais, 
além de 394 cargos comissionados e 389 gratificações 
de exercício em cargo de confiança, de preenchimen-
to exclusivo por militares, oficiais e graduados, sendo 
que o preenchimento de uma gratificação exclusiva de 
militar bloqueia o preenchimento de um cargo comis-
sionado civil equivalente e vice-versa.

A edição de atos normativos pela ANAC será 
precedida de audiência pública e seus documentos 
permanecerão abertos à consulta pública, exceto quan-
do sua divulgação puder violar a segurança do País, o 
segredo protegido ou a intimidade de alguém.

As principais receitas da ANAC serão as taxas 
cobradas pela prestação de serviços e pelo exercício 
do poder de polícia, cujos valores estão sendo atuali-
zados, e os recursos do Fundo Aeroviário, que serão 
acrescidos de 50% da arrecadação das tarifas de em-
barque, a título de ônus pela exploração dos aeródro-
mos civis públicos.

Serão transferidos à ANAC as dotações orçamen-
tárias, o patrimônio, o acervo técnico, as obrigações 
e os direitos de organizações do Comando da Aero-

náutica correspondentes às atividades a ela atribuí-
das, ficando o Poder Executivo autorizado a extinguir 
o Departamento de Aviação Civil (DAC). Os militares 
em exercício no DAC passam a ter exercício na ANAC, 
devendo retornar à Força Aérea no prazo máximo de 
60 meses, à razão mínima de 20% a cada ano.

O projeto prorroga, ainda, as concessões de servi-
ços aéreos até 31 de dezembro de 2010, assegurando 
às empresas aéreas a exploração de quaisquer linhas, 
observada exclusivamente a capacidade operacional 
de cada aeroporto e as normas regulamentares.

Além disso, estabelece o regime de liberdade 
tarifária, segundo o qual as concessionárias e permis-
sionárias determinarão suas próprias tarifas, caben-
do à ANAC, nas hipóteses de aumento abusivo ou de 
práticas prejudiciais à competição, estabelecer tarifas 
máximas ou mínimas.

O propósito do projeto, segundo a Exposição de 
Motivos Interministerial nº 6.613/MD/MP, é “fazer com 
que o Estado, ao invés de prestar serviços, resguarde 
e garanta a prestação dos mesmos, nos moldes das 
agências federais reguladoras criadas recentemente, 
delegando ao setor privado a execução de determina-
dos serviços públicos e a exploração de atividades em 
regime de concorrência”.

Cumpre destacar que o projeto aprovado pela 
Câmara dos Deputados teve seu objeto limitado à 
criação da Agência, enquanto o projeto original do 
Executivo tratava igualmente de matérias regulatórias. 
Por esse motivo, a própria ementa foi alterada, supri-
mindo-se da expressão “ordenação da aviação civil”. 
Nos termos do parecer da Comissão Especial cons-
tituída para apreciar o projeto, tal decisão justifica-se 
porque “a manutenção de um texto tão abrangente e 
extenso como o originalmente proposto redundaria 
em divergências incapazes de serem solucionadas 
no curto prazo.” Acrescenta, ainda, o parecer que “as-
pectos relacionados à ordenação da aviação civil e à 
exploração dos serviços aéreos e de infra-estrutura 
aeroportuária, que tanta discussão suscitaram, terão 
sua análise retomada na oportunidade em que a Casa 
iniciar o exame do projeto que institui o novo Código 
Brasileiro de Aeronáutica”.

No Senado, a proposição foi inicialmente distri-
buída às Comissões de Serviços de Infra-Estrutura; de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. Posteriormente, mediante 
aprovação pelo Plenário de requerimento do Senador 
Tasso Jereissati, foi distribuída à Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo.

Foram apresentadas trinta e duas emendas pe-
rante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, de 
autoria dos Senadores Efraim Morais, Paulo Octávio, 
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Magno Malta, Ney Suassuna, Gerson Camata e Ro-
berto Saturnino.

As Comissões de Serviços de Infra-estrutura e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovaram, 
em reunião conjunta, relatório do Senador Delcídio 
Amaral, pela rejeição de todas as emendas e aprova-
ção do projeto.

No âmbito da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, foram apresentadas 7 emendas. As duas 
primeiras de autoria do Senador Sérgio Cabral, propõem 
que a sede da agência seria na cidade do Rio de Janeiro 
e que haveria um escritório central naquela cidade.

As emendas 3 a 7, de autoria do Senador José 
Maranhão, propunham a revogação do art. 30 e seu pa-
rágrafo único, que dispõe ser onerosa a exploração dos 
seródromos nacionais; o § 1º do art. 46, que determina 
o retorno à aeronáutica dos militares a serviço da ANAC 
no prazo de 60 meses; o art. 48 e todos os seus pará-
grafos, que prorroga a concessão dos serviços aéreos 
até 2010; o art. 49 e seus parágrafos, que estabelece a 
liberdade tarifária e aspectos regulatórios da ANAC.

II – Análise

O objetivo essencial da presente proposição é a cria-
ção da Agência Nacional de Aviação Civil, que assumirá 
as funções atualmente exercidas pelo Departamento de 
Aviação Civil, órgão do Comando da Aeronáutica.

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania o exame da constitucionalidade e da juridicidade 
da proposição. A rejeição das emendas apresentadas 
perante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura as 
torna inexistentes, nos termos do art. 124, I, do Regimen-
to Interno, não cabendo a esta Comissão apreciá-las.

Nos termos do art. 21, XII, c, da Constituição Fede-
ral, “compete à União explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, a navegação aé-
rea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária”.

A criação da ANAC está prevista na Lei Comple-
mentar nº 97, de 1999, que “dispõe sobre as normas 
gerais para a organização, o preparo e o emprego das 
Forças Armadas”. Esta acrescentou às competências 
constitucionais das Forças Armadas outras atribuições 
subsidiárias, de natureza civil.

As competências para “orientar, coordenar e con-
trolar as atividades de Aviação Civil” e para “estabelecer, 
equipar e operar, diretamente ou mediante concessão, a 
infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária” 
foram reservadas à Aeronáutica (art. 18, I e IV).

Previu-se, entretanto, sua transferência para a 
futura “Agência Nacional de Aviação Civil”, a ser criada 
por lei, que foi definida como “órgão regulador e fiscali-
zador da Aviação Civil e da infra-estrutura aeronáutica 
e aeroportuária” (art. 21).

A autoria do Poder Executivo evidencia o aten-
dimento da reserva de iniciativa presidencial para a 
criação e extinção de órgãos da administração pública 
(art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal).

A substituição de órgãos da administração direta 
por agências autônomas, para a regulação e fiscaliza-
ção de setores específicos da atividade econômica, faz 
parte do processo de modernização e reforma do Es-
tado brasileiro. À administração direta e ao Congresso 
Nacional compete formular as políticas públicas, tarefa 
eminentemente política. Já sua execução reveste-se de 
caráter técnico, devendo ser conduzida por entidade de 
Estado, imune a ingerências políticas e econômicas.

O exercício de funções civis por órgãos milita-
res somente pode ser admitido excepcionalmente. A 
despeito do excelente trabalho realizado pelo Depar-
tamento de Aviação Civil ao longo de sua existência, 
não se justifica que a aviação civil e a infra-estrutura 
aeronáutica e aeroportuária permaneçam sob gestão 
das Forças Armadas. Deve-se destacar, de todo modo, 
que a presente proposição não retira do Comando da 
Aeronáutica a gestão do Sistema de Controle do Es-
paço Aéreo e do Sistema de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos.

A criação da ANAC viabilizará a constituição de um 
corpo estável de servidores qualificados, cuja carreira 
será desenvolvida exclusivamente em seu âmbito. Tal 
fato, aliado à adoção de procedimentos transparentes de 
tomada de decisão, próprios das agências reguladoras, 
fortalecerá sobremaneira a aviação brasileira, impulsio-
nando não apenas o transporte aéreo, mas também o 
sistema aeroportuário e a indústria aeronáutica.

Somos contrário às emendas de nºs 1 e 2, do 
Senador Sérgio Cabral e 3 a 7, do Senador José Ma-
ranhão, haja vista que qualquer alteração de mérito, 
necessariamente faria o projeto retornar à Câmara 
dos Deputados, retardando ainda mais a sua tramita-
ção, podendo causar irremediáveis prejuízos ao setor 
como um todo. Existe o compromisso do líder do Go-
verno, Senador Aloísio Mercadante de estudar a pos-
sibilidade de atendê-las mediante novas proposições 
legislativas ou mesmo de dirimir administrativamente 
os problemas levantados.

III – Voto

Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2004 e pela rejei-
ção das emendas nºs 1 a 7. (1)

(1) Emendas consideradas inexistentes, nos termos do art. 124 I, 
do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2005.
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VOTO EM SEPARADO

Perante a Comissão de Constituição 
de Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara, nº 62, de 2004.

Senador Marcelo Crivella

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 62, de 2004, 
cria a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), autar-
quia especial, vinculada ao Ministério da Defesa, com 
sede no Distrito Federal e competência para regular e 
fiscalizar a aviação civil e a infra-estrutura aeronáutica 
e aeroportuária.

A proposição origina-se da Mensagem nº 1.795, 
de 2000, do Senhor Presidente da República, que tra-
mitou na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 
nº 3.846, de 2000. O PLC nº 62, de 2004, corresponde 
ao substitutivo aprovado naquela Casa.

Segundo o projeto, a Anac terá independência 
administrativa, autonomia financeira, ausência de su-
bordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigen-
tes, devendo observar e implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de 
Aviação Civil (CONAC].

Sua diretoria será composta por quatro diretores 
e um diretor-presidente, nomeados pelo Presidente da 
República, após aprovação pelo Senado Federal, para 
mandatos de cinco anos. Os diretores somente perde-
rão o mandato em virtude de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou de pena demissória 
decorrente de processo administrativo disciplinar.

O projeto prevê um quadro funcional de 922 re-
guladores, 307 analistas de suporte à regulação, 526 
técnicos de regulação e 50 procuradores federais, além 
de 394 cargos comissionados e 389 gratificações de 
exercício em cargo de confiança, de preenchimento ex-
clusivo por militares, oficiais e graduados, sendo que o 
preenchimento de uma gratificação exclusiva de militar 
bloqueia o preenchimento de um cargo comissionado 
civil equivalente e vice-versa.

A edição de atos normativos pela Anac será pre-
cedida de audiência pública e seus documentos per-
manecerão abertos a consulta pública, exceto quando 
sua divulgação puder violar a segurança do País, o 
segredo protegido ou a intimidade de alguém.

As principais receitas da Anac serão as taxas 
cobradas pela prestação de serviços e pelo exercício 
do poder de polícia, cujos valores estão sendo atuali-
zados, e os recursos do Fundo Aeroviário, que serão 
acrescidos de 50% da arrecadação das tarifas de em-
barque, a título de ônus pela exploração dos aeródro-
mos civis públicos.

Serão transferidos à Anac as dotações orçamen-
tárias, o patrimônio, o acervo técnico, as obrigações 
e os direitos de organizações do Comando da Aero-
náutica correspondentes às atividades a ela atribuí-
das, ficando o Poder Executivo autorizado a extinguir 
o Departamento de Aviação Civil (DAC). Os militares 
em exercício no DAC passam a ter exercício na Anac, 
devendo retornar à Força Aérea no prazo máximo de 
60 meses, à razão mínima de 20% a cada ano.

O projeto prorroga, ainda, as concessões de servi-
ços aéreos até 31 de dezembro de 2010, assegurando 
às empresas aéreas a exploração de quaisquer linhas, 
observada exclusivamente a capacidade operacional 
de cada aeroporto e as normas regulamentares.

Além disso, estabelece o regime de liberdade 
tarifária, segundo o qual as concessionárias e permis-
sionárias determinarão suas próprias tarifas, caben-
do à Anac, nas hipóteses de aumento abusivo ou de 
práticas prejudiciais à competição, estabelecer tarifas 
máximas ou mínimas.

O propósito do projeto, segundo a Exposição de 
Motivos Interministerial nº 6.613/MD/MP, é “fazer com 
que o Estado, ao invés de prestar serviços, resguarde 
e garanta a prestação dos mesmos, nos moldes das 
agências federais reguladoras criadas recentemente, 
delegando ao setor privado a execução de determina-
dos serviços públicos e a exploração de atividades em 
regime de concorrência”.

Cumpre destacar que o projeto aprovado pela 
Câmara dos Deputados teve seu objeto limitado à 
criação da agência, enquanto o projeto original do 
Executivo tratava igualmente de matérias regulatórias. 
Por esse motivo, a própria ementa foi alterada, supri-
mindo-se da expressão “ordenação da aviação civil”. 
Nos termos do parecer da Comissão Especial cons-
tituída para apreciar o projeto, tal decisão justifica-se 
porque “a manutenção de um texto tão abrangente e 
extenso como o originalmente proposto redundaria 
em divergências incapazes de serem solucionadas 
no curto prazo”. Acrescenta, ainda, o parecer que “as-
pectos relacionados à ordenação da aviação civil e à 
exploração dos serviços aéreos e de infra-estrutura 
aeroportuária, que tanta discussão suscitaram, terão 
sua análise retomada na oportunidade em que a Casa 
iniciar o exame do projeto que institui o novo Código 
Brasileiro de Aeronáutica”.

No Senado, a proposição foi inicialmente distri-
buída às Comissões de Serviços de Infra-Estrutura; de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. Posteriormente, mediante 
aprovação pelo Plenário de requerimento do Senador 
Tasso Jereissati, foi distribuída à Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo.

    45ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 29159 

Foram apresentadas trinta e duas emendas pe-
rante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, de 
autoria dos Senadores Efraim Morais, Paulo Octávio, 
Magno Malta, Ney Suassuna, Gerson Camata e Ro-
berto Saturnino.

As Comissões de Serviços de Infra-estrutura e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovaram, 
em reunião conjunta, relatório do Senador Delcídio 
Amaral, pela rejeição de todas as emendas e aprova-
ção do projeto.

No âmbito da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, foi apresentada uma única emenda, de 
autoria do Senador Sérgio Cabral, que propõe que a 
sede da agência seria na cidade do Rio de Janeiro.

II – Análise

O Parecer proferido na Comissão de Constitui-
ção de Justiça e Cidadania, da lavra do eminente Se-
nador Tasso Jereissati, releva que compete à União 
a exploração, direta ou não, da navegação aérea, es-
pacial e a infra-estrutura aeroportuária, consoante se 
depreende do artigo 21, inciso XII, alínea c, da Cons-
tituição Federal.

Ressalta que a criação da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC, é prevista na Lei Complemen-
tar nº 97, de 1999, que dispõe sobre a organização o 
preparo e, finalmente, o emprego das Forças Armadas, 
com a transferência para aquela agência das atribui-
ções cometidas ao Comando da Aeronáutica pelo seu 
artigo 18, incisos I e IV.

O Parecer registra o atendimento da reserva de 
iniciativa presidencial (art. 61, § 1º, II, da Constituição 
Federal), e pondera que a substituição de órgão da ad-
ministração direta por agências autônomas faz parte do 
processo de modernização e reforma do Estado brasilei-
ro, competindo à administração Direta e ao Congresso 
Nacional a formulação das políticas públicas, enquanto 
que a sua execução, que se reveste de caráter técnico, 
deve ser conduzida por entidade do Estado, “imune a 
ingerências políticas e econômicas”.

Defende o Relator, que as funções civis por ór-
gãos militares somente pode ser admitida excepcio-
nalmente, ressaltando, contudo, a excelência do tra-
balho realizado pelo Departamento de Aviação Civil 
ao longo de sua existência, mas o que não justificaria 
permanecer sob a gestão do Comando da Aeronáu-
tica a aviação civil e a infra-estrutura aeroportuária, 
destacando que permanecerão de responsabilidade 
do referido comando militar a gestão do Sistema de 
Controle Aéreo e do Sistema de Investigação e Pre-
venção de Acidentes.

Arremata aduzindo que a criação da Anac viabili-
zará a criação de um corpo estável de servidores qua-

lificados, cuja carreira se desenvolverá exclusivamente 
em seu âmbito, fato que, aliado à adoção de procedi-
mentos transparentes de tomada de decisão, fortalecerá 
a aviação brasileira, estimulando a o transporte aéreo, o 
sistema aeroportuário e a indústria aeronáutica.

O Parecer concluiu pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 62, de 2004, e pela rejeição de 
Emenda de autoria do ilustre Senador Sergio Cabral, 
postulando a manutenção da sede da Anac no Rio de 
Janeiro, em que pese a razoabilidade de seus argumen-
tos, pois o seu acolhimento importaria no retorno da 
proposição à Câmara dos Deputados, comprometendo 
a criação da agência, cujo urgência reclama a imediata 
aprovação do projeto e, por fim, que eventuais imper-
feições poderão ser sanadas por veto presidencial.

É o que consta do parecer.
Em que pese ter partido de pena brilhante, não é 

possível comungar das convicções do ilustre pareceris-
ta, haja vista que o projeto contém vício incontornável 
de inconstitucionalidade, a reclamar a sua rejeição.

Como efeito, da leitura do artigo 142 da Consti-
tuição Federal, se constata que o emprego das Forças 
Armadas, aí incluído aquele que decorre do cometi-
mento de atribuições subsidiárias particulares, a teor 
da Lei Complementar nº 97, de 1999, reclama dispo-
sição por lei complementar, vejamos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 142.  ..............................................
§ 1º Lei complementar disporá sobre as 

normas gerais a serem adotadas na organi-
zação, no preparo e no emprego das Forças 
Armadas.”

No caso do Comando da Aeronáutica esse co-
metimento de atribuição particular se dá através do 
artigo 18 da Lei Complementar nº 97/99, nos seguin-
tes termos:

“Art. 18. Cabe à Aeronáutica, como atri-
buições subsidiárias particulares:

I – orientar, coordenar e controlar as ati-
vidades de Aviação Civil;

II – prover a segurança da navegação 
aérea;

III – contribuir para a formulação e con-
dução da Política Aeroespacial Nacional;

IV – estabelecer, equipar e operar, direta-
mente ou mediante concessão, a infra-estrutura 
aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária;

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

Merece registro que o comando da Constituição 
para que tal disposição fosse reservada à “lei consti-
tucional”, alcunha dada pelos juristas às leis comple-
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mentares, deve-se à relevância da matéria, que implica 
o desenvolvimento de ações de proteção e segurança 
do trânsito do espaço aéreo nacional.

Dito isso, impõe-se reconhecer a inconstituciona-
lidade de se tratar de tema de tamanha envergadura 
por lei ordinária.

Aos que advogam a tese de que o comando do 
artigo 21 da Lei Complementar nº 97/99, com a previsão 
de que “Lei criará” a Anac, supriria o vício apontado, 
impõe-se dirigir-lhes algumas indagações. Pode o le-
gislador infraconstitucional, ainda que por lei comple-
mentar, alterar previsão da Carta Magna? Ou, ainda, 
questão mais pragmática, como se dará a revogação 
daquelas atribuições dos incisos I e IV do artigo 18, 
que se pretende transferir para a Anac?

Convém alertar que, em se tratando de dispositi-
vos legais de estatura distinta, não há, sequer, de ser 
cogitada a possibilidade de competência concorrente, 
o que, aliás, criaria um verdadeiro imbróglio.

Mesmo que se dê ouvidos aos que professam 
que se operaria, com a posterior sanção presidencial, 
a revogação tática daquelas disposições contidas no 
referido artigo 18, impõe-se reconhecer que essa ir-
regular complacência do Poder Legislativo, a par de 
encorajar a usurpação de suas competências privati-
vas, ocorrência ordinária causada pela volumosa edi-
ção de medidas provisórias, também constituirá outro 
vício constitucional, confira-se:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Do Processo Legislativo

Art. 59.  ..................................................
Parágrafo único. Lei complementar dis-

porá sobre a elaboração, redação e consoli-
dação das leis.

A lei em questão é a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998, que “Dispõe sobre a elabo-
ração, a redação e a consolidação das leis, conforme 
determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição 
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.”, que reza:

“Art. 1º A elaboração, a redação, a alte-
ração e a consolidação das leis obedecerão 
ao disposto nesta lei complementar.

Parágrafo único. As disposições desta Lei 
Complementar aplicam-se, ainda, às medidas 
provisórias e demais atos normativos referidos 
no art. 59 da Constituição Federal, bem como, 
no que couber, aos decretos e aos demais atos 
de regulamentação expedidos por órgãos do 
Poder Executivo.

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

Art. 9º A cláusula de revogação deverá 
enumerar, expressamente, as leis ou disposi-
ções legais revogadas.”

Como se pode constatar, nem a Constituição e 
muito menos a Lei Complementar concedem ao le-
gislador a faculdade de se eximir do cumprimento da 
ordem constitucional ou, muito menos, de forma deli-
berada, delegar ao Chefe do Poder Executivo compe-
tência do Poder Legislativo que, consoante se extrai 
do artigo 44 da Constituição, DEVE ser exercida pelo 
Congresso Nacional.

A se concretizar façanha de tamanho absurdo, 
a substituição de lei complementar por lei ordinária e 
a revogação daquela por esta última restará criada 
uma aberração digna de ser encenada no relicário das 
teratologias jurídicas, que, pode-se afirmar sem erro, 
suscitará a intervenção reparadora do Poder Judiciário, 
pelos vícios atentatórios à Constituição.

À guisa de ilustração,confira-se:

“Lei ordinária que dispõe a respeito de 
matéria reservada à lei complementar usurpa 
competência fixada na Constituição Federal, 
incidindo no vício de inconstitucionalidade.” 
(STJ; Recurso Especial 92.508/DF)

Dessa forma, considerada a obrigação de pre-
servar a boa imagem e o respeito à competência ex-
clusiva do Congresso Nacional, e diante da absoluta 
impossibilidade de se reparar os apontados vícios de 
constitucionalidade, que tem suas raízes fincadas na 
iniciativa presidencial, é que voto pela rejeição do Pro-
jeto da Lei da Câmara nº 62, de 2005.

Sala das Comissões, de agosto de 2005. – Se-
nador Marcelo Crivella.

PARECER Nº 1.541, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional)

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 62, de 2004, 
cria a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), autar-
quia especial, vinculada ao Ministério da Defesa, com 
sede no Distrito Federal e atribuições para regular e 
fiscalizar a aviação civil e a infra-estrutura aeronáutica 
e aeroportuária.

A proposição origina-se da Mensagem nº 1.795, 
de 2000, do Senhor Presidente da República, que tra-
mitou na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 
nº 3.846, de 2000. O PLC nº 62, de 2004, corresponde 
ao substitutivo aprovado naquela Casa.
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Segundo o projeto, a Anac terá independência 
administrativa, autonomia financeira, ausência de su-
bordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigen-
tes, devendo observar e implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de 
Aviação Civil (CONAC).

Sua diretoria será composta por quatro diretores 
e um diretor-presidente, nomeados pelo Presidente da 
República, após aprovação pelo Senado Federal, para 
mandato de cinco anos. Os diretores somente perderão 
o mandato em virtude de renúncia, condenação judicial 
transitada em julgado ou pena demissória decorrente 
de processo administrativo disciplinar.

O projeto prevê um quadro funcional de 922 re-
guladores, 307 analistas de Suporte à regulação, 526 
técnicos de regulação e 50 procuradores federais, além 
de 394 cargos comissionados e 389 gratificações de 
exercício em cargo de confiança, de preenchimento ex-
clusivo por militares, oficiais e graduados, sendo que o 
preenchimento de uma gratificação exclusiva de militar 
bloqueia o preenchimento de um cargo comissionado 
civil equivalente e vice-versa.

A edição de atos normativos pela Anac será pre-
cedida de audiência pública e seus documentos per-
manecerão abertos a consulta pública, exceto quando 
sua divulgação puder violar a segurança do País, o 
segredo protegido ou a intimidade de alguém.

As principais receitas da Anac serão as taxas, 
cobradas pela prestação de serviços e pelo exercício 
do poder de polícia, e os recursos do Fundo Aeroviá-
rio, que serão acrescidos de 50% da arrecadação das 
tarifas de embarque, a título de ônus pela exploração 
dos aeródromos civis públicos.

Serão transferidos à Anac as dotações orçamen-
tárias, o patrimônio, o acervo técnico, as obrigações 
e os direitos de organizações do Comando da Aero-
náutica correspondentes às atividades a ela atribuí-
das, ficando o Poder Executivo autorizado a extinguir 
o Departamento de Aviação Civil (DAC). Os militares 
em exercício no DAC passam a ter exercício na Anac, 
devendo retomar à Força Aérea no prazo máximo de 
60 meses, à razão mínima de 20% a cada ano.

O projeto prorroga, ainda, as concessões de 
serviços aéreos até 31 de dezembro de 2010, asse-
gurando às empresas aéreas a exploração de quais-
quer linhas, observada exclusivamente a capacidade 
operacional de cada aeroporto e as normas regula-
mentares.

Além disso, estabelece o regime de liberdade 
tarifária, segundo o qual as concessionárias e permis-
sionárias determinarão suas próprias tarifas, caben-
do à Anac, nas hipóteses de aumento abusivo ou de 

práticas prejudiciais à competição, estabelecer tarifas 
máximas ou mínimas.

O propósito do projeto, segundo a Exposição de 
Motivos lnterministerial nº 6.613/MD/MP, é “fazer com 
que o Estado, ao invés de prestar serviços, resguarde 
e garanta a prestação dos mesmos, nos moldes das 
agências federais reguladoras criadas recentemente, 
delegando ao setor privado a execução de determina-
dos serviços públicos e a exploração de atividades em 
regime de concorrência”.

Cumpre destacar que o projeto aprovado pela 
Câmara dos Deputados teve seu objeto limitado à 
criação da agência, enquanto o projeto original do 
Executivo tratava igualmente de matérias regulató-
rias. Por esse motivo, a própria ementa foi alterada, 
suprimindo-se a expressão “ordenação da aviação 
civil”. Nos termos do parecer da Comissão Espe-
cial constituída para apreciar o projeto, tal decisão 
justifica-se porque “a manutenção de um texto tão 
abrangente e extenso como o originalmente propos-
to redundaria em divergências incapazes de serem 
solucionadas no curto prazo.” Acrescenta, ainda, o 
parecer que “aspectos relacionados à ordenação 
da aviação civil e à exploração dos serviços aé-
reos e de infra-estrutura aeroportuária, que tanta 
discussão suscitaram, terão sua análise retomada 
na oportunidade em que a Casa iniciar o exame 
do projeto que institui o novo Código Brasileiro de 
Aeronáutica”.

No Senado, a proposição foi inicialmente distri-
buída às Comissões de Serviços de Infra-Estrutura; de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. Posteriormente, mediante 
aprovação pelo Plenário de requerimento do Senador 
Tasso Jereissati, foi distribuída à Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo.

Foram apresentadas trinta e duas emendas pe-
rante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, de 
autoria dos Senadores Efraim Morais, Paulo Octávio, 
Magno Malta, Ney Suassuna, Gerson Camata e Ro-
berto Saturnino.

As Comissões de Serviços de Infra-Estrutura e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovaram, 
em reunião conjunta, relatório do Senador Delcídio 
Amaral, pela rejeição de todas as emendas e aprova-
ção do projeto.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, foram apresentadas sete emendas, sendo duas 
do Senador Sérgio Cabral e cinco do Senador José 
Maranhão. A Comissão aprovou relatório do Senador 
Tasso Jereissati, pela aprovação do projeto e rejeição 
das emendas. O Senador Marcelo Crivella apresentou 
voto em separado pela rejeição do projeto.
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II – Análise

A criação da Agência Nacional de Aviação Civil 
é uma aspiração unânime da sociedade brasileira, 
que decorre da necessidade de fortalecer a regula-
ção desse que é um dos mais dinâmicos setores da 
economia nacional.

A contribuição da Força Aérea Nacional para o 
crescimento da aviação brasileira, por meio do De-
partamento de Aviação Civil, tem sido extraordinária. 
A pujança da nossa aviação, que se encontra entre 
as mais desenvolvidas do mundo, deve-se, em grande 
medida, ao profissionalismo e à dedicação de nossos 
militares.

É chegado o momento, entretanto, de transferir 
a regulação da aviação civil e da infra-estrutura aero-
náutica e aeroportuária a um órgão civil. A Aeronáutica 
deve concentrar seus esforços na defesa do espaço 
aéreo nacional e deixar de ocupar-se com questões 
eminentemente técnicas e econômicas, como a alo-
cação de linhas aéreas e eslotes, a fixação de tarifas 
aéreas e aeroportuárias e a fiscalização de aeroclubes, 
dentre outras atribuições que serão desempenhadas 
pela ANAC.

A criação da ANAC viabilizará a constituição de 
carreiras específicas para a regulação da aviação civil 
e da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, função 
atualmente atendida pelas carreiras militares.

Nem todas as atribuições de natureza civil atu-
almente desempenhadas pela Aeronáutica serão 
transferidas para a ANAC. Permanecem com aquela 
Força o controle do espaço aéreo e a prevenção e 
investigação de acidentes aeronáuticos. A ANAC de-
verá ser consultada, no entanto, quando da edição 
de medidas que tenham repercussão econômica ou 
operacional na prestação dos serviços aéreos. A fim 
de facilitar sua integração com o Comando da Aero-
náutica, a ANAC permanecerá vinculada ao Ministé-
rio da Defesa.

O projeto prevê uma transição adequada da atu-
al estrutura para a Agência. Estão sendo criadas gra-
tificações de preenchimento exclusivo por militares, 
oficiais e graduados. Paralelamente a essa estrutura, 
haverá cargos comissionados civis, que somente po-
derão ser preenchidos à medida que ficarem vagas 
as gratificações militares. Dessa forma, os quadros 
militares poderão ser gradualmente substituídos por 
civis, sem solução de continuidade. Além disso, o Co-
mando da Aeronáutica prestará os serviços de que a 
ANAC necessitar, com ônus limitado, durante os 180 
dias subseqüentes a sua instalação, devendo ser ce-
lebrados convênios para a prestação de serviços após 
esse prazo.

III – Voto

Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2004.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2005 – Cris-
tovam Buarque, Presidente –  Heráclito Fortes, 
Relator – Mozarildo Cavalcanti – Sérgio Zambiasi 
– Roberto Saturnino – José Jorge – Marco Maciel 
–  Edison Lobão – Fernando Bezerra – José Agri-
pino – Alvaro Dias – Pedro Simon –  Flexa Ribei-
ro – Valdir Raupp –  Jefferson Péres – Eduardo 
Azeredo.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................  
Art. 21. Compete à União:

....................................................................................  
XII – explorar, diretamente ou mediante autori-

zação, concessão ou permissão:
....................................................................................  

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-es-
trutura aeroportuária;
....................................................................................  

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Con-
gresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração 
de quatro anos.
....................................................................................  

Art. 59. O processo legislativo compreende a 
elaboração de:

I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá so-

bre a elaboração, redação, alteração e consolidação 
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.
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§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:
....................................................................................  

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju-
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
....................................................................................

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são insti-
tuições nacionais permanentes e regulares, organi-
zadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República, e 
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos pode-
res constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem.

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas 
gerais a serem adotadas na organização, no preparo 
e no emprego das Forças Armadas.

§ 2º Não caberá habeas-corpus em relação a 
punições disciplinares militares.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são deno-
minados militares, aplicando-se-lhes, além das que vie-
rem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998).

I – as patentes, com prerrogativas, direitos e de-
veres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente 
da República e asseguradas em plenitude aos oficiais 
da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes priva-
tivos os títulos e postos militares e, juntamente com 
os demais membros, o uso dos uniformes das Forças 
Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998).

II – o militar em atividade que tomar posse em 
cargo ou emprego público civil permanente será trans-
ferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído Dela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998).

III – O militar da ativa que, de acordo com a lei, 
tomar posse em cargo, emprego ou função pública 
civil temporária, não eletiva, ainda que da administra-
ção indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá, enquanto permanecer nessa situa-
ção, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para aquela promoção e 
transferência para a reserva, sendo depois de dois 
anos de afastamento, contínuos ou não transferido para 
a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998).

IV – ao militar são proibidas a sindicalização e 
a greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998).

V – o militar, enquanto em serviço ativo, não pode 
estar filiado a partidos políticos; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998)

VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for 
julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por 
decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tem-
po de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

VII – o oficial condenado na Justiça comum ou mi-
litar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, 
por sentença transitada em julgado, será submetido ao 
julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998).

VIII – aplica-se aos militares o disposto no art. 
72, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 
37, incisos XI, XIII, XIV e XV; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998).

X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças 
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras 
condições de transferência do militar para a inativida-
de, os direitos, os deveres, a remuneração, as prer-
rogativas e outras situações especiais dos militares, 
consideradas as peculiaridades de suas atividades, 
inclusive aquelas cumpridas por força de compromis-
sos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998).
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Mensagem de veto
Vide Decreto nº 2.954, de 29-1-1999 

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
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art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................
Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta 
Lei Complementar.

Parágrafo único. As disposições desta Lei Com-
plementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias e 
demais atos normativos referidos no art. 59 da Consti-
tuição Federal, bem como, no que couber, aos decretos 
e aos demais atos de regulamentação expedidos por 
órgãos do Poder Executivo.

Art. 2º (VETADO) 
§ 1º (VETADO)
§ 2º Na numeração das leis serão observados, 

ainda, os seguintes critérios:
I – as emendas à Constituição Federal terão 

sua numeração iniciada a partir da promulgação da 
Constituição;

II – as leis complementares, as leis ordinárias 
e as leis delegadas terão numeração seqüencial em 
continuidade às séries iniciadas em 1946.
....................................................................................

Art. 9º A cláusula de revogação deverá enume-
rar, expressamente, as leis ou disposições legais re-
vogadas.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 107, 
de 26-4-2001).

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei 
Complementar nº 107, de 26-4-2001).
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 97, 
DE 9 DE JUNHO DE 1999

Dispõe sobre as normas gerais para 
a organização, o preparo e o emprego das 
Forças Armadas.

....................................................................................
Art. 18. Cabe à Aeronáutica, como atribuições 

subsidiárias particulares:
I – orientar, coordenar e controlar as atividades 

de Aviação Civil;
....................................................................................  

IV – estabelecer, equipar e operar, diretamente 
ou mediante concessão, a infra-estrutura aeroespacial, 
aeronáutica e aeroportuária;
....................................................................................  

Art. 21. Lei criará a Agência Nacional de Aviação 
Civil, vinculada ao Ministério da Defesa, órgão regula-
dor e fiscalizador da Aviação Civil e da infra-estrutura 
aeronáutica e aeroportuária, estabelecendo, entre ou-

tras matérias institucionais, quais, dentre as atividades 
e procedimentos referidos nos incisos I e IV do art. 18, 
serão de sua responsabilidade.
....................................................................................

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Mensagem de veto

Código Brasileiro de Aeronáutica. 
(Substitui o Código Brasileiro do Ar)

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

LEI Nº 9.988, DE 19 DE JULHO DE 2000

Mensagem de Veto nº 972

Dispõe sobre a transferência de títulos 
da dívida pública da União para os Estados, 
e dá outras providências.

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

LEI Nº 10.871, DE 20 DE MAIO DE 2004

Dispõe sobre a criação de carreiras 
e organização de cargos efetivos das au-
tarquias especiais denominadas Agências 
Reguladoras, e dá outras providências.

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

DOCUMENTO ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO Nº 448, DE 2005

Requeiro, nos termos do item 12, alínea c, in-
ciso II, do art. 255 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 
2004, que “Cria a Agência Nacional de Aviação Civil 
– ANAC e dá outras providências”, seja submetido 
ao exame da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo, além das Comissões constantes do 
despacho inicial.

Sala das Sessões, em 3 de maio de 2005. – Se-
nador Tasso Jereissati.

 REQUERIMENTO Nº 23, DE 2005 – CI

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a realização de reunião 
conjunta da Comissão de Serviços de infra-estrutu-
ra e da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo, para o estudo do PLC nº 62, de 2004 que 
dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 
Aviação Civil.
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Justificação

O processo de criação da ANAC em substitui-
ção ao Departamento de Aviação – Civil – DAC, tem 
provocado o natural esvaziamento deste último, com 
conseqüências tais como desde a desmotivação dos 
profissionais do órgão em vias de extinção, até a 
possibilidade de rebaixamento dos aeroportos, ser-
viços e produtos da indústria aeronáutica nacional, 
no ranqueamento das agências internacionais de re-
gulação do setor. O estudo em conjunto da matéria 
pelas duas comissões dará celeridade à tramitação 
da matéria, amenizando os riscos da demora na cria-
ção do novo órgão.

Sala da Comissão, em 2 de agosto  de 2005. 
– Senador Tasso Jereissati.

RELATÓRIO

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 62, de 2004, 
cria a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), autar-
quia especial, vinculada ao Ministério da Defesa, com 
sede no Distrito Federal e competência para regular e 
fiscalizar a aviação, civil e a infra-estrutura aeronáutica 
e aeroportuária.

A proposição origina-se da Mensagem nº 1.795, 
de 2000, do Senhor Presidente da República, que tra-
mitou na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 
nº 3.846, de 2000. O PLC nº 62, de 2004, corresponde 
ao substitutivo aprovado naquela Casa.

Segundo o projeto, a Anac terá independência 
administrativa, autonomia financeira, ausência de su-
bordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigen-
tes, devendo observar e implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de 
Aviação Civil (CONAC).

Sua diretoria será composta por quatro Diretores 
e um Diretor-Presidente, nomeados pelo Presidente 
da República, após aprovação pelo Senado Federal, 
para mandatos de cinco anos. Os diretores somente 
perderão o mandato em virtude de renúncia, de con-
denação judicial transitada em julgado ou de pena 
demissória decorrente de processo administrativo 
disciplinar.

O projeto prevê um quadro funcional de 922 re-
guladores, 307 analistas de suporte à regulação, 526 
técnicos de regulação e 50 procuradores federais, além 
de 394 cargos comissionados e 389 gratificações de 
exercício em cargo de confiança, de preenchimento ex-
clusivo por militares, oficiais e graduados, sendo que o 
preenchimento de uma gratificação exclusiva de militar 

bloqueia o preenchimento de um cargo comissionado 
civil equivalente e vice-versa.

A edição de atos normativos pela Anac será 
precedida de audiência pública e seus documentos 
permanecerão abertos à consulta pública, exceto 
quando sua divulgação puder violar a segurança 
do País, o segredo protegido ou a intimidade de 
alguém.

As principais receitas da Anac serão as taxas 
cobradas pela prestação de serviços e pelo exercício 
do poder de polícia, cujos valores estão sendo atuali-
zados, e os recursos do Fundo Aeroviário, que serão 
acrescidos de 50% da arrecadação das tarifas de em-
barque, a título de ônus pela exploração dos aeródro-
mos civis públicos.

Serão transferidos à Anac as dotações orça-
mentárias, o patrimônio, o acervo técnico, as obri-
gações e os direitos de organizações do Comando 
da Aeronáutica correspondentes às atividades a ela 
atribuídas, ficando o Poder Executivo autorizado a 
extinguir o Departamento de Aviação Civil (DAC). 
Os militares em exercício no DAC passam a ter 
exercício na Anac, devendo retornar à Força Aérea 
no prazo máximo de 60 meses, à razão mínima de 
20% a cada ano.

O projeto prorroga, ainda, as concessões de servi-
ços aéreos até 31 de dezembro de 2010, assegurando 
às empresas aéreas a exploração de quaisquer linhas, 
observada exclusivamente a capacidade operacional 
de cada aeroporto e as normas regulamentares.

Além disso, estabelece o regime de liberdade 
tarifária, segundo o qual as concessionárias e permis-
sionárias determinarão suas próprias tarifas, caben-
do à Anac, nas hipóteses de aumento abusivo ou de 
práticas prejudiciais à competição, estabelecer tarifas 
máximas ou mínimas.

O propósito do projeto, segundo a Exposição de 
Motivos Interministerial nº 6.613/MID/MP, é “fazer com 
que o Estado, ao invés de prestar serviços, resguarde 
e garanta a prestação dos mesmos, nos moldes das 
agências federais reguladoras criadas recentemente, 
delegando ao setor privado a execução de determina-
dos serviços públicos e a exploração de atividades em 
regime de concorrência”.

Cumpre destacar que o projeto aprovado pela 
Câmara dos Deputados teve seu objeto limitado à 
criação da agência, enquanto o projeto original do 
Executivo tratava igualmente de matérias regulatórias. 
Por esse motivo, a própria ementa foi alterada, supri-
mindo-se da expressão “ordenação da aviação civil”. 
Nos termos do parecer da Comissão Especial cons-
tituída para apreciar o projeto, tal decisão justifica-se 
porque “a manutenção de um texto tão abrangente e 
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extenso como o originalmente proposto redundaria 
em divergências incapazes de serem solucionadas 
no curto prazo”. Acrescenta, ainda, o parecer que “as-
pectos relacionados à ordenação da aviação civil e à 
exploração dos serviços aéreos e de infra-estrutura 
aeroportuária, que tanta discussão suscitaram, terão 
sua análise retomada na oportunidade em que a Casa 
iniciar o exame do projeto que institui o novo Código 
Brasileiro de Aeronáutica”.

No Senado, a proposição foi inicialmente distri-
buída às Comissões de Serviços de Infra-Estrutura; de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. Posteriormente, mediante 
aprovação pelo Plenário de requerimento do Senador 
Tasso Jereissati, foi distribuída à Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo.

Foram apresentadas trinta e duas emendas pe-
rante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, de 
autoria dos Senadores Efraim Morais, Paulo Octávio, 
Magno Malta, Ney Suassuna, Gerson Camata e Ro-
berto Saturnino.

As Comissões de Serviços de Infra-estrutura e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovaram, 
em reunião conjunta, relatório do Senador Delcídio 
Amaral, pela rejeição de todas as emendas e aprova-
ção do projeto.

No âmbito da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, foi apresentada uma única emenda, de 
autoria do Senador Sérgio Cabral, que propõe que a 
sede da agência seria na cidade do Rio de Janeiro.

II – Análise

O objetivo essencial da presente proposição é 
a criação da Agência Nacional de Aviação Civil, que 
assumirá as funções atualmente exercidas pelo De-
partamento de Aviação Civil, órgão do Comando da 
Aeronáutica.

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania o exame da constitucionalidade e da juridicidade 
da proposição. A rejeição das emendas apresentadas 
perante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
as torna inexistentes, nos termos do art. 124, I, do 
Regimento Interno, não cabendo a esta Comissão 
apreciá-las.

Nos termos do art. 21, XII, c, da Constituição 
Federal, “compete à União explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou permissão, a 
navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura 
aeroportuária”.

A criação da Anac está prevista na Lei Comple-
mentar nº 97, de 1999, que “dispõe sobre as normas 
gerais para a organização, o preparo e o emprego das 
Forças Armadas”. Esta acrescentou às competências 

constitucionais das Forças Armadas outras atribuições 
subsidiárias, de natureza civil.

As competências para “orientar, coordenar e 
controlar as atividades de Aviação Civil” e para “es-
tabelecer, equipar e operar, diretamente ou mediante 
concessão, a infra-estrutura aeroespacial, aeronáuti-
ca e aeroportuária” foram reservadas à Aeronáutica 
(art. 18, I e IV).

Previu-se, entretanto, sua transferência para a 
futura “Agência Nacional de Aviação Civil”, a ser criada 
por lei, que foi definida como “órgão regulador e fiscali-
zador da Aviação Civil e da infra-estrutura aeronáutica 
e aeroportuária” (art. 21).

A autoria do Poder Executivo evidencia o aten-
dimento da reserva de iniciativa presidencial para a 
criação e extinção de órgãos da administração pública 
(art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal).

A substituição de órgãos da administração direta 
por agências autônomas, para a regulação e fiscali-
zação de setores específicos da atividade econômica, 
faz parte do processo de modernização e reforma do 
Estado brasileiro. A administração direta e ao Con-
gresso Nacional compete formular as políticas públi-
cas, tarefa eminentemente política. Já sua execução 
reveste-se de caráter técnico, devendo ser conduzida 
por entidade de Estado, imune a ingerências políticas 
e econômicas.

O exercício de funções civis por órgãos milita-
res somente pode ser admitido excepcionalmente. A 
despeito do excelente trabalho realizado pelo Depar-
tamento de Aviação Civil ao longo de sua existência, 
não se justifica que a aviação civil e a infra-estrutura 
aeronáutica e aeroportuária permaneçam sob gestão 
das Forças Armadas. Deve-se destacar, de todo modo, 
que a presente proposição não refira do Comando da 
Aeronáutica a gestão do Sistema de Controle do Es-
paço Aéreo e do Sistema de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos.

A criação da Anac viabilizará a constituição de um 
corpo estável de servidores qualificados, cuja carreira 
será desenvolvida exclusivamente em seu âmbito. Tal 
fato, aliado à adoção de procedimentos transparentes 
de tomada de decisão, próprios das agências regula-
doras, fortalecerá sobremaneira a aviação brasileira, 
impulsionando não apenas o transporte aéreo, mas 
também o sistema aeroportuário e a indústria aero-
náutica.

Somos contrário à Emenda nº 1-CCJ, do Se-
nador Sérgio Cabral, a despeito da razoabilidade de 
seus argumentos. Ocorre que a urgência na criação 
da Anac recomenda a sua imediata aprovação. Por 
se tratar de questão de mérito, esta alteração ne-
cessariamente faria o projeto retornar à Câmara dos 
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Deputados, retardando ainda mais a sua tramitação. 
Ademais, nada impede que se instalem unidades 
administrativas regionais, na forma do parágrafo úni-
co do art. 1º do projeto. Como bem disse o Senador 
Delcídio Amaral, em relatório apresentado nas Co-
missões de Infra-Estrutura e de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, eventuais imperfeições pode-
riam ser corrigidas por meio de veto presidencial ou 
novas proposições legislativas, ao que aquiesceram, 
por unanimidade os Senhores Senadores membros 
daquelas comissões.

III – Voto

Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2004 e pela rejei-
ção da Emenda nº 1-CCJ.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Foram encaminhados à publicação os Pare-
ceres nºs 1.538; 1.539, 1.540 e 1.541, de 2005,das 
Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
de Serviços de Infra-Estrutura, de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, e de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional , sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 62, 
de 2004 (nº 3.846/2000, na Casa de origem), de ini-
ciativa do Presidente da República, que cria a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras 
providências.

A matéria encontra-se em regime de urgência 
e constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa 
ordinária da proxima quarta-feira, dia 31, quando po-
derão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Muito bem, Senador Mozarildo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 940, DE 2005

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, e nos arts. 215, inciso I, e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja 

encaminhado ao Ministro de Estado da Ciência e Tec-
nologia o seguinte pedido de informações:

1. Quais foram os gastos do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) com passagens e diárias, 
nacionais e internacionais, de cada um de 
seus principais dirigentes – presidente, vice-
presidente, diretores e chefe de gabinete – nos 
anos de 2003, 2004 e 2005?

2. Como tais gastos comparam-se 
aos gastos similares da gestão anterior do 
CNPq?

3. Qual percentagem do total das viagens 
nacionais de cada um dos dirigentes do CNPq 
foi dirigida à sua cidade de origem e envolveu 
sua estada nesta cidade durante um final de 
semana?

4. O Ministério da Ciência e Tecnologia 
e ou o CNPq segue política ou norma inter-
na que regule a concessão de passagens e 
diárias para seus funcionários? Qual é esta 
política ou norma?

Justificação

Recebi, em 21 de julho de 2005, correspondên-
cia de servidor do CNPq levantando suspeitas de que 
estaria havendo abuso na concessão de passagens 
e diárias para os dirigentes atuais do CNPq. Segundo 
a denúncia, essa prática estaria desviando volume 
significativo de recursos do orçamento dessa institui-
ção para finalidades não diretamente vinculadas aos 
seus objetivos.

O Senado Federal necessita ter ciência das infor-
mações relativas a tais gastos para exercer sua com-
petência fiscalizadora e, desta forma, poder contribuir 
para a maior eficácia dos gastos públicos em geral 
e, em particular, assegurar a adequação e lisura dos 
gastos do CNPq, instituição que há mais de cinqüen-
ta anos presta elevados serviços ao desenvolvimento 
científico e tecnológico brasileiro.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2005. – Se-
nador Alvaro Dias.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, avisos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Leonel Pavan, 
Teotônio Vilela Filho, Flexa Ribeiro e Reginaldo Duarte 
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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o jornalista Luiz Weis, em artigo publicado 
no jornal O Estado de S. Paulo do último dia 10 de 
agosto do corrente, abordou a questão da “refundação” 
do Partido dos Trabalhadores e as reais intenções dos 
setores dominantes no Partido.

O artigo, intitulado “Transição no PT é mais do 
mesmo”, mostra que o ex-Ministro José Dirceu conti-
nua “ditando os rumos” no Partido. E, por conta disso, o 

autor afirma que “o que permanece igual – a julgar pela 
transição para o retrocesso – é um projeto de poder 
que se distingue na cena brasileira por um traço sem 
o qual não fica em pé: o controle hegemônico sobre o 
aparato partidário, e do partido sobre a máquina e as 
decisões do Estado”. 

E diz mais: “Se disso se trata, a anunciada re-
fundação manterá o partido de costas para os valores 
políticos universais que a esquerda deve ser a primei-
ra a seguir”.

Concluindo, Sr. Presidente, solicito que o artigo 
acima citado passe a integrar este pronunciamento e, 
assim, conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar artigo intitulado “A todo vapor”, de autoria do 
escritor Carlos Heitor Cony, publicado no jornal Folha 
de S.Paulo do último dia 23 de agosto do corrente.

O autor, em seu artigo, pediu licença ao poeta 
Murilo Mendes e a Jean Paul Sartre para contrariá-los, 
pois, para ele o inferno não existe, mas funciona muito 
bem. Isso porque são os outros que o fazem funcionar. 
Segundo ele, “sabemos os nomes e conhecemos as 
caras daqueles que alimentam as caldeiras, produzin-
do o vapor que nos queima e sufoca”. 

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o referido 

artigo passe a integrar esse pronunciamento, a fim de 

que conste dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 

e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 

registra a matéria intitulada “Governo investe cada vez 

menos”, publicada no Jornal do Brasil do último dia 

15 de agosto do corrente.
A matéria mostra que “a execução orçamentária 

da União até o início deste mês revela a inércia do go-
verno Luiz Inácio Lula da Silva diante da mais profunda 
crise dos tempos recentes do país”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO 
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. 
Senadores, gostaria de ocupar a tribuna neste momento 
para registrar o artigo da jornalista Miriam Leitão, pu-
blicado na sua coluna Panorama Econômico do jornal 
O Globo, edição de 16 de agosto do corrente.

O artigo, intitulado “Protesto a favor”, destaca a 
falta de representatividade da UNE para fazer protestos 
a favor do Presidente Lula. A autora menciona que “a 
CUT sempre foi o braço direito do PT, por isso não é 
estranho que esteja hoje nas ruas a favor do governo. 
O MST também. O problema é a UNE, que tem óbvia 
falha de representatividade”.

Sr. Presidente, é nesse contexto que requeiro que 
o artigo acima citado seja considerado parte integran-
te deste pronunciamento, para que passem a constar 
dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 

comentar o artigo intitulado “Do Romanée-Conti ao 

vinagre”, de autoria do jornalista Rogério Gentile, pu-

blicado no jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 

15 de agosto do corrente.
Como menciona o artigo, o Presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva deixou bem claro em seu último pro-
nunciamento à Nação que não possui forças nem de 
argumentos para reagir à crise. Está totalmente des-
moralizado por seus próprios atos e omissões, não 
tem mais autoridade para governar.

Finaliza dizendo que o “Lula se perdeu no Planalto 
e na história. Será lembrado como o operário que foi 
eleito presidente, esbaldou-se no tentador mundo de 
Romanée-Conti e acabou no vinagre”.

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.
Muito obrigado.

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. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 57 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – 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 941, DE 2005

Requeiro, nos termos dos artigos 159 e 160 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 29 de agosto de 2005 seja 
dedicado à comemoração dos 26 anos da Lei da Anis-
tia – Lei n° 6.683/79, que serão completados no dia 
28-8-2005.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2005. – Se-
nador Eduardo Matarazzo  Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
por dez minutos, e aos Senadores que assim o de-
sejarem, para a comemoração dos 26 anos da Lei nº 

6.683, de 1979 – Lei da Anistia, completados na data 
de ontem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª poderia autorizar a abertura da porta?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Já está liberada a entrada das pessoas na galeria. 

De acordo com o Regimento Interno, só podemos 
abrir as galerias após o início das sessões. Nossas gale-
rias só comportam 80 pessoas. Será impossível termos 
presente os 400 convidados ao mesmo tempo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, a porta não está aberta. Peça para 
abrir a porta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Poderemos aguardar um pouco.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Por que não abrem a porta, Presidente?

Eu não falarei enquanto não abrirem a porta, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Aguardaremos. V. Exª fará uso da palavra quando os 
convidados estiverem presentes.

Solicito aos responsáveis pela abertura da porta 
que providenciem a sua liberação para que as pessoas 
possam adentrar as galerias.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos destinan-
do a Hora do Expediente da sessão ordinária de hoje 
à comemoração dos 26 anos da Lei de Anistia, Lei nº 
6.683, de 1979, cujo aniversário foi no dia de ontem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senador Eduardo Suplicy, permita-me interrompê-lo. 
Foi liberada a entrada dos convidados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, há espaço, a tribuna de honra pode 
ser usada. São pessoas que vieram do Brasil inteiro 
para esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– São 400 pessoas que só aceitam entrar juntas, mas 
há espaço para apenas 80 pessoas.

Ata da 145ª Sessão Não Deliberativa, 
em 29 de agosto de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Papaléo Paes, Aelton Freitas, Ramez Tebet, 
Mozarildo Cavalcanti e João Batista Motta
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Vou pedir a gentileza, Sr. Presidente, Senador Pa-
paléo Paes, de solicitar que entrem até a capacidade 
adequada e que os demais possam descer, apenas 
por um breve tempo. 

Essas pessoas vieram de longe, são anistiados 
que, por muitos anos, lutaram para que pudesse haver 
o direito à anistia. 

Os senhores que estão entrando, por favor, digam 
a seus companheiros para fazerem o mesmo, para 
que comecemos a sessão. A Presidência vai autori-
zar que os demais entrem onde houver lugar, como a 
tribuna de honra.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Sr. Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Desde que estejam trajados de acordo com o Regi-
mento Interno, poderão ocupar a tribuna de honra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Certo.

Os que estiveram trajados com terno e gravata 
podem entrar aqui ou na tribuna de honra. Seria impor-
tante que os senhores fossem lá em cima e dissessem 
para logo entrarem. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senador, V. Exª poderá aguardar o momento exato 
que achar adequado, pela presença dos convidados 
que, com muita honra, estão visitando esta Casa.

Também pedimos a compreensão dos convida-
dos, visto que o número de assentos que temos não 
é suficiente para as 400 pessoas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito bem.

Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. 
Senadores, senhoras e senhores que vêm das mais 
diversas regiões do Brasil ao Senado Federal para a 
celebração do 26º Aniversário da Lei da Anistia, pro-
mulgada no dia 28 de agosto de 1979, neste momento 
em que o País enfrenta uma crise. 

Se hoje o objeto político consiste em investigar 
e desbaratar supostos esquemas espúrios de apro-
priação do bem público, ontem a questão residia em 
resgatar condições mínimas de respeito à convivência 
republicana, à participação democrática, ao respeito 
aos direitos humanos. Contudo, em ambas as situa-
ções, trata-se de aplicar antídotos institucionais ines-
capáveis à boa saúde de um corpo político.

Não por acaso, a anistia que permitiu aos presos 
políticos que deixassem a prisão e a centenas de exi-
lados, muitos dos quais aqui presentes, o retorno ao 

Brasil coincidia, à época, com o aceno institucional rumo 
a experiências políticas mais livres e democráticas, 
dentro de um contexto de insuportável intransigência 
militar. A terrível Lei de Segurança Nacional, que via 
um inimigo em cada esquina, vigorava implacavelmente 
contra a liberdade do povo, reprimindo qualquer ges-
to de discordância, crítica ou protesto, sem contar a 
proibição de eleições para os cargos executivos. Aos 
olhos de hoje, com o vigor da democracia plena, pa-
rece um verdadeiro absurdo a opressão que o povo 
brasileiro viveu no período da ditadura, que durou 21 
anos, de 1964 a 1985.

Em verdade, só voltamos a ter eleições livres e 
diretas em 1989.

Sr. Presidente, foi em 1979, quando a ditadura 
militar previa o desabamento institucional que se avizi-
nhava no horizonte, que surgiram novas lideranças no 
espectro político brasileiro, no meio das quais o então 
líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva se destacava 
de maneira incontestável. Ao lado de Lula, inúmeros 
outros companheiros que resistiam ao regime militar 
merecem ser igualmente lembrados, pois contribuíram 
de maneira excepcional para a retomada da vida de-
mocrática do País.

Em 1979, depois de amargar quinze anos de lon-
go jejum participativo, onde também ocorreram prisões 
arbitrárias, tortura e mesmo a morte e desaparecimento 
de quem se insurgiu contra o sistema autoritário, a so-
ciedade brasileira pressionou os militares por um rela-
xamento imediato do regime, revogando os dispositivos 
autoritários contra os exilados e os presos políticos. 
Falava-se em “distensão”. Diante de uma economia 
nacional estagnada e colhida em cheio pela crise in-
ternacional do petróleo, após um “milagre econômico” 
que era apenas fumaça, as autoridades do regime de 
exceção, cederam às pressões sociais, em troca de 
maior fôlego na tolerância econômica. Mesmo assim, 
em seguida tivemos o inicio da inflação no Brasil, de 
tão triste memória.

Mas, em vez de a anistia ser um processo amplo, 
geral e irrestrito, como aconteceu com outros países 
que saíam de regimes autoritários para a democra-
cia, decidiu-se no Brasil pelo modo lento e gradual 
de abertura política. Naquele instante, a aclamação 
pela anistia virou mote obrigatório para o restabeleci-
mento do Estado de direito, pelo resgate da liberdade 
política, pela restituição do espaço democrático. Mais 
do que na hora, o retorno dos exilados e a abertura 
das prisões significava a disposição dos militares em 
enfrentar uma transição menos turbulenta de volta ao 
regime dmeocráico – que ainda levou mais seis anos 
para acontecer.
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Sem dúvida, os movimentos sindicalistas que sa-
cudiram o Pis em 1978 despertaram a Nação para o 
esgotamento da Ditadura. A incapacidade administrati-
va dos militares no gerenciamento da crise econômica 
desencadeou um processo de conscientização social 
das classes trabalhadoras por melhores condições de 
vida. Além da reorganização das associações sindicais 
de inúmeras categorias – coisa também proibida pela 
ditadura, mas feita por gente com coragem de romper 
as regras injustas –, novos modelos de socialização 
proporcionaram experiências coletivas inéditas, reu-
nindo cidadãos de classes distintas em torno de ide-
ais comuns.

Na verdade, o arrocho financeiro a que estava 
submetida nossa frágil agenda de investimentos in-
viabilizou, àquela altura, não somente a permanência 
de um discurso autoritário, mas sobretudo a continui-
dade de uma prática de poder repressiva e crimino-
sa. Ao então Presidente da República, General João 
Figueiredo, não restou outra alternativa senão acenar 
à população insatisfeita com um gesto de distensão 
política, autorizando o reingresso dos exilados ao 
País e abrindo as portas das cadeias, a partir da Lei 
nº 6.683, de 1979.

E, hoje, em nome de todos os que padeceram 
nas mãos da ditadura, muitos dos quais se encontram 
aqui presentes e vindos dos mais diversos Estados 
da União, é bom recordar a imagem do inesquecível 
Miguel Arraes, falecido recentemente, quando do seu 
desembarque em terras brasileiras, depois de 13 anos 
de exílio na Argélia. Embora fatigado, envelhecido por 
tanto tempo de saudade, seu rosto era de uma alegria 
imensa, cheio de esperança e de inesgotável energia 
para recomeçar a luta pela democracia.

A imagem de Arraes traduzia, sim, o espírito geral 
na convicção de que o futuro nos reservava dias me-
lhores, mais justos e mais livres. Tantos outros pude-
ram também chegar, como Luiz Carlos Prestes, Leonel 
Brizola, Fernando Gabeira e muitos inclusive dos que 
aqui estão presentes. Em parte, a história das duas 
últimas décadas tem demonstrado que tal visão pro-
fética veio por fim a ser concretizada. No entanto, não 
podemos deixar de registrar que, segundo os Grupos 
Tortura Nunca Mais e outras entidades defensoras de 
direitos humanos, a anistia brasileira se caracterizou, 
no contexto latino-americano, como aquela mais atra-
sada, a mais retrógrada.

Isso se verifica facilmente à luz da incompreen-
sível permanência de arquivos ainda indevassáveis 
da ditadura militar. Na visão de tantos democratas, é 
quase impossível acreditar que, após 26 anos, o fe-
chamento dos arquivos sequer autoriza uma análise 

criteriosa dos crimes cometidos em nome da conven-
cionada “segurança do regime”.

Nessa linha, o caro amigo, renomado professor e 
advogado, Fábio Konder Comparato, argumenta que, 
sob o aspecto estritamente constitucional, “nunca hou-
ve nenhuma conexidade interpretativa que permitis-
se estender, por exemplo, a anistia aos torturadores 
e assassinos”. E isso, de fato, tem-se consumado por 
aqui, contrariando as normas previstas na Convenção 
Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é 
signatário desde 1992. (Palmas.)

Por outro lado, Sr. Presidente, que cumpre admi-
tir que o Governo do Presidente Lula deu seguimento 
aos processos de indenização. Entre militantes e mi-
litares, somam-se nada menos que 40 mil brasileiros 
em busca do reconhecimento à reabilitação política e 
à indenização. À luz de uma análise lenta e meticulo-
sa, as autoridades prometem atender a todos os casos 
até o ano que vem, 2006.

Nada mais apropriado para a ocasião em que co-
memoramos os 26 anos da Lei da Anistia que saudar 
todos aqueles cuja trajetória política, de uma maneira 
ou outra, contribuiu e ainda contribui para uma justa e 
breve consumação do processo de anistia e indeniza-
ção no Brasil. De resto, que a experiência da Anistia de 
1979 sirva de inspiração ética à vida pública brasileira 
contemporânea, naquilo que excedeu em solidariedade, 
união e verdade na história política brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Membros deste extraordi-
nário movimento que foi a Anistia, ainda há poucos 
dias, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recordou 
os procedimentos do Presidente Juscelino Kubitschek, 
afirmando que seguirá o seu exemplo de ter muita pa-
ciência, paciência e paciência.

Meu caro Gilson Menezes, ex-Prefeito de Diade-
ma, que, aqui ao lado do Senador João Capiberibe, 
constitui uma das pessoas que estavam, em 1979, 
junto ao Presidente Lula, a Djalma Bom, a Manoel 
Anísio e a tantos outros que compartilharam dessa 
batalha que hoje aqui recordamos, o Presidente Lula 
disse que vai seguir o exemplo de Juscelino de ter 
muita paciência...

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Peço um 
aparte no momento mais adequado da sua fala.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Com muita honra, Senador Paulo Paim. Permita-me 
só fazer esta observação sobre a reflexão recente do 
Presidente Lula. Vamos recordar algumas qualidades 
de Juscelino Kubitschek, entre elas a de ser extrema-
mente democrático e generoso. 

E por que vou falar de JK no momento em que 
relembramos a Lei de Anistia? Ele tinha enorme dis-
posição de dialogar com o povo, com a imprensa, com 
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todos os segmentos da população e com os Congres-
sistas. Com freqüência – os senhores e as senhoras 
se lembram dos anos de Juscelino Kubitschek; muitos 
aqui eram jovens nos anos 50, mas têm presente o que 
era o seu jeito de ser –, ele dava entrevistas coletivas 
à imprensa, respondendo a todo tipo de pergunta e a 
tudo, com bom humor.

Seu espírito democrático pode ser caracterizado 
por um episódio marcante, Presidente Papaléo Paes, 
recordado, há poucos dias, pelo jornalista Fernando 
Mitre, da Rede Bandeirantes de Televisão. Certo dia, 
o Presidente Juscelino Kubitschek atravessou enorme 
manifestação de estudantes da UNE, que o estavam 
vaiando; ao chegar ao final, pegou o microfone e dis-
se: “Feliz é o país em que os estudantes podem vaiar 
o Presidente da República”. E, com esse gesto, com 
essas palavras, todos os estudantes o aplaudiram. 
(Palmas.) 

Juscelino Kubitschek é sempre lembrado por ter 
enfrentado duas tentativas dos militares para derru-
bá-lo. Oficiais rebeldes da Aeronáutica levaram aviões 
para Jacareacanga, em 1956, e para Aragarças, em 
1959, e, antes de deixar a Presidência, Juscelino Ku-
bitschek resolveu anistiá-los, mostrando o seu espírito 
conciliatório. (Palmas.)

O Presidente Lula, em seu último pronunciamen-
to, assegurou:

A verdade prevalecerá e o povo brasileiro 
vai saber o que está acontecendo no Brasil, 
o que está por trás do que está acontecendo 
no Brasil, quem são os ocultos ou não, porque 
os públicos nós já sabemos, e vai saber, con-
cretamente, quem praticou ou não corrupção 
neste País.

Há hoje um vivo debate na sociedade, já que por 
toda parte se comenta em que medida houve conhe-
cimento e responsabilidade do Presidente sobre os 
episódios que vieram à tona nos últimos 100 dias.

O Presidente Lula também afirmou:

Estaremos muito mais vigilantes do que 
estivemos em qualquer outro momento. E cada 
um dos meus companheiros sabe que pode 
ser o meu melhor amigo, dentro ou fora do PT, 
dentro ou fora do governo, mas, se cometer 
alguma coisa de equívoco de conduta, com 
a mesma grandeza com que eu o convidei 
para vir ao governo, eu o convido para deixar 
o governo e, depois, ele responderá onde tiver 
que responder.

A esta altura dos acontecimentos, depois de ter 
tido oportunidade de conversar com pessoas envol-
vidas, de alguma forma, nos eventos que são objeto 

de apurações, muitos avaliam que será muito positivo 
que o próprio Presidente Lula dê sua contribuição e 
transmita à Nação toda a verdade que conheceu e que 
sabe. Saberá Sua Excelência a forma de proceder, e 
o espírito democrático de Juscelino poderá certamen-
te inspirá-lo.

Aproveito a presença dos senhores e senhoras, 
que participaram desse movimento de anistia e de todas 
as batalhas, por exemplo, nos anos 70, pela anistia, e, 
nos anos 80, pela democracia – e todos aqui certamente 
participaram das manifestações pelas Diretas Já, em 
1983 e 1984 –, para lembrar que, quando finalmente 
conseguimos eleger um Presidente da República, em 
1989, o primeiro Presidente acabou realizando atos 
como aqueles que foram objeto da Comissão Parla-
mentar de Inquérito que investigou PC Farias. Como 
conseqüência, ele teve de renunciar e depois teve 
seus direitos políticos cassados por oito anos, o que, 
em grande parte, decorre da grande campanha por 
ética na política. E tantos aqui estiveram presentes, 
possivelmente alguns de rosto pintado, nas ruas, na 
campanha por ética na política.

Agora estamos vivendo essa situação, mas feliz-
mente é preciso ressaltar: não estamos com...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª tem cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, vou falar mais uma frase e conceder um aparte 
ao Senador Paulo Paim. Mas é importante ressaltar: 
não estamos aqui com a ameaça de golpe militar. Fe-
lizmente, as instituições – as do Poder Executivo, como 
a Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União, e 
também o Ministério Público e o Congresso Nacional, 
com suas Comissões Parlamentares de Inquérito, seja 
a dos Bingo, seja dos Correios ou a do Mensalão – es-
tão funcionando plenamente, com vigor. O Senador 
Heráclito Fortes tem, a toda hora, sido testemunha da 
necessidade de apurarmos os fatos até o fim. Repi-
to: felizmente, a instituições democráticas brasileiras 
previstas na Constituinte de 1988 estão funcionando, 
e vamos conseguir resolver os problemas brasileiros 
da forma mais democrática possível.

Senador Paulo Paim, tem a palavra V. Exª, com 
muita honra. (Palmas.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Eduardo Suplicy, primeiro cumprimento V. Exª, que é 
o autor desta sessão de homenagem aos 26 anos da 
Lei de Anistia. Registro, com alegria, que, aqui no ple-
nário – sob a Presidência do Senador Papaléo Paes 
–, os Senadores Heráclito Fortes e João Capiberibe 
também prestam sua homenagem. Para mim, Senador, 
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é muito bom ver aqui homens e mulheres, muitos de 
cabelos brancos, que viajaram de todo o Brasil para 
virem a esta sessão tão importante, em um momento 
tão difícil do nosso País. A presença de vocês aqui, te-
nho certeza absoluta, é na linha do combate à corrup-
ção, mas também na defesa do processo democrático, 
porque esse é intocável. (Palmas.) Tenho a certeza de 
que os senhores, aqui, demonstram essa posição. Se-
nador Eduardo Suplicy, eu disse que faria um aparte 
muito rápido e que V. Exª fala pelo nosso Partido, fala 
como autor do requerimento da sessão de homena-
gem. Mas recebi aqui de um desses companheiros o 
seguinte recado, que, como ele não pode falar, vou ler 
em nome dele. Assumo toda a responsabilidade. Sou 
parceiro de V. Exª a encaminhar o pedido. Diz ele: “Se-
nador Paulo Paim, em 1999, conseguimos uma audi-
ência com o Presidente FHC, em sessão semelhante 
a esta. Hoje, estamos procurando, por todos os meios, 
sermos recebidos pelo Presidente Lula. Pedimos que 
V. Exª interceda”. Peço a V. Exª, peço ao Presidente 
Papaléo Paes, peço aos Senadores João Capiberibe 
e Heráclito Fortes que, juntos, façamos uma homena-
gem ao nosso povo, à nossa gente, a esses lutadores 
e a essas lutadoras, a esses guerreiros. Se estamos 
hoje no Senado da República – estou no meu primei-
ro mandato aqui, mas tenho quatro mandatos como 
Deputado Federal, e muitos de vocês também me 
conhecem – e se esta Casa está aberta, esse mérito 
não é nosso, esse mérito é de vocês. (Palmas.) Por 
isso, palmas a vocês, que simbolizam a luta de todo 
o povo brasileiro! É com alegria enorme que estou 
aqui e faço este aparte. Presidente Lula, se estiver 
nos assistindo neste momento, via TV Senado, aceite 
o apelo, não dos Senadores, mas desses lutadores, 
homens e mulheres que são os baluartes do proces-
so democrático neste País. Vou dizer uma frase, para 
encerrar, que não é minha, a frase foi construída pelo 
povo: Ditadura, ditadura, ditadura, nunca mais! Viva a 
liberdade! Viva a democracia! Vivam os anistiados do 
nosso País! Um abraço a todos! (Palmas.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– São minhas também as palavras de V. Exª, Senador 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 
AP) – Senador Eduardo Suplicy, quero comunicar aos 
senhores convidados que o Regimento da Casa não 
permite manifestações. Fomos tolerantes, são mani-
festações justas, mas, peço que, de agora em diante, 
passemos a cumprir, rigorosamente, o Regimento da 
Casa. Peço a compreensão de todos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Quero agradecer a presença do Deputado Jacques 

Dornelles, que foi meu colega, de 1983 a 1987, no 
Congresso Nacional.

Senador Paulo Paim, será muito importante que o 
Presidente Lula possa atender, de pronto, a solicitação. 
Inclusive, vejo aqui pelo menos quatro de seus colegas 
de diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, que Sua 
Excelência presidia: Manoel Anísio, Gilson Menezes, 
Gilberto Cunha e Juracy Magalhães.

De pronto, ao terminar a minha fala, atendendo 
os pedidos das senhoras e dos senhores, ligarei ao Gil-
berto Carvalho, secretário pessoal do Presidente Lula, 
encaminhando a solicitação que agora acaba de fazer 
o Senador Paulo Paim em nome de todos, para que o 
Presidente, na medida do possível, possa dispensar 
alguns minutos às senhoras e aos senhores.

Fiz uma sugestão ao Presidente Lula, na linha 
do que eu estava aqui lhes transmitindo: quem sabe 
possa Sua Excelência, no momento que considerar 
adequado, mas, em breve, fazer uma visita ao Con-
gresso Nacional, dialogando previamente com o Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado e do 
Congresso, e com o Deputado Severino Cavalcanti, 
para espontaneamente dialogar com Deputados e Se-
nadores, inclusive podendo ouvir os líderes dos parti-
dos, as suas questões e observações, e depois ainda 
manifestar-se! Dessa forma, estará contribuindo para 
aquilo que Sua Excelência mesmo diz querer: a apu-
ração completa da verdade.

Que outro movimento mais bonito há do que 
a apuração completa da verdade, para sabermos a 
história verdadeira do Brasil, de tudo aquilo que se 
passou nos anos 60 e 70, o sofrimento das famílias 
daqueles que estiveram perseguidos, presos e às ve-
zes até torturados?

É importante que o povo brasileiro e suas famílias 
possam saber inteiramente isso, porque o desvendar 
da verdade será o grande instrumento transformador 
para que o Brasil venha a se tornar, efetivamente, uma 
Nação plenamente democrática, justa e civilizada.

Portanto, parabéns a todos os que participaram 
do movimento pela Anistia! Sejam bem-vindos! Espe-
ro que consigam êxito no diálogo com o Presidente 
Lula, que, sei, é muito respeitado e querido por todos 
aqui presentes.

Agradeço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
A Presidência lembra às Srªs Senadoras e aos 

Srs. Senadores que a presente sessão destina-se à 
comemoração dos 26 anos da Lei da Anistia nº 6.683, 
de 1979, completados ontem, dia 28 de agosto.

Concedo a palavra ao nobre Senador João Ca-
piberibe.
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S. Exª terá até dez minutos para fazer seu pro-
nunciamento.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados 
para esta sessão solene, meu caro Senador Eduardo 
Suplicy, quero juntar-me às homenagens prestadas a 
esses 26 anos de história do nosso País.

Pessoalmente, fiquei reflexivo enquanto o Sena-
dor Eduardo Suplicy se dirigia aos presentes, homens 
e mulheres que viram essas duas ou três décadas 
passarem.

Abraçamos os que voltaram depois de um longo 
exílio e presenciamos um novo êxodo do povo brasileiro. 
Reconquistamos o direito ao retorno, à volta ao nosso 
País, à convivência com partidos políticos, à constru-
ção desses partidos, à reconstrução das organizações 
da sociedade civil, como os sindicatos e as organiza-
ções estudantis. Acompanhamos de perto muitos de 
nós se tornarem agentes públicos, eleitos pelo voto 
democrático do cidadão, mas também presenciamos 
uma nova partida de exilados brasileiros, que são os 
exilados econômicos do nosso País.

Conquistamos o direito à democracia, mas não 
conquistamos o direito à inclusão econômica que ga-
rantisse a nossa permanência no nosso País. São 
milhões de brasileiros que hoje vagam pelo mundo 
afora em busca de uma oportunidade econômica, uma 
oportunidade de sobrevivência.

Em um País com a dimensão do Brasil, com 
as riquezas e a população do Brasil, não se poderia 
permitir esse novo êxodo, esse novo exílio, que é o 
econômico.

Há 26 anos, eu e a minha companheira, a atual 
Deputada Janete Capiberibe, estávamos, no dia de 
hoje, comemorando a Lei de Anistia. Vivíamos em Ma-
puto, Moçambique, três anos após a independência do 
povo moçambicano do jugo colonial português, onde 
dávamos uma contribuição para a construção de um 
novo país independente. E estávamos orgulhosos de 
poder ajudar na reconstrução daquele país depois de 
séculos de dominação colonial, mas estávamos an-
siosos pela volta.

E a Anistia, conquistada pela luta dos que ficaram 
no País, dos que aqui permaneceram e se mobilizaram, 
obtinha a primeira vitória e queria permitir o nosso retor-
no ao Brasil. A nossa primeira atitude, no final de 1979, 
foi a vinda da minha companheira e de meus três filhos. 
No entanto, a Anistia não nos dava a garantia total de 
liberdade plena, e a minha companheira foi presa, com 
meus três filhos, no Rio de Janeiro. Levamos dez dias 
para conseguir sua liberdade, depois de presa no Rio 
e transferida para Brasília. Ainda persistia a intolerân-

cia da ditadura, mesmo com a Anistia, que beneficiava 
os dois lados: aqueles que haviam sido perseguidos e 
encarcerados e também os torturadores. Ainda assim, 
a volta ainda era arriscada.

Mesmo assim, voltamos ao nosso País, porque 
ansiávamos pelo retorno e pela retomada da nossa luta 
aqui. Retornamos ao Brasil para trabalhar, em Pernam-
buco, com uma figura hoje saudosa entre nós e que 
nos faz muita falta: Miguel Arraes. (Palmas.)

Lá, retomamos todos os nossos anseios e, jun-
tos, iniciamos e apoiamos a campanha pela primeira 
greve dos canavieiros depois da ditadura militar. Arra-
es, apoiando a greve; e nós, tratando de mobilizar e 
contribuir para que as lutas fossem retomadas.

Hoje, lamentamos a ausência de Arraes, Presi-
dente do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, 
mas também lamentamos a ausência daqueles que 
tombaram no caminho, que são tantos, e que não estão 
hoje aqui para comemorar esta data importante para a 
história do País, para tantos de nós que estamos aqui 
e, particularmente, muito importante para mim, para 
minha companheira e para os meus filhos. A partir da 
Anistia, tivemos a oportunidade de retornar à nossa 
Pátria, o grande desejo que nos acalentou ao longo 
de dez anos de exílio.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor João Capiberibe, permita-me um aparte para uma 
breve questão de ordem.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Pois não, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, Senador Papaléo Paes, ainda há trinta 
pessoas que estão junto à porta, querendo muito ouvir 
pelo menos o final das palavras do Senador João Ca-
piberibe. Agradeço se, ao menos, puderem ficar de pé. 
São pessoas que vieram de longe. Não vão estragar 
as dependências do Senado. Manter-se-ão em ordem 
e não serão ameaça à segurança.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Não é questão de segurança relacionada a tumulto. 
No entanto, fui comunicado que o peso que suporta a 
galeria é limitado. Mas, se as pessoas estiverem tra-
jadas adequadamente, de acordo com o Regimento, 
poderão ficar de pé ali atrás. Não há problema.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É 
preciso orientar para que desçam. Eu os receberei 
aqui atrás.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Peço a compreensão dos senhores e das senhoras. 
Temos vontade de fazer, mas temos de obedecer ao 
Regimento da Casa.
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Senador Eduardo Suplicy, se estiverem de acor-
do com o Regimento, as pessoas podem se fazer pre-
sentes. (Palmas.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

São tantas as pessoas que lutaram. O movimen-
to pela Anistia foi fundamental para o nosso retorno. 
Se fosse citar nomes, certamente, seria traído pela 
memória. No entanto, vou citar um nome que – creio 
– resume aquela luta importante, para a qual foi com-
posto um hino: a música “O Bêbado e a Equilibrista”, 
de Aldir Blanc e João Bosco, que fazia referência a 
Betinho, irmão de Henfil, que vagava pelo mundo. E 
também houve uma figura importantíssima do movi-
mento pela Anistia, cujo nome penso poder citar numa 
referência a todos os que lutaram para que pudés-
semos voltar ao nosso País. Refiro-me a Therezinha 
Zerbini. (Palmas.) 

Caro Presidente, ela era esposa de um general 
e ousou encabeçar essa luta por ser uma mulher, e 
ainda eram muito tênues os espaços de liberdade no 
nosso País. Daí, foi uma avalanche. Organizaram-se 
os comitês pela Anistia em todo o País e, pela pressão 
e urgência da sociedade, finalmente veio a lei.

Finalizo, Sr. Presidente – meu tempo está-se 
esgotando –, dizendo que se faz necessária uma luta 
por uma nova anistia, porque é doloroso ver brasilei-
ros tombarem na tentativa de ingressar nos Estados 
Unidos; ver milhares de brasileiros presos, exilados 
econômicos que não encontram alternativa no seu 
País, neste imenso e generoso País, tentarem a sorte 
– e a sorte às vezes lhes trai – e terminarem presos 
e deportados. Este País não merece essa situação. 
Precisamos lutar por essa nova anistia, pela inclusão 
econômica de todos os brasileiros, para que possa-
mos, daqui a alguns anos, comemorar a volta de todos, 
como estamos comemorando esses 26 anos de uma 
lei que permitiu nossa reunião neste momento, homens 
e mulheres já de cabeças brancas, para comemorar o 
direito de viver politicamente na sua comunidade de 
origem, no país em que todos nós nascemos.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Obrigado, Senador João Capiberibe.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito 

Fortes, pela Liderança do PFL. (Palmas.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
cumprimento e parabenizo os anistiados do Brasil por 
terem sobrevivido até este dia de hoje, quando se co-
memoram os 26 anos da Anistia. Antes, sobreviveram à 

tortura, à incerteza, à dor e sobreviveram à caminhada 
das comemorações dessa data até hoje.

Abraço os torturados que tiveram o corpo dilace-
rado, abraço aqueles cujos familiares perderam a vida 
e abraço os que foram torturados das mais diversas 
formas possíveis: os músicos que tiveram a música 
proibida, os poetas que tiveram de guardar suas linhas, 
enfim, todos aqueles que tiveram a inteligência e o valor 
cultural cerceados por uma violenta forma de tortura, 
que é a proibição de exibir o pensamento.

Sou de uma geração, Senador Eduardo Suplicy, 
que não teve sequer direito de escolher partido, por-
que os partidos do meu tempo foram escolhidos por 
ato institucional.

Felizes aqueles que, com determinação, con-
seguiram sobreviver todo esse tempo sem perder a 
esperança, vendo os jornais substituírem os artigos 
pelos poemas de Camões ou pelas receitas de bolo, 
vendo Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil 
saírem da Pátria para dar curso à sua inesgotável 
inspiração.

Somos também, Senador Eduardo Suplicy, da 
geração dos que aqui ficaram e começaram a acom-
panhar os primeiros raios de luz que mostraram um 
horizonte, dando-nos a possibilidade de retomar o ca-
minho da liberdade. 

O Brasil todo deu uma grande lição de amadure-
cimento ao mundo. Brasileiros de todos os matizes se 
uniram numa marcha que percorreu o Brasil e mostra-
ram que era chegada a hora de promover uma abertura 
e o reencontro do País com a democracia. Felizmente, 
esse trajeto se deu sem sangue, no diálogo e na com-
preensão, apesar da renúncia de muitos. Muitos que 
renunciaram, principalmente à dor pelos entes queri-
dos que perderam, estão aqui depois de vinte e seis 
anos, mostraram ao mundo que se podia, neste Brasil 
gigantesco, voltar a conviver com a democracia. 

O Senador Suplicy e o Senador Capiberibe aqui 
contaram às dificuldades que enfrentaram, dificuldades 
que conhecemos: a dificuldade do retorno, a readap-
tação. Quantos tiveram problemas, inclusive os que 
estavam fora, para readaptar seus filhos, readaptar 
suas famílias, filhos que saíram daqui ainda bebês, 
crianças, e que voltaram com 14, com 15 anos. 

O extraordinário, Senador Suplicy, Senador Paim, 
é esta tarde podermos estar aqui com este plenário re-
pleto de pessoas idosas, calejadas, sofridas, mas que 
não perderam a esperança. Daí por que acho que to-
dos nós temos que fazer um esforço, Senador Suplicy, 
inclusive em relação ao Orçamento que começa a ser 
votado agora. (Palmas) Precisamos criar mecanismos 
para acabar com as pendências dos anistiados, para 
que eles possam receber aquilo que perderam na es-
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trada da vida e ainda possam usufruir do que lhes res-
ta – muitos já têm idade avançada. A burocracia que 
alguns têm enfrentado para desembaraçar os seus 
processos não se justifica: ou é anistia ou não é anis-
tia, não pode ser anistia para uns e não para outros. 
(Palmas) Não defendo as anistias milionárias. Defendo 
as anistias que foram julgadas necessárias, daqueles 
que perderam o melhor dos seus dias, o melhor da sua 
juventude recebendo punições sem terem culpa.

V. Exª se destaca nesta sessão por ter vivido o 
processo de reabertura, por ter percorrido os caminhos 
sindicais. Agora, tem que se juntar a eles como homem 
de absoluta confiança do Governo e tem de se juntar 
a nós da oposição, porque essa é uma causa que não 
tem ideologia, ela tem dor. Um dos poucos reparos que 
ainda se pode fazer é dar aos anistiados condições de 
dar aos filhos o conforto que não tiveram.

Quero, portanto, homenagear todos os que estão 
aqui nesta tarde na certeza de que, com toda a dor 
e com todas as perdas – não é o meu caso, mas sou 
solidário a essa causa –, valeu a pena. O pacto feito 
por todos os brasileiros pela “ditadura nunca mais” 
prevalecerá enquanto tivermos força. Ditadura e im-
punidade, impunidade dos que torturam e impunidade 
dos que roubam: não podemos mais conviver com isso 
no País. (Palmas) Não é possível que, num caso ou 
no outro, inocentes paguem pelos culpados. Portanto, 
se há duas coisas com as quais nós, brasileiros, pe-
los exemplos que tivemos no passado, não podemos 
mais conviver de maneira alguma é com impunidade 
nos dois casos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.
S. Exª terá dez minutos para o seu pronuncia-

mento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente Papaléo Paes, eu me senti contemplado no 
aparte que fiz ao Senador Suplicy, mas o Sr. Avelino 
Iost, cassado também, me procurou e disse: “Paim, já 
que a gente não pode falar, você poderia ler este docu-
mento? Vai ser rápido, não vai levar cinco minutos”. 

Atendendo ao pedido dos anistiados, vou ler este 
pequeno documento. Não serão necessários mais do 
que cinco minutos.

Amarga Espera – Atingidos em 1964, 
esperamos lutando. 

1978 – Começa a formação do Comitê 
Brasileiro da Anistia – CBA. RJ. Gen. Bevilac-
qua... A esposa do Gen. Zerbini, Terezinha Zer-
bini, inicia o Movimento Feminino pela Anistia 
em São Paulo. Nos Estados, Terezinha recebe 

apoio. No Rio Grande do Sul, Mila Cauduro 
e outras senhoras apóiam o movimento com 
participação decidida de Dona Iná Assis Brasil 
– aqui presente – (Palmas.), esposa do Gen. 
Assis Brasil. Hoje ela está aqui conosco para 
dizer: É imperioso cumprir a Lei nº 10.559 antes 
que os atingidos estejam todos nos cemitérios. 
(Palmas) (Na Aeronáutica 54% dos atingidos 
já faleceram.) A luta:

Aqui, ela lista alguns pontos:

1978 – O Presidente Jimmy Carter visita 
o Brasil e recebe documento sobre violação 
de direitos humanos – tortura e assassinatos 
(Zuzu Angel?);

Em Salvador, foi decidida a realização 
do I Congresso pela Anistia.

Greve dos metalúrgicos do ABC;
Revogação do AI-5
Eleição do General Figueiredo;
Juiz Márcio José de Moraes dá ganho 

de causa à família Herzog – SP;
10-12-78, Dia dos Direitos Humanos – Ato 

Público da Comissão Brasileira de Anistia, em 
São Paulo;

1979 – No Morumbi – faixa pela Anistia 
Ampla e Geral. Greve dos metalúrgicos do 
ABC. (...) Greve de fome em São Paulo. [Peço 
uma salva de palmas] ao Senador Teotônio Vi-
lela, que inicia a visita a presos políticos [em 
todo o País] (Palmas). Em São Bernardo do 
Campo, manifestação pela anistia. Encontro 
Nacional de Estudantes em Salvador, Bahia, 
dá apoio à anistia ampla e geral. Congresso 
Internacional de Anistia no Brasil, realizado 
em Roma, de 28 a 30 de junho. A Delegação 
Oficial dos Movimentos de Anistia foi composta 
pelo Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, da 
Comissão Executiva do CBA-SP, e de Helena 
Grecco, do núcleo mineiro.

(...) Já estamos em 2005. A luta é per-
manente. Temos a Lei nº 10.559/2002, que 
sofreu e sofre repetidos obstáculos – parece 
perseguição – na aplicação. Estamos à espe-
ra. Amarga espera. Até quando?

E repito: Até quando? Até quando?

Vivas a todos vocês! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – 

AP.) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet.

S. Exª terá dez minutos para o seu pronuncia-
mento.
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Papaléo Paes, todos nós nos revezamos 
na Presidência do Senado da República, presidindo 
sessões; todavia, V. Exª vai inscrever nos anais da sua 
biografia, de um grande Senador da República que é, 
que teve a felicidade de presidir a sessão comemora-
tiva dos 26 anos de anistia neste País.

Por que faço essa referência a V. Exª? Porque, em 
2002, presidi o Congresso Nacional e recebi o apelo 
angustiado das famílias que aqui se encontram, das 
famílias que tombaram, dos homens que lutaram pela 
redemocratização do País, para que pudessem ter uma 
recompensa, que não é a desejada, porque há coisas 
que passam pelo mundo e não voltam, que passam pela 
terra e não voltam, mas que permanecem em nossa 
memória e tocam fundo o nosso coração.

Quero dizer a V. Exª, que hoje preside esta sessão, 
que há Senadores aqui presentes que lutaram mais do 
que eu, como Eduardo Suplicy, Paulo Paim, Heráclito 
Fortes, mas sinto uma grande emoção – sinto mesmo 
–, porque, por coincidência, com certeza, pois a luta 
foi de muitos, não foi minha, o destino me colocou na 
cadeira onde está V. Exª, colocou-me na condição de 
Presidente do Senado e do Congresso Nacional, e a 
lei aqui citada por todos, a Lei nº 10.559(*), de 13 de 
novembro de 2002, Sr. Presidente Papaléo Paes, Srªs 
e Srs anistiados e familiares dos mesmos, tem uma 
assinatura. É a assinatura de quem já tem dez anos 
no Senado da República, representando um Estado 
do Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul, tão peque-
nininho.

A minha maior relíquia é ter assinado essa medi-
da provisória, depois transformada em lei. Se tivesse 
que escolher uma das leis que assinei, eu a escolheria, 
porque ela representa justiça e solidariedade a tantos 
quantos tombaram, a tantos quantos foram exilados, a 
tantos quantos perderam a vida, a tantos quantos foram 
torturados moral e materialmente. (Palmas.)

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quis o 
destino que eu chegasse nesta hora, neste momento 
a este Senado tão repleto, ocupando as pessoas os 
lugares dos Senadores – lugares que são deles –, com 
as galerias repletas. O meu avião chegou no horário, 
e eu tive a sorte de vir abraçá-los e dizer-lhes que os 
senhores e os seus familiares são responsáveis, sim.

Falam-se nos grandes líderes, como Teotônio 
Vilela, Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e tantos 
outros que batalharam pela redemocratização do País, 
pela volta ao Estado de direito, pela liberdade, pela 
solidariedade e pela fraternidade – esses três itens 
fazem parte da cultura e da alma do povo brasileiro. 
Contudo, os verdadeiros líderes, aqueles anônimos, 

que lutaram, batalharam e também foram voz, alguns 
deles, apenas alguns tiveram uma recompensa – e não 
sei se recompensa financeira paga alguma coisa –, en-
quanto outros, como disse o Senador Paulo Paim – e 
ouvi também o Senador Heráclito Fortes e uma parte 
do discurso do Senador Eduardo Suplicy –, um grande 
número de homens e de mulheres que lutaram, ainda 
não tiveram essa justa recompensa! (Palmas.)

É preciso que continuemos a luta! Leis, este País 
tem muitas. É preciso que sejam cumpridas!

Tenho de ressaltar um fato aqui, Sr. Presidente, 
porque eu não precisava vir aqui. Só estou falando que 
assinei a lei, porque recebi do Sr. José Wilson da Silva, 
capitão R1, do Rio Grande do Sul – do seu Estado, 
Senador Paulo Paim –, cartão dizendo que ele tem a 
maior consideração para com este sul-mato-grossen-
se, por ter sido eu o impulsionador e o promulgador 
dessa lei hoje festejada, mas que ainda precisa ser 
cumprida. Diz ele: “houve exploração distorcida, que 
repudiamos, mas sabemos que contamos com V. Exª 
sempre”. Essa palavra “sempre” está me marcando, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores.

Vamos falar com o Presidente da República, va-
mos ao Ministério da Justiça dizer que os processos 
não podem ficar na poeira dos arquivos e das pra-
teleiras! Não processos dessa envergadura e dessa 
grandeza! (Palmas.) E os requerimentos que lá estão 
têm de andar, tem de haver justiça, já tarda, mas tem 
de haver justiça, que pegue-nos a tempo de melhorar 
a vida de cada um de nós, vida que muitos perderam, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores.

De minha parte, a alegria por estar ocupando a 
Presidência do Senado quando essa lei foi assinada. 
Não vejo aqui conterrâneos meus, de Mato Grosso do 
Sul, mas, em 2002, quando percorri o meu Estado, 
como Presidente do Congresso Nacional, reuni-me 
com anistiados e consegui fazer com que o processo 
de alguns deles andasse. 

Há tempos que não recebo nenhuma reivindica-
ção, mas faço, agora, de público, um apelo às autori-
dades federais, principalmente ao Ministério da Justi-
ça e à Secretaria de Direitos Humanos, para que nos 
ouçam. Vamos cumprir essa lei imediatamente!

Sr. Presidente, ganhei o dia, ganhei a semana. 
Apus a minha assinatura em muitas leis, evidentemen-
te, cumprindo obrigação, mas, neste caso, tem uma 
contribuição humilde, de um Senador que não sofreu 
os embates da ditadura, como muitos aqui sofreram. 
Não tenho a cicatriz dos anistiados. Nunca estive no 
exílio. Mas tive a cicatriz do meu coração de ter visto 
a Pátria mergulhada tantos anos sem poder expressar 
aquilo que está na alma do povo brasileiro, a expres-
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são da liberdade, da solidariedade, da fraternidade e 
da justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Ramez Tebet.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá Ma-

chado, por dez minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. representantes 
de uma página virada na história do Brasil, ouvi aten-
tamente o aparte do Senador Paulo Paim, o que me 
motivou vir à tribuna. 

Creio que sou um dos mais novos aqui no Sena-
do e passei distante do período mais difícil da história 
do Brasil, mas tenho duas histórias que gostaria de 
contar aqui para os senhores.

Em 1969, eu tinha 11 anos de idade e trabalhava 
numa loja no centro da cidade de Teresina. Era uma 
sexta-feira, trabalhamos até mais tarde e, por volta das 
20 horas, quando saía da loja para ir para casa, na 
esquina da praça Rio Branco, um veículo Veraneio da 
Polícia Federal, em alta velocidade, entrou na rua pela 
contramão e as quatro portas se abriram de uma vez. 
Naquele momento, um rapaz vinha na minha direção, 
como se viesse me encontrar e passaríamos um pelo 
outro, com as mãos nos bolsos, olhando uma loja, as 
vitrines das Casas Pernambucanas, e, de repente, 
quatro policiais pularam em cima dele, fecharam-no de 
uma vez e jogaram-no dentro daquele carro, fecharam 
a porta e saíram. 

Levei muitos anos para entender o que era aqui-
lo. Eu não sabia o que era aquilo. Fiquei admirado. Eu 
pensava que tinham pego um ladrão. Seria um ladrão? 
Puxa, parabéns à Polícia. Fiquei feliz. Fui para a casa 
e contei para a mamãe: “Hoje, eu vi prenderem um la-
drão na minha frente.” 

Recentemente, conversando com o Professor 
Pedro Sobrinho, da Universidade do Rio Grande do 
Norte, que trabalhou na Universidade do Acre, ele con-
tou uma história que achei interessante. Ele contava, 
por meio de parábola, que um cachorro russo, gordo 
e robusto, foi passear na Europa. Chegou a Paris, e 
passeando pelas ruas, viu um cachorro francês viran-
do uma lata de lixo. Olhou para aquilo e se espantou. 
Aproximou-se do cachorro e perguntou: “Você virando 
uma lata de lixo?!” E a resposta foi: “Pois é o que me 
sobra para comer e poder viver.” E o cachorro russo, 
então, disse: “Ah, então, em Moscou é muito bom. Lá 
tenho casa, boa comida, muitas coisas e por isso estou 
muito forte.” E o cachorro francês perguntou: “Então, o 
que você veio fazer em Paris?” E a resposta: “Eu vim 
latir.” (Palmas.)

Essa história é de Pedro Sobrinho, não quero 
chamar ninguém de cachorro, pelo amor de Deus!

A vinda dos senhores aqui hoje provocam em mim 
perguntas do tipo: “Como é que vamos poder devolver 
o espaço político que os senhores perderam naquela 
época? Como se pode devolver a saúde daqueles que 
foram mutilados? Como vamos devolver a alegria dos 
que perderam ou mesmo a esperança daqueles que 
estão entediados até hoje?” Por recompensa finan-
ceira?! Essa é uma pergunta ferina, porque quando 
se iniciou o debate sobre o assunto, senti em muitos 
lugares que as pessoas diziam que havia chegado a 
hora de alguns faturarem um dinheiro novo. E fico me 
perguntando: “Quanto vale, matematicamente, essa 
recompensa? Vale mil reais? Um milhão de reais? 
Quanto vale?”

Essa questão do espaço político vem desde o 
Estado Novo. Os livros que li contam que Luiz Carlos 
Prestes, depois da Anistia de 1946, resiste ao PCB 
da época e se candidata por dois Partidos, tendo sido 
eleito por um como Senador e por outro como Depu-
tado Federal. Um ano e meio depois, estava cassado 
novamente. E como fazer no caso dele, que não está 
nem mais aqui?!

Aqueles que perderam com a entrada de Eurico 
Gaspar Dutra no Governo, e depois a partir de 1964, 
tantos que não estão mais aqui para contar essas his-
tórias. Lembro-me bem de Maria Lúcia Petit, a primei-
ra guerrilheira morta no Araguaia, que, baleada, caiu 
e tentou fazer um último gesto de heroísmo, simulou 
que queria contar algo, mas a voz não saia. O Capi-
tão encostou o ouvido para ouvir e ela deu um tiro na 
testa dele.

Como ficam essas histórias para serem contadas? 
Aí o debate do financeiro compensador não pode vir. 
Posso também fazer uma outra pergunta: queremos 
revanchismo? Não. Mas isso pode ser, então, o último 
sinal que o Estado brasileiro vai dar como encerramen-
to dessa história. (Palmas.)

Não queremos aqui levantar nada do passado. 
Não nos interessa desencavar essas coisas que já não 
servem mais para nós. Basta que todos tenhamos a 
consciência de propagar uma história que não deve 
mais ser vivida. Agora, ela precisa ser contada, porque 
não vamos também virar de costas para a história do 
nosso Brasil.

Vide o caso Pinochet, um cidadão daquela idade, 
o que vão fazer com ele? Eu também acho que chega 
um momento na história da vida das pessoas que, por 
tudo que já fizeram, por tudo que já passaram, não 
cabe mais qualquer tipo de condenação. Acho que a 
condenação à história por si só a fará.
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Falo a vocês como alguém que não viveu isso, que 
apenas muito recentemente acompanhou. Conheci uma 
pessoa que ficou com pavor de recintos fechados – ia 
citar o nome dele, mas acabei me esquecendo –; outra 
que teve problemas de coluna e está praticamente de 
cadeira de rodas, por tanto que apanhou em cima das 
costas e nos rins; outra que viu seu filho ser torturado 
na sua frente; outra que teve que assistir a esposa ser 
torturada; e tantas outras histórias que ouvi das pesso-
as que viveram, o que me motivou vir até aqui.

Registro, portanto, que a lei aprovada por esta 
Casa e assinada pelo Senador Ramez Tebet, no meu 
entendimento, vem sendo aplicada ainda timidamen-
te, representa apenas um gesto simbólico do Estado 
brasileiro de uma espécie de pedido de perdão ou de 
desculpas para aqueles que tiveram também o direi-
to de sonhar e pensar diferente dos que estavam no 
poder.

Parabéns a todos vocês. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Sibá Machado, 
o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores presen-
tes, estando cumprida a finalidade do Requerimento nº 
941, do corrente ano, o processo vai ao Arquivo.

Está encerrada a parte da sessão destinada à 
comemoração dos 26 de anos da Lei de Anistia. (Pal-
mas.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ramez Tebet, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, estão solicitando que todos se dirijam 
ao auditório Nereu Ramos. O aviso está dado.

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

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, quero apenas informar ao 
Senador Paulo Paim que seria importante que uma 
comissão formada por todos os que participaram do 
movimento pela Anistia comparecesse à sala de im-
prensa para ser ouvida.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Srªs e Srs. Senadores, vamos reiniciar os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Papeléo Paes.

É lida a seguinte:

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 213, de 2005 (nº 539/2005, na origem), de 18 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 18, de 2005, proveniente 
da Medida Provisória nº 247, de 2005, que abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, dos 
Transportes, da Cultura, do Meio Ambiente e da 
Defesa, no valor global de quinhentos e oitenta e 
seis milhões, onze mil e setecentos reais, para os 
fins que especifica, sancionado e transformado 
na Lei nº 11.165, de 18 de agosto de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – 
MS) – A Mensagem nº 213, do corrente ano, juntada 
ao processado do Projeto de Lei de Conversão nº 18, 
de 2005, proveniente da Medida Provisória nº 247, de 
2005, vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será 
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Pa-
peléo Paes.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 300, DE 2005

Acrescenta parágrafos ao art. 6º da 
Lei nº 10.820, de 2003, determinando que a 
taxa de juros cobrada sobre empréstimos 
consignados em folha não excedam em 5 
pontos percentuais ao ano a taxa básica 
da economia (taxa Selic).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 de de-

zembro de 2003, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes §§ 7º e 8º.

“Art.6º ....................................................
§ 7º A taxa de juros cobrada sobre os 

empréstimos, financiamentos e operações de 
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arrendamento mercantil de que tratam o caput 
deste artigo, incluindo todos os acréscimos 
que incidam sobre o valor financiado, inclusi-
ve taxas de abertura de crédito, não poderá 
exceder em 5 (cinco) pontos percentuais ao 
ano o valor da taxa do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (SELIC) ou da taxa que 
vier a substituí-la.

§ 8º Excluem-se dos acréscimos inci-
dentes sobre o valor financiado, para efeitos 
do § 7º, os acréscimos tributários, os juros de 
mora e os custos associados à recuperação 
de crédito. (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor quarenta e cinco 
dias após a sua publicação.

Justificação

O crédito consignado em folha foi uma das gran-
des inovações do mercado de crédito brasileiro nos 
últimos anos. Por autorizar expressamente esse tipo de 
desconto, o crédito consignado reduziu drasticamente 
o risco de inadimplência, o que permitiu a queda das 
taxas de juros cobradas. Com a redução dos juros e 
o aumento da garantia, o volume de crédito consig-
nado cresceu exponencialmente entre setembro de 
2004 e julho de 2005. Considerando dados relativos 
aos aposentados, o volume de empréstimos pas-
sou de R$612 milhões para R$7,8 bilhões. Os juros 
cobrados são também menores em junho de 2005, 
pois, enquanto pessoas físicas pagavam taxas que, 
em média, atingiam 65% ao ano (a.a.), os aposen-
tados que tomavam empréstimos com consignação 
em folha poderiam pagar taxas próximas à metade 
daquele valor.

Reconhecemos, portanto, o enorme avanço 
no mercado de crédito obtido com a aprovação da 
Lei nº 10.820, de 2003, que autorizou o crédito com 
desconto em folha. É necessário, entretanto, apri-
morar esse instrumento, ainda que os devedores, 
nessa modalidade de empréstimo, paguem taxas 
bem inferiores às demais praticadas pelo merca-
do. Os juros cobrados ainda são injustificadamente 
elevados, já que ficam na ordem de 30% a.a., nos 
bancos que cobram as menores taxas. Em princípio, 
o mercado se ajustaria, oferecendo taxas mais jus-
tas e compatíveis com o risco envolvido. É notório, 
entretanto, que o sistema financeiro brasileiro está 
longe de apresentar uma estrutura concorrencial. 
Portanto, sem intervenção direta das instituições 

regulatórias, não há porque esperar que a taxa de 
juros, que nada mais é do que o preço cobrado pe-
los empréstimos e financiamentos bancários, atinja 
patamares justos. Caberia, então, ao Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) e ao Banco Central do Brasil 
(BACEN), órgãos formulador e executor da política 
monetária, impor limites às taxas de juros cobradas. 
Na ausência de ação desses órgãos, cabe ao Par-
lamento disciplinar o mercado de crédito, coibindo 
os abusos praticados.

Trata-se, obviamente, de uma exploração dos 
aposentados. Isso porque, por ter autorizado o des-
conto em folha, o risco de crédito dessas operações 
é praticamente nulo. Não se justifica, portanto, que os 
bancos cobrem dos aposentados, taxas muito supe-
riores àquelas cobradas do Governo, que, em última 
análise, é quem garante tanto o pagamento dos juros 
da dívida pública, quanto o pagamento das aposenta-
dorias. O risco de inadimplência, em um e outro caso 
é o mesmo, de forma que a taxa cobrada também 
deveria ser.

Para cobrir custos administrativos e algum ris-
co de crédito remanescente, certamente de peque-
na monta, proponho, por meio deste projeto, que a 
taxa de juros cobrada seja limitada a cinco pontos 
percentuais acima da taxa básica da economia, a 
chamada taxa Selic, que indexa a maior parte da 
dívida pública interna. Como mecanismo de reforço 
da aplicação da lei, tivemos o cuidado de, no texto 
proposto, deixar claro que o limite inclui todos os 
acréscimos cobrados a título de despesas adminis-
trativas e taxas de abertura de crédito. Para se ter 
uma idéia de como isso faz diferença, ao incluir a 
taxa de abertura de crédito, por exemplo, a taxa de 
juros efetivamente paga chega a aumentar em até 
dez pontos percentuais. Também julgamos impor-
tante excluir, do teto fixado para a taxa de juros, os 
acréscimos de natureza tributária e os gastos para 
recuperação de crédito, o que certamente inibe vício 
de inconstitucionalidade.

Por fim, o projeto prevê que as normas entrarão 
em vigor 45 dias após a data da publicação, tempo su-
ficiente para que os agentes financeiros se adaptem 
à nova legislação.

Tendo em vista o exposto, conto com o apoio de 
meus nobres e ilustres colegas para a aprovação da 
matéria proposta.

Sala das Sessões,  29 de agosto de 2005. – Se-
nador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.820, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre a autorização para des-
conto de prestações em folha de pagamen-
to, e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria 

e pensão do Regime Geral de Previdência Social po-
derão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º 
desta lei, bem como autorizar, de forma irrevogável e 
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam 
seus benefícios retenha, para fins de amortização, va-
lores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, 
financiamentos e operações de arrendamento mercantil 
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas 
condições estabelecidas em regulamento, observadas 
as normas editadas pelo INSS. (Redação dada Pela 
Lei nº 10.953, de 2004).

§ 1º Para os fins do caput, fica o INSS autorizado 
a dispor, em ato próprio, sobre:

I – as formalidades para habilitação das institui-
ções e sociedades referidas no art. 1º;

II – os benefícios elegíveis, em função de sua 
natureza e forma de pagamento;

III – as rotinas a serem observadas para a pres-
tação aos titulares de benefícios em manutenção e às 
instituições consignatárias das informações necessá-
rias à consecução do disposto nesta lei;

IV – os prazos para o início dos descontos autori-
zados e para o repasse das prestações às instituições 
consignatárias;

V – o valor dos encargos a serem cobrados para 
ressarcimento dos custos operacionais a ele acarre-
dados pelas operações; e

VI – as demais normas que se fizerem neces-
sárias.

§ 2º Em qualquer circunstância, a responsabili-
dade do INSS em relação às operações referidas no 
caput deste artigo restringe-se à: (Redação dada Pela 
Lei nº 10.953, de 2004).

I – retenção dos valores autorizados pelo be-
neficiário e repasse à instituição consignatária nas 
operações de desconto, não cabendo à autarquia 

responsabilidade solidária pelos débitos contratados 
pelo segurado; e

II – manutenção dos pagamentos do titular do be-
nefício na mesma instituição financeira enquanto houver 
saldo devedor nas operações em que for autorizada a 
retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade 
solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

§ 3º É vedado ao titular de benefício que realizar 
qualquer das operações referidas nesta lei solicitar a 
alteração da instituição financeira pagadora, enquanto 
houver saldo devedor em amortização. (Redação dada 
pela Lei nº 10.953, de 2004).

§ 4º É facultada a transferência da consignação 
do empréstimo, financiamento ou arrendamento fir-
mado pelo empregado na vigência do seu contrato de 
trabalho quando de sua aposentadoria, observadas as 
condições estabelecidas nesta lei.

§ 5º Os descontos e as retenções mencionados 
no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limi-
te de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios. 
(Incluído pela Lei nº 10.953, de 2004).

§ 6º A instituição financeira que proceder à re-
tenção de valor superior ao limite estabelecido no § 
5º deste artigo perderá todas as garantias que lhe são 
conferidas por esta lei. (Incluído pela Lei nº 10.953, 
de 2004).

(À Comissão de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS. 
Fazendo soar a campainha.) – Peço às Srªs Senado-
ras e aos Srs. Senadores que colaborem com a Mesa, 
porque estamos reiniciando os trabalhos da Casa.

O projeto de lei do Senado que acaba de ser lido 
será publicado e remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2005

Altera o inciso I do art. 109, e inciso VI 
e § 2º do art. 114 da Constituição Federal, 
atribuindo à Justiça do Trabalho competên-
cia para processo e julgamento de causas 
originadas de acidentes de trabalho por 
dolo ou culpa do empregador e dissídio 
coletivo de trabalho.
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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 art. 109, I da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 109.  ..............................................
 ..............................................................  
I – as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, as-
sistentes ou oponentes exceto as de falência, 
as que visem o recebimento de prestações 
previdenciárias decorrentes de acidente de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho;

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

Art. 2º O art. 114, VI e § 2º, da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114.  ..............................................
 ..............................................................
VI – as ações de indenização por dano 

moral ou patrimonial, decorrentes da rela-
ção de trabalho, inclusive as oriundas de 
acidentes de trabalho, nos casos de dolo 
ou culpa do empregador, na forma do art. 
7º, XXVIII. (NR)”

§ 2º Os dissídios coletivos entre tra-
balhadores e empregadores, abrangidos 
os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta dos 
Municípios, do Distrito Federal, dos Estados 
e da União (NR).

I – A recusa à negociação coletiva ou à 
arbitragem será sempre presumida, dispen-
sando-se qualquer comprovação, devendo a 
Justiça do Trabalho processar imediatamente 
o pedido de dissídio coletivo de natureza co-
letiva, ou de natureza jurídica.

II – Frustrada a primeira tentativa de con-
ciliação, a Justiça do Trabalho poderá, por de-
cisão monocrática ou colegiada, decidir sobre 
o pedido de medida liminar ou antecipação de 
tutela formulado pelas partes.

III – Não será admitida a suspensão limi-
nar ou cautelar de sentença normativa.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Não obstante a dicção cristalina do art. 114, VI, 
da Constituição da República em vigor (“Compete à 
Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de in-
denização por dano moral ou patrimonial, decorrentes 
da relação de trabalho”), além da Súmula do STF nº 
736 (“Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações 
que tenham como causa de pedir o descumprimento 
de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene 
e saúde dos trabalhadores”), que parecem não deixar 
dúvidas quanto à competência da Justiça do Trabalho 
no caso das ações de indenização por dano moral ge-
ral, sem excetuar a hipótese de ações de indenização 
por acidentes de trabalho, ainda assim os tribunais 
superiores dissentem sobre o assunto.

Disso são exemplos, de um lado, o STF e o STJ, 
que têm pendido recentemente, após algumas vacila-
ções, pela competência residual da Justiça Comum Es-
tadual em todas as causas originadas de acidentes de 
trabalho, com fulcro numa interpretação aferradamente 
gramatical, nada sistemática e muito menos teleológica 
do art. 109, I, da CF, infelizmente deixado intacto pela 
Reforma do Judiciário, cujo texto é o seguinte:

“Art. 109 Aos juizes federais competem 
processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, as-
sistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

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

De outro lado, o TST tem entendido como da com-
petência da Justiça Especializada do Trabalho as causas 
que, embora oriundas de acidentes de trabalho, não sejam 
tipicamente acidentárias, isto é, não tenha no pólo pas-
sivo a autarquia previdenciária e, portanto, nada tenham 
a ver, do ponto de vista exegético de sua competência, 
com o mencionado art. 109 da Carta Magna, que, como 
é evidente, trata tão-somente de questões onde seja in-
teressada a União e suas entidades descentralizadas.

Assim o que parece simples converteu-se numa 
acirrada batalha hermenêutica acerca de um conflito de 
jurisdição mercê de uma interpretação literal e limitada 
sobre o sentido e alcance da expressão “as <causas> 
de acidente de trabalho”, se abrangente de todas as 
causas que atinem a dano físico ao trabalhador em 
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virtude de relação laboral ou se apenas daquelas em 
que a União tenha interesse, hipótese que entendemos 
ser a óbvia ratio legis do preceito constitucional.

Apenas, a título de exemplificação e ilustração repro-
duzimos ementas de decisões num e noutro sentido:

1) COMPETÊNCIA: Justiça comum: ação 
de indenização fundada em acidente de trabalho, 
ainda quando movida contra o empregador. 1. É 
da jurisprudência do STF que, em geral, compete 
à Justiça do Trabalho conhecer de ação indeni-
zatória por danos decorrentes da relação de em-
prego, não importando deva à controvérsia ser 
dirimida à luz do direito comum e não do Direito 
do Trabalho. 2. Da regra geral são de excluir-se, 
porém, por força do art. 109, I da Constituição, as 
ações fundadas em acidente de trabalho, sejam 
as movidas contra a autarquia seguradora, sejam 
as propostas contra o empregador.”

STF, 1ª T., RE 403.832-MG, rel. Min. Se-
púlveda Pertence. DJ 12-3-2004.

2) TRIBUNAL: TST DECISÃO: 6-8-2003
PROC: RR NUM: 764530 ANO: 2001 

REGIÃO: 03
RECURSO DE REVISTA
TURMA: 4
ÓRGÃO JULGADOR – QUARTA TUR-

MA
RELATOR
MINISTRO IVES GANDRA MARTINS 

FILHO
EMENTA
ACIDENTE DE TRABALHO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO FÍSICO – COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Sendo distintas a ação acidentária ajuizada 
contra o INSS (CF, art. 109, I, § 3º) e a ação inde-
nizatória decorrente de acidente de trabalho (CF, 
art. 7º, XXVIII), e considerando que o emprega-
do somente poderia, em tese, sofrer acidente de 
trabalho no exercício da sua profissão, ou seja, 
estando vinculado contratualmente a um empre-
gador, não há como se afastar a competência 
material desta Especializada para julgar ação de 
indenização por dano físico, nomeadamente por-
que é pacífica a competência material para julgar 
ação de reparação por dano moral. São danos 
ontologicamente idênticos, porquanto derivam da 
mesma matriz – relação de trabalho.

Daí a inafastabilidade da competência 
desta Especializada.

Precedentes do TST.
Revista não conhecida,

Assim, para pôr cobro a uma estéril polêmica 
entre nossos Tribunais Superiores, cuja única vítima e 
prejudicado maior será sempre o trabalhador aciden-
tado, pela demora no deslinde dos feitos de seu inte-
resse motivados por tais conflitos de competência, é 
que tentamos dar aos dispositivos constitucionais em 
disputa a redação mais clara possível e mais afeita à 
intenção do Constituinte Derivado da Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004, que, sem dúvida, foi o de am-
pliar ao espectro de atribuições da Justiça do Trabalho 
em benefício do trabalhador brasileiro.

Também outro ponto da presente Proposta de 
Emenda Constitucional merece especial atenção de 
todos os membros do Congresso Nacional. Falamos 
da competência da Justiça do Trabalho em conciliar e 
julgar os dissídios coletivos de trabalho.

Na verdade, a alteração do art. 114 da Consti-
tuição Federal implementada pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004, foi aprovada sem uma profunda 
discussão sobre o seu mérito.

O disposto no § 2º do art. 114 da Constituição 
Federal não condiz com o princípio da inafastabilida-
de da jurisdição, inscrito no art. 5º, inciso XXXV, e já 
é alvo de ação direta de inconstitucionalidade – ADI 
nº 3392-1, de autoria da Confederação Nacional dos 
Profissionais Liberais – CNPL, tendo como relator o 
eminente Ministro Cezar Peluso.

Portanto, não se trata de uma iniciativa legislativa 
isolada ou individual, mas de proposta que pretende al-
terar a eficácia de dispositivo constitucional de duvidosa 
compatibilidade com os direitos e garantias fundamentais 
proclamadas pela Assembléia Nacional Constituinte.

A regra anteriormente prevista, no ordenamento 
constitucional, parece-nos mais compatível com a re-
jeição da Reforma Sindical proposta pelo próprio Poder 
Executivo que segue na linha da alteração inserida no 
artigo 114 § 2º da CF pela Emenda Constitucional nº 
45/2004. Inverteram-se as prioridades e, antes mesmo 
da discussão sobre os novos critérios de legitimidade e 
representatividade das entidades sindicais, resolveu-se 
suprimir o acesso à Justiça do Trabalho por parte dos 
sindicatos obreiros, especialmente aqueles que não 
possuem a mesma capacidade de mobilização de enti-
dades sindicais como as do ABC Paulista. Restabelecer 
esta competência nos parece mais justo e equilibrada.

Por esta razão, solicito aos nobres Pares que apro-
vem a presente Proposta de Emenda Constitucional, 
para que possamos restabelecer o melhor sistema de 
solução de controvérsias trabalhistas no Brasil.

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2005. 
– Senador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte 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 à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
....................................................................................

Art. 109. Aos juízes federais compete processar 
e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárqui-
ca ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar 
e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

I – as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

II – as ações que envolvam exercício do direito 
de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional  nº 
45, de 2004)

III – as ações sobre representação sindical, entre 
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 
sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 46, de 2004)

IV – os mandados de segurança, habeas corpus 
e habeas data, quando o ato questionado envolver 
matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

V – os conflitos de competência entre órgãos com ju-
risdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI – as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VII – as ações relativas às penalidades adminis-
trativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII – a execução, de ofício, das contribuições so-
ciais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos 
legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IX – outras controvérsias decorrentes da relação 
de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes 
poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação 
coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum 
acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, 
podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas 
as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45,de 2004)

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com 
possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério 
Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, com-
petindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2004)
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 
92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 
111, 112, 114, 115, 125. 126, 127, 128, 129, 
134 e 168 da Constituição Federal, e acres-
centa os arts. 103-A, 1038, 111-A e 130-A, e 
dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 6º da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SÚMULA 736

COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO JULGAR 
AS AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE 
PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS 
TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, 
HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES.

Data de Aprovação: Sessão Plenária de 26-11-2003
Fonte de Publicação: DJ de 9-12-2003, p. 2; DJ de 10-

12-2003, p. 3; DJ de 11-12-2003, p. 3.
Referência Legislativa: Constituição Federal de 1988, 

art. 114.
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Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, art. 643.
Precedentes: CJ 6959
Publicações: DJ de 22-2-1991
RTJ 134/96
RE 206220
Publicações: DJ de 17-9-1999
RTJ 171/330
Pet. 2260
Publicações: DJ de 10-3-2002
RTJ 181/553
RE 213015
Publicação: DJ de 24-5-2002
Indexação

COMPETÊNCIA, JUSTIÇA DO TRABALHO, JULGA-
MENTO, AÇÃO, CAUSA DE PEDIR, INOBSER-
VÂNCIA, NORMA TRABALHISTA, SEGURANÇA, 
HIGIENE, SAÚDE, TRABALHADOR.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 
3.392

ORIGEM: DF RELATOR: MIN. CEZAR PELUSO
REDATOR PARA ACÓRDÃO: -
REQTE.(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PRO-

FISSÕES LIBERAIS – CNPL
ADV (A/S). AMADEU ROBERTO GARRIDO DE PAU-

LA E OUTRO (A/S)

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições específicas dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.542, DE 2005

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre Projeto de Decreto 
Legislativo nº 345, de 2005 (1.094/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Internacional para a Proteção 
dos Vegetais – CIPV, aprovado na 29ª Confe-
rência da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação – FAO, em 
17 de novembro de 1997.

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Relator ad hoc Senador Pedro Simon

I – Relatório

Vem à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional o Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de 2005, 
que aprova o texto da Convenção Internacional para a Pro-
teção dos Vegetais – CIPV, aprovado na 29ª Conferência 
da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação – FAO, em 17 de novembro de 1997.

Encaminhado por meio da Mensagem nº 1.792, 
de 27 de novembro de 2000, o presente Projeto foi 
aprovado, previamente, na Câmara dos Deputados, 
onde tramitou pela Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, pela Comissão de Defesa do Con-
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela Comissão de 
Economia, Indústria e Comércio, pela Comissão de 
Agricultura e Política Rural e pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

Da exposição de motivos que acompanha o Pro-
jeto, formulada pelo Ministério de Relações Exteriores, 
cumpre destacar o seguinte:

A Convenção Internacional para a Proteção dos Ve-
getais tem por objetivo a prevenção da introdução e disse-
minação nos países-membros de organismos nocivos aos 
vegetais e produtos vegetais, por intermédio da cooperação 
internacional e mediante a adoção de medidas legislativas, 
técnicas e administrativas. As Organizações Regionais de 
Proteção dos Vegetais (ORPV) que atuam sob a égide da 
mencionada Convenção são reconhecidas no Acordo so-
bre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
da Organização Mundial do Comércio (Acordo SPS/WTO) 
como referência para a adoção de disciplinas ligadas à 
sanidade vegetal em todo o mundo, ao lado do Escritório 
Internacional de Epizotias (OIE, na sigla em francês), em 
matéria de saúde animal, e da Comissão do Codex Ali-

mentarius, no que se refere à inocuidade dos alimentos. A 
Convenção data originalmente de 1951, tendo, por força 
dos avanços científicos e do desenvolvimento da coope-
ração internacional, sido revista e atualizada pela FAO, em 
trabalho concluído em novembro de 1997.

II – Análise

Trata-se de Acordo-Quadro formulado no plano 
multilateral, sob a égide da Conferência das Nações 
Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO, um 
dos mais tradicionais e importantes organismos inter-
nacionais das Nações Unidas, com sede em Roma. 
Portador de ambicioso objetivo, pretende o tratado em 
apreço estabelecer normas harmonizadoras no que 
concerne aspectos relevantes de segurança alimentar, 
mormente no setor fitossanitário, evitando doenças que 
afetam a agricultura e o bem-estar dos povos.

Significativamente oportuna em momento de in-
tegração de economias e de grande fluxo internacional 
de commodities, manifestos vetores de transmissão 
de doenças entre países e continentes, a norma in-
ternacional proposta atende à necessidade premente 
da comunidade internacional, que, ao receber alguns 
benefícios da globalização, também se vê exposta aos 
imensos riscos trazidos pelo comércio desenfreado e 
caudatário do lucro fácil e imediato.

Versada em 23 artigos, a Convenção expõe em seu 
preâmbulo a importância da cooperação internacional 
para controlar e prevenir as pragas de plantas e produtos 
vegetais, bem como sua disseminação extrafronteiras, en-
fatizando a urgência de medidas coordenadoras tomadas 
para tais fins, adotadas sempre em espectro multilateral.

Destaca-se, ainda, a harmonização terminológica 
enfatizada pelo texto convencional, em seu art. 2º, o que 
permite um concerto no que tange a maior diálogo entre 
os países, voltados aos objetivos colimados pela proposta. 
Também, não com menos importância, há que se destacar 
o art. 5º, que busca conduta comum dos países signatá-
rios para a certificação fitossanitária, sem a qual será difícil 
prevenir internacionalmente a transmissão de doenças ve-
getais. Para tal fim, prevê-se, inclusive, em anexo, modelos 
de certificação fitossanitária a bem da maior segurança 
coletiva, que permitirá, em última instância, o aumento do 
comércio internacional, com a limitação de barreiras não 
tarifárias de natureza técnica, mas, em verdade, apenas 
medidas protecionistas e imitadoras do livre comércio. Cum-
pre destacar que o Brasil tem interesses muito manifestos 
no maior fluxo internacional de commodities, tendo sido 
vítima reiterada de políticas protecionistas dissimuladas 
como medidas fitossanitárias unilaterais.

III – Voto

Por todo o exposto, por ser conveniente e oportuno 
aos interesses nacionais, constitucional e legal, e ver-
sado em boa técnica legislativa, somos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de 2005.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2005. – Cristo-
vam Buarque, Presidente –  Eduardo Suplicy – Rober-
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to Saturnino –  Marco Maciel – Pedro Simon, Relator 
Ad Hoc – Jefferson Péres – José Agripino –  Romeu 
Tuma – Eduardo Azeredo – Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 39, DE 2005-CN

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério dos Transportes, 
crédito especial no valor de R$6.500.000,00, 
para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito especial no valor 
de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil 
reais), para atender às programações constantes do 
Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação 
parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado 
no Anexo II desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,
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MENSAGEM Nº 543

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do 
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no 
valor de R$6.500.000,00, para os fins que especifica”.

Brasília, 24 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 128/9005 – MP

Brasília, 8 de julho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a V. Exª para apresentar projeto de lei 

que abre ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.100, de 
25 de janeiro de 2005), em favor do Ministério dos Trans-
portes – MT, crédito especial no valor de R$6.500.000,00 
(seis milhões e quinhentos mil reais).

2. A solicitação visa à inclusão de programações 
na Lei Orçamentária Anual para adequar o orçamento 
vigente daquele Órgão às suas reais necessidades de 
execução, conforme demonstrado a seguir:

3. O atendimento do pleito possibilitará, no âm-
bito da Administração direta, a execução das obras de 
ampliação da capacidade da via de acesso rodoviário 
ao cais de Capuaba, no Estado do Espírito Santo, com 
vistas à melhoria das condições de fluidez e segurança 
do tráfego dessa localidade.

4. Em relação ao Dnit, a solicitação decorre da in-
corporação, pelo Congresso Nacional, quando da fase 
do Autógrafo, do termo “Participação da União no Capi-
tal” na descrição da programação originalmente proposta 
no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2005 – PLOA-
2005, o que não coaduna com a forma de execução, pois 
trata-se de investimento direto da União. Nesse sentido, 
o atendimento à solicitação possibilitará a construção 
de caís de múltiplo uso, visando ao aprimoramento das 
condições operacionais do porto de Maceió.

5. A solicitação será atendida com recursos oriun-
dos de anulação parcial de dotações orçamentárias 
consignadas ao próprio órgão e está em conformida-
de com o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as pres-
crições do art. 167, inciso V, da Constituição.

6. Esclareço, a propósito do que determina o art. 
65, § 11, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2005), que as altera-
ções decorrentes da abertura deste crédito não afetam 
a obtenção da meta de resultado primário estabelecida 
para o corrente exercício, tendo em vista tratar-se de re-
manejamento entre despesas primárias do Poder Exe-
cutivo para priorização da programação suplementada, 
e que o art. 14 do Decreto nº 5.379, de 25 de fevereiro 
de 2005, condiciona a execução das despesas da espé-
cie, objeto dos créditos abertos e reabertos, aos limites 
estabelecidos no referido decreto.

7. Ressalto, ainda, que segundo o Ministério dos 
Transportes, as programações objeto de cancelamento 
não sofrerão prejuízos nas suas execuções, uma vez 
que foram decididos com base em projeções de suas 
possibilidades de dispêndio até o final do exercício.

8. Informo que o presente crédito não contempla 
programação condicionada à aprovação de alteração do 
Plano Plurianual 2004/2007, uma vez que a inclusão para 
o presente exercício poderá ocorrer, segundo art. 5º, § 
13, da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, por inter-
médio da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, 
importante salientar que a continuidade da execução das 
ações incluídas no Plano Plurianual na forma do § 13, a 
partir do exercício de 2006 deverão estar condicionadas 
à aprovação de alteração do Plano Plurianual 2004/2007, 
conforme evidencia o art. 5º, § 14, da referida lei.

9. Nessas condições, submeto à consideração 
de V. Exª o anexo projeto de lei que visa a efetivar a 
abertura do referido crédito especial.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

Aviso nº 883 – C. Civil

Brasília, 24 de agosto de 2005

Assunto: Projeto de lei

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao 
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no 
valor de RS6.500.000,00, para os fins que especifica”.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2005.

....................................................................................
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LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos disponí-
veis para ocorrer a despesa e será precedida de expo-
sição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado 
no DO 3-6-1964)

I – o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no 
DO 3-6-1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou total 
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, 
em forma que juridicamente possibilite ao Poder Execu-
tivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................

LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da lei orçamentária de 2005 e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 65. Os projetos de lei relativos a créditos 

adicionais serão apresentados na forma e com o de-
talhamento dos Quadros dos Créditos Orçamentários 
constantes da lei orçamentária anual e encaminhados 
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também 
em meio magnético, preferencialmente, na segunda 
quinzena de maio e na primeira de outubro.

§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo fi-
nal para o encaminhamento dos referidos projetos é 
15 de outubro de 2005.

§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão enca-
minhados, de forma consolidada, de acordo com as áreas 
temáticas definidas no Parecer Preliminar sobre a proposta 
orçamentária de 2005, ajustadas a reformas administrativas 
supervenientes, exceto quando se destinarem:

I – às despesas com pessoal e encargos sociais, 
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional 
por intermédio de projetos de lei específicos e exclu-
sivamente para essa finalidade;

II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios 

e sentenças judiciais transitadas em julgado, conside-
radas de pequeno valor.

§ 3º A exigência de projeto de lei específico, a que 
se refere o inciso 1 do § 2º, não se aplica quando do 
atendimento de despesas de precatórios e sentenças ju-

diciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno 
valor, de que trata o inciso III do mesmo parágrafo.

§ 4º O disposto no caput não se aplica quando a 
abertura do crédito for necessária para atender a novas 
despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a 
créditos adicionais exposições de motivos circunstan-
ciadas que os justifiquem e que indiquem as conse-
qüências dos cancelamentos de dotações propostos 
sobre a execução das atividades, projetos, operações 
especiais, e respectivos subtítulos e metas.

§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um 
único tipo de crédito adicional, conforme definido no 
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 7º Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da 
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito 
suplementar a criação de grupo de natureza de despesa 
em categoria de programação ou subtítulo existentes.

§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Con-
gresso Nacional serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos 
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos 
conterão a atualização das estimativas de receitas para 
o exercício, apresentadas de acordo com a classifica-
ção de que trata o art. 9º, inciso III, alínea a, desta Lei.

§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais 
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judici-
ário e do Ministério Público da União, com indicação dos 
recursos compensatórios, exceto se destinados a pessoal 
e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no 
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do pedido, 
observados os prazos previstos neste artigo.

§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais des-
tinados a despesas primárias deverão conter demons-
trativo de que não afetam o resultado primário anual 
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, ou indicar 
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.
....................................................................................

DECRETO Nº 5.379, DE 25 DE FEVEREIRO  
DE 2005

Dispõe sobre a programação orça-
mentária e financeira e estabelece o cro-
nograma mensal de desembolso do Poder 
Executivo para o exercício de 2005. e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais 

que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os 
créditos adicionais reabertos, relativos aos grupos de 
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” 
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões 
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua 
execução condicionada aos valores disponibilizados 
para empenho e pagamento.
....................................................................................
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LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o período 2004/2007.

....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas 

constantes do Plano Plurianual, assim como a inclu-
são de novos programas, será proposta pelo Poder 
Executivo, por meio de projeto de

Lei de revisão anual ou especifico, ressalvado 
o disposto nos §  11, 12 e 13 deste artigo. (Redação 
dada Pela Lei nº 11.044. de 2004

§ lº Os projetos de lei de revisão anual serão en-
caminhados ao Congresso Nacional até o dia

31 de agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 
2006.

§ 2º É vedada a execução orçamentária de pro-
gramações alteradas enquanto não aprovados os pro-
jetos de lei previstos no caput, ressalvado o disposto 
nos §º 11,12 e 13 deste Artigo ( Redação dada Pela 
Lei nº 11.044. de 2004)

§ 3º A proposta de alteração de programa ou a 
inclusão de novo programa, que contemple despesa 
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o 
impacto orçamentário e financeiro no período do Plano 
Plurianual, que será considerado na margem de expan-
são das despesas obrigatórias de caráter continuado, 
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das 
leis orçamentárias.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de pro-
gramas, conterá, no mínimo:

I– diagnóstico do problema a ser enfrentado ou 
da demanda da sociedade a ser atendida;

II – demonstração da compatibilidade com os 
megaobjetivos, desafios e diretrizes definidos no Pla-
no Plurianual;

III – identificação dos efeitos financeiros e de-
monstração da exeqüibilidade fiscal ao longo do

período de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá 

exposição das razões que a justifiquem e o seu impac-
to nos megaobjetivos. desafios e diretrizes definidos 
no Plano Plurianual.

§ 6º Considera-se alteração de programa:
I adequação de denominação ou do objetivo e 

modificação do público-alvo; (Redação dada pela Lei 
n2 11.044. de 2004)

II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; 
(Redação dada pela Lei nº Lei 11.044 de 2004)

III – alteração do titulo, do produto e da unidade de 
medida; (Redação dada pela Lei nº 11.044. de 2004)

IV – alteração da meta física de projetos de grande 
vulto. (Redação dada Pela Lei nº 11.044. de 2004)

§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão 
ter a mesma formatação e conter todos os elementos 
presentes nesta Lei.

§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e 
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de 
diretrizes orçamentárias. nas leis orçamentárias e seus 
créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 9º Excepcionalmente, em função de possível 
alteração do conceito de ação orçamentária a ser de-
finido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005 o 
projeto de lei previsto no caput poderá propor agrega-
ção ou desmembramento de ações, alteração de seus 
códigos, títulos e produtos. Desde que não modifique 
a finalidade das ações e não prejudique o disposto no 
art. 3º, § 3º desta Lei. 

§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorpora-
rá os ajustes decorrentes da compatibilização prevista 
no art. 11 da lei orçamentária para 2004.

§ 11. As alterações de que trata o inciso III do 
§ 6º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da 
lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde 
que mantenha a mesma codificação e não modifique 
a finalidade da ação ou a sua abrangência geográfica. 
(Incluído pela Lei nº 11.044. de 2004)

§ 12. As inclusões de ações orçamentárias po-
derão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e 
de seus créditos adicionais, quando decorrentes de 
fusões e desmembramentos de atividades do mesmo 
programa, hipótese em que deverá ser apresentado, a 
partir de 2006, o alinhamento da série histórica dessas 
alterações e os respectivos atributos, bem como as 
justificativas.(Incluído pela Lei nº 11.044, de 2004)

§ 13. Excepcionalmente, para os exercícios de 
2004 e 2005, tanto a inclusão de que trata o inciso II 
quanto a alteração de que trata o inciso IV, ambos do 
§ 62 deste artigo, poderão ocorrer por intermédio da 
lei orçamentária e de seus créditos adicionais. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.044. de 2004)

§ 14. A continuidade da execução, a partir do 
exercício de 2006, das ações incluídas no Plano Plu-
rianual na forma do § 13, quando se tratar de ações 
plurianuais, fica condicionada a alteração deste Plano. 
(Incluído pela Lei n9 11.044. de 2004)

§ 15. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
ás alterações dos indicadores e índices dos programas 
deste Plano. (Incluído nela Lei nº 11.044, de 2004)
....................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos das normas constantes da Resolu-
ção nº 1, de 2001 – CN, adotadas Pela Presidência 
(Ofícios do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de 
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2004), fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do Projeto:

Até 3-9 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 11-9 Prazo final para apresentação de emendas;
Até 16-9 Publicação e distribuição de avulsos das 
emendas:
Até 26-9 Encaminhamento do parecer final à Mesa do 
Congresso Nacional;

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

PS-GSE nº 415/05 

Brasília, 23 de agosto de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os
devidos fins, que foi aprovado o Projeto de Lei nº 

3.987, de 2000 (nº 112/03, no Senado Federal), o qual 
“Dispõe sobre o ensino da língua espanhola”.

Comunico, outrossim, que o citado projeto foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Republica, tendo se convertido na Lei nº 11.161, 
de 5 de agosto de 2005.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como 

cópia da mensagem e do texto da lei em que se con-
verteu a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Inocêcio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– O expediente que acaba de ser lido será juntado ao 
processado do Projeto de Lei do Senado nº 112, de 
2003 e vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

Ofício CCS nº 76/2005 

Brasília, 23 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

O Conselho de Comunicação Social, cumprindo 
suas atribuições estabelecidas pelo art. 224 da Cons-
tituição Federal e, de modo específico, pelo art. 2º, alí-
nea b, da Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, 
desde sua primeira composição empreende esforços 
para contribuir nos debates relacionados à publicidade 

de bebidas alcoólicas, tendo sido designado, como re-
lator da matéria, o Conselheiro Gilberto Leifert.

Considerando os trabalhos realizados e as comu-
nicações já efetuadas por este Conselho, foi formaliza-
do o presente Estudo do Conselho de Comunicação 
Social, nº 2 de 2005, que levamos ao conhecimento de 
V. Exª para ciência da posição atual sobre a matéria no 
âmbito deste Órgão Auxiliar do Congresso Nacional.

Aproveitamos a ocasião para apresentarmos pro-
testos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente, – Arnaldo Niskier, Presidente 
do Conselho de Comunicação Social do Congresso 
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– O expediente que acaba de ser lido vai à publica-
ção.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 942, DE 2005

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217, do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja encami-
nhada à Ministra de Estado da Casa Civil a seguinte 
solicitação de informações:

– todas as prestações de contas men-
sais relativas aos meses em que se efetuaram 
despesas por meio de saques em dinheiro de 
cartões de crédito corporativo desde janeiro 
de 2003; e

– as notas fiscais que suportam os re-
feridos saques.

Justificação

Em informações obtidas a partir de auditoria re-
alizada pelo TCU nos cartões de crédito corporativos 
da Presidência da República, verificou-se uma grande 
quantidade de recursos sacados em dinheiro na boca 
do caixa. Tal situação anômala tornou-se ainda mais 
suspeita quando se verifica que as notas fiscais que 
justificam os referidos saques dizem respeito a em-
presas desconhecidas e, até mesmo, sob investigação 
do Ministério Público como empresas que participam 
de um verdadeiro esquema de fornecimento de notas 
fiscais frias.

Uma dessas empresas aparece como fornece-
dora de cartuchos para impressoras, sendo que no 
cadastro de contribuintes da Receita Federal aparece 
como empresa de alimentos, além do mais a citada 
empresa dista mais de 40 quilômetros do Palácio. É 
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extremamente suspeito que a Presidência da Repú-
blica, podendo adquirir mercadorias de fornecedores 
credenciados e por cartão de crédito, opte por fazer 
aquisições em condições dúbias. Assim, faz-se neces-
sário que esta Casa investigue os referidos gastos a 
fim de zelar pelo interesse público. Mesmo porque a 
Presidência da República não pode estar submetida 
a gastos suspeitos.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2005. – Se-
nador Alvaro Dias.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 943, DE 2001

Requeiro. nos termos do número 12, alínea c, 
inciso II do art. 255, combinado com o disposto no in-
ciso I do art. 101 do Regimento Interno, audiência da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para 
que se manifesta sobre o Projeto de Lei do Senado 
de nº 86, de 2004, além das comissões constantes do 
despacho inicial.

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2005. 
– Senadora Ana Júlia Carepa.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– O expediente que acaba de ser lido será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 
Senador Leomar Quintanilha. Em seguida, concede-
rei a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti e, logo 
após, ao Senador Paulo Paim, por permuta com o Se-
nador Edison Lobão.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, pela ma-
nhã, li a entrevista de um cientista político mexicano, 
Alejandro Poiré, que, questionado a respeito da crise 
política por que atravessa o País, dizia que isso não 
era prerrogativa ou privilégio apenas do povo brasileiro. 
Segundo ele, o tipo de crise que estamos atravessando 
e a reforma político-partidária que se está a exigir são 
decorrentes das democracias em formação, das demo-
cracias novas. É claro que isso não serve de consolo, 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para a situação 
que atravessamos no nosso País. E o apelo que se faz 
pela reforma política se dá em razão da grave crise 
político-partidária vivida pelo País.

Está claro para todos nós que uma das razões 
que têm provocado esse desvio de conduta, essa de-
formação no processo político-partidário está exata-
mente no elevado custo das campanhas.

Presidente Ramez Tebet, várias providências já 
foram sugeridas ao longo do tempo, e, inclusive, já tive 
oportunidade de defender desta tribuna a mesma data 
para eleições gerais no País, de Vereador a Presiden-
te da República. Por que tem de haver um processo 
eleitoral a cada dois anos, envolvendo toda a popula-
ção, parando o País? Porque o povo brasileiro gosta 
realmente de participar, de ter a sua vez, de fazer ou-
vir a sua voz, de participar do processo. E o povo se 
envolve, de forma apaixonada, nas políticas que se 
desenvolvem nos quadrantes do País.

Eu me recordo de quando defendia essa tese da 
coincidência das eleições desta tribuna. Fui contestado 
por pessoas com muito mais experiência, com muito 
mais propriedade, com muito mais competência e sa-
bedoria política do que eu.

Lembro-me de um episódio, ocorrido num perí-
odo de campanha, quando visitei um dos pequenos 
Municípios do Estado do Tocantins, um Município que 
deve ter cerca de três a quatro mil habitantes. Con-
versei com uma senhora sexagenária, razão por que 
detentora de muita experiência e de um conhecimento 
de vida largo e extenso. Porém, habitava um Município 
pobre e atrasado. Ela mostrava na face as marcas do 
sofrimento que o tempo lhe impunha. Vivia em uma ci-
dade cuja região era semi-inóspita, atrasada, legada ao 
ostracismo e ao esquecimento, uma das mais pobres 
do Brasil. E são tantas as regiões pobres! Elas existem 
no meu Estado e na grande maioria dos Estados das 
Regiões Norte e Nordeste deste País.

Essa senhora me dizia: “Senador, o senhor acha 
que deveria haver eleições gerais somente de quatro 
em quatro anos? Argumentos contrários a isso existem, 
mas confesso ao senhor que eu gostaria que existis-
sem eleições todos os anos”. Ela, com a sua sabedoria 
natural, com a sua experiência e com a sua vivência, 
tinha também o seu ponto de vista. Entendia que as 
eleições deveriam ocorrer todos os anos e me explica-
va o porquê: “Esta minha cidade, Senador, é pequena 
e atrasada. Só temos visitas, e visitas interessantes, 
com propostas bonitas, com shows musicais, com 
panfletagem, com cartazes que alegram a cidade, com 
gente cheia de novas idéias, no tempo das eleições. 
Nesse período, o Prefeito também trabalha mais, os 
Vereadores também trabalham mais. Então, entendo 
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que, por essas razões, as eleições deveriam ser to-
dos os anos. Teríamos uma cidade sempre mais ativa, 
sempre mais atuante, sempre mais alegre, recebendo 
gente de fora, com os benefícios que o visitante traz, 
porque é um turista; e os agentes públicos, principal-
mente Prefeitos e Vereadores, trabalhando mais para 
a coletividade e para o povo”.

A contrapor-se à idéia dessa senhora, a quem o 
tempo ensinou o que defendia, há várias razões: pri-
meiramente, a dificuldade que o povo teria de votar em 
eleições gerais, já que haveria um número enorme de 
candidatos. Discordo dessa tese, porque o povo sabe. 
O povo, quando quer, sabe. Até quem é analfabeto 
quando pega uma nota de R$10,00 não a rasga, sabe 
que vale R$10,00. Quando pega uma nota de R$50,00, 
então, sabe que o valor é muito maior, e sabe calcular 
troco e manipular direitinho o dinheiro quando se trata 
de seus interesses. 

O povo, que a cada dia está mais interessado 
em ser partícipe do processo de escolha de seu re-
presentante, sabe votar e escolher. Às vezes, fica frus-
trado por escolher mal, pois ninguém traz na testa as 
características e as informações individuais. Muitas 
vezes, as pessoas votam enganadas, pensando que 
estão escolhendo uma pessoa direita, honrada, dedi-
cada, trabalhadora, que defenderá seus interesses, 
mas se frustram com os desvios de conduta e com-
portamento.

Na verdade, o sistema democrático é, efetiva-
mente, o mais adequado e justo, tanto que povos mais 
antigos que os brasileiros a ele também se estão de-
dicando, permitindo a participação efetiva do cidadão 
na escolha de cada um de seus candidatos.

Tramitam nesta Casa algumas propostas, Sr. Pre-
sidente, que pretendem reduzir o tempo de campanha. 
Acredito que se trata de uma providência interessan-
te, que ajudará a diminuir os gastos de campanha. É 
lógico que isso dificultará um pouco a identificação 
das propostas dos candidatos, mas, efetivamente, o 
custo-benefício é razoável e haverá redução dos gas-
tos de campanha.

Os “showmícios”, Sr. Presidente, aqueles gran-
des empreendimentos artísticos, atraem as pessoas 
com o subterfúgio de verem, pessoalmente, artistas 
de renome nacional que, talvez, apenas por ocasião 
de campanhas eleitorais ou em outras raras ocasiões, 
elas, pessoas dos locais mais longínquos, atrasados e 
pobres do País, teriam essa oportunidade. A absten-
ção do uso desse artifício também vai contribuir para 
a redução do custo de campanha. 

Uma outra proposta que tramita, Sr. Presidente, 
e que vale a pena ser considerada, embora haja re-
sistência de alguns setores, é a verdadeira construção 

da imagem, a sua montagem nos programas de tele-
visão, que usam craques do marketing, os melhores 
homens da área, que desenvolveram essa atividade 
comercialmente, para vender um produto, mas pas-
saram a utilizá-la na política, para vender o candidato 
como se fosse um produto. 

Há programas de televisão em que o candidato 
até aparece pouco. Quando seus recursos e possibili-
dades pessoais de defender as suas propostas e idéias 
são limitados, arma-se um programa bonito, cheio de 
imagens bonitas, cheio de ...

(Interrupção do som.)

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– ...sons para vender a imagem do candidato.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Senador Leomar Quintanilha, tão importante é o 
pronunciamento de V. Exª, que estamos prorrogando 
por cinco minutos o seu tempo, para que possa con-
cluí-lo. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) 
– Agradeço a deferência da Mesa, tão brilhantemente 
presidida por V. Exª, Senador Ramez Tebet.

Sei que a discussão que inicio não se vai esgotar 
nos próximos cinco minutos, mas em muitas sessões. 
Tenho certeza de que haverá de tomar conta da Casa, 
numa agenda positiva, quando nos afastarmos das di-
ficuldades criadas pelas CPMIs, que espero cumpram 
a sua finalidade, aprofundem as suas investigações, 
encontrem quem realmente praticou os desvios e os 
punam, permitindo que o Brasil continue a discutir a 
sua agenda positiva. Afinal de contas, o desemprego 
é muito grande, o atendimento às demandas, às ne-
cessidades do povo, no que diz respeito a saúde e 
educação, são grandes. Precisamos continuar lutando 
e trabalhando no dia-a-dia para que o Brasil alcance 
um patamar de desenvolvimento onde possa realmente 
oferecer essas condições de prosperidade e de alegria 
para sua população.

Portanto, Sr. Presidente, entendo ser da maior im-
portância a discussão que ora se trava com relação às 
propostas de alteração na legislação político-eleitoral. 
É claro que, pressionados pela crise – e dizem que a 
crise é a parteira das grandes decisões –, entendo que 
essa decisão, que haverá de consultar os interesses 
maiores do povo brasileiro, não poderá ser tomada de 
forma açodada. É preciso que tenhamos serenidade e 
a preocupação de fazer uma lei fundada, que atravesse 
crises, gerações, para que possa, efetivamente, aten-
der aos reclamos desse processo político-partidário 
que faz parte da vida social brasileira.

Era o que eu gostaria de registrar nesta tarde, 
Sr. Presidente. 
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – 

MS) – A Mesa parabeniza V. Exª e concede a pala-
vra, pela ordem de inscrição, ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu hoje retorno 
a um tema que me está causando muita preocupação. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 62, de 2005, no Sena-
do, que está colocado na imprensa como projeto da 
gestão das florestas públicas. Parece muito simples, 
da maneira como está colocado. Parece que se trata, 
realmente, de um projeto que só visa à exploração 
racional das florestas da Amazônia, principalmente, 
mas do Brasil como um todo. Na verdade, esse projeto 
embute muitas coisas seriíssimas, principalmente para 
a Região Amazônica.

A própria Confederação Nacional da Agricultura 
já nos alertou de que esse projeto beneficia os gran-
des madeireiros, os grandes exploradores e não os 
pequenos madeireiros e exploradores, que estão na 
Amazônia há muito tempo.

Segundo, não protege adequadamente essas 
nossas áreas de floresta da cobiça internacional. Nós, 
há pouco tempo, ouvimos o Sr. Pascal Lamy, que hoje 
está na Organização Mundial do Comércio e que já foi 
da União Européia, dizer, com todas as letras, que o 
Brasil não tinha capacidade de gerir as suas riquezas, 
principalmente as florestas da Amazônia, e que, por-
tanto, precisava de um consórcio de países – leia-se 
aí, com certeza, o G-7, o grupo de países mais ricos do 
mundo – para gerir as nossas florestas. Gerir significa 
explorar. Esse sofisma é colocado justamente para ilu-
dir a mente dos brasileiros que estão no litoral do País 
e que não conhecem a realidade amazônica e, princi-
palmente, para agradar aos estrangeiros que estão de 
olho nessas nossas riquezas há muito tempo.

Esse projeto não trata apenas da gestão das 
florestas. Cria um outro órgão dentro dessa área, que 
é o Serviço Florestal Brasileiro. Quer dizer, está-se 
criando, além do Ibama, mais um órgão para cuidar 
da questão das florestas. Os próprios funcionários do 
Ibama são contrários à criação desse órgão. É mais 
um cabide de emprego, mais um órgão que se vai criar, 
mais encargos, para quê? Sob o pretexto de que serão 
pessoas especializadas para cuidar especificamente 
da gestão da floresta. E, além disso, cria também o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. 

Trata-se, portanto, de um projeto complexo. Não 
estou dizendo que não seja necessário, mas é complexo 
e precisa ser analisado com cautela. Entrou este ano 

na Câmara, onde foi aprovado a toque de caixa, e já 
está aqui, em caráter de urgência constitucional. 

Podemos dizer que o Brasil passou 505 anos 
olhando e tratando a Amazônia e agora, de repente, 
se quer aprovar a toque de caixa um projeto dessa 
importância, que já podia estar sendo discutido aqui 
desde que o Presidente Lula assumiu o Governo. E 
vem agora, no ano de 2005, coincidentemente, com 
essa pressa toda, de maneira que não possamos se-
quer discutir, por exemplo, com os Governadores dos 
Estados essa questão, que é federativa. Afinal de con-
tas, as florestas são públicas e onde elas estão? Nos 
Estados. E os Governadores não serão ouvidos? Nem 
citei os prefeitos e os deputados estaduais. Mas nem 
os Governadores dos Estados serão ouvidos, para 
dizerem se concordam ou não ou para darem suges-
tões? Porque, nesse regime de urgência constitucio-
nal, ninguém será ouvido. Ou, então, farão de conta 
que vão ouvir Governadores?

Defendo a autonomia das unidades da Federação. 
Os Estados e os Municípios têm que ter autonomia. 
Não é possível que só exista um ente na Federação, 
que é a União, onde ninguém vive; o cidadão vive é 
no Município, no Estado.

Então, preocupa-me muito essa situação. Sou 
Relator desse projeto na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, solicitei da Consultoria Legislati-
va uma nota técnica e estou procurando me informar 
para dar realmente um parecer que não se limite so-
mente ao aspecto constitucional. Quero discutir a im-
portância para a soberania e para o desenvolvimento 
econômico da Amazônia. Quero discutir os aspectos 
que garantam aos pequenos que estão lá o direito 
também de participarem efetivamente da gestão das 
florestas – repito, um nome sofisticado –, mas nessa 
correria ninguém sequer tem uma idéia precisa, por-
que se vendeu um pacote, publica-se na imprensa di-
zendo tratar-se apenas de um projeto que vai cuidar 
da gestão das florestas públicas. Que florestas públi-
cas? O que são florestas públicas? São florestas pú-
blicas municipais, estaduais ou federais? Como é que 
estão regulamentadas? Como será a garantia de que 
as grandes corporações financeiras internacionais 
não vão usar empresas de fachadas no Brasil para se 
apropriarem das nossas florestas? Coisa que há muito 
tempo eles vêm dizendo que querem fazer. Citei aqui o 
Sr. Paschoal Lamy, mas podia citar vários, como Mar-
garet Thatcher, da Inglaterra; Gorbatchev, da Rússia; 
Al Gore, dos Estados Unidos. Todos eles disseram, 
com todas as letras, que o Brasil precisa negociar a 
Amazônia para pagar a dívida externa. Todos ele têm 
dito que a Amazônia não é patrimônio do Brasil, mas 
patrimônio da Humanidade.
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Então, não podemos fazer de conta que esse não 
é um assunto muito sério. É tão sério que não deveria 
merecer essa urgência constitucional, porque tantos 
outros projetos mais importantes para o próprio País 
estão mofando nas Comissões da Câmara ou não 
chegam ao Senado, ou, quando chegam, levam um 
tempo enorme.

Vejam o caso da reforma política. Há pouco, o Se-
nador Leomar Quintanilha mencionou que há itens da 
reforma política que já foram aprovados pelo Senado e 
que estão na Câmara há mais de três anos. No entan-
to, nunca houve urgência nenhuma. O Governo nunca 
enviou um projeto também propondo alguma reforma 
política. Agora, vem com esse projeto, digamos, na 
correria, diante da crise que o Brasil está atravessan-
do. Então, as pessoas não discutem, não examinam 
e aprovamos uma lei que, amanhã, Senador Ramez 
Tebet, entrará imediatamente em vigor e nós não te-
remos mais como corrigir.

Quando o Governo quer fazer as coisas na cor-
reria, faz. Utiliza ou medida provisória ou o recurso 
da urgência constitucional e passa realmente “o pé” 
em todos. 

Registro que este é o segundo pronunciamento 
que faço sobre este assunto. Não estou de acordo com 
essa urgência constitucional, que, lamentavelmente, é 
um dispositivo quase autoritário e só quem pode retirá-
la agora é o Presidente da República. Isso, portanto, 
não nos dá oportunidade para que debatamos com 
tranqüilidade esse tema.

Mas não posso, como homem da Amazônia – nas-
cido lá, não apenas ouvi falar ou li a respeito da região 
–, não posso concordar com essa forma com que estão 
querendo tratar esse projeto. Portanto, quero alertar 
todos os Senadores e Senadoras para a gravidade e a 
seriedade desse projeto, que não é um simples projeto 
de proteção da floresta, como essas ONGs gostam de 
dizer. Está-se protegendo muito mais interesses exter-
nos, colocando em risco os interesses do Brasil. Talvez, 
ao aprovar esse projeto, estejamos entregando nas 
mãos dos ricos do mundo o que eles sempre quiseram: 
o domínio sobre a Amazônia. Porque, amanhã, sob o 
pretexto de fazerem a gestão sustentável das florestas 
nacionais, eles vão pesquisar nossa biodiversidade e, 
portanto, farão, de uma maneira mais tranqüila, a bio-
pirataria que vêm fazendo ao longo do tempo. 

Então, quero deixar este alerta de maneira muito 
consistente e dizer que, desapaixonadamente, colo-
co-me contra essa forma de pressa descabida para a 
análise de um projeto tão sério para a Nação, como 
é o caso desse. 

Espero ainda, como Relator da matéria na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, poder 

fazer alguma coisa para que não digam amanhã que 
alguém não viu, que passou de forma muito rápida e 
que a Amazônia foi entregue por nós mesmos, Se-
nadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 

– Concedo a palavra à ilustre Senadora Heloísa Helena, 
sem prejuízo das demais inscrições. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, em um momento de crise como este, tenho 
assistido a inúmeros debates e noto que vários intelec-
tuais, pensadores, articuladores falam que o principal 
caminho para que o País não enfrente no futuro crises 
como esta passa pela reforma eleitoral e política e, 
principalmente, por investimentos na educação.

Está comprovado que países que chegaram ao 
nível de primeiro mundo – poderíamos citar uma dú-
zia, começando, talvez, pelos países asiáticos – in-
vestiram muito no processo de educação. Por isso, 
falo hoje aqui da Emenda Constitucional nº 415, que 
trata do Fundeb.

É do conhecimento de todos nós, Parlamentares, 
a importância da criação de um fundo de financiamen-
to que alcance toda a educação básica. O Fundeb 
aumenta os recursos aplicados pela União, Estados 
e Municípios na chamada educação básica, além de 
aumentar a qualificação dos profissionais da educa-
ção e a melhoria salarial desses importantíssimos e 
incansáveis trabalhadores.

O Fundeb atenderá o ensino fundamental e mé-
dio e a educação de jovens e adultos; porém, Sr. Pre-
sidente – esta é a minha crítica –, ele não prevê o 
atendimento à criança de zero a seis anos de idade, 
a meu ver, uma falha.

Com o objetivo de garantir o atendimento às 
crianças de zero a seis anos, foi aprovada, no Sena-
do Federal, a Proposta de Emenda à Constituição nº 
40, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa Helena, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade e gratuidade da 
educação infantil para crianças de zero a seis anos 
– e ressalto que não foi nada combinado, uma vez 
que a Senadora Heloísa Helena está casualmente no 
plenário. A referida matéria foi aprovada, se não me 
engano por unanimidade ou, no mínimo, por ampla 
maioria e encaminhada à Câmara dos Deputados, 
onde aguarda votação.

Entendemos que o Fundeb é importante, mas a 
emenda que aperfeiçoa o projeto, conforme está na 
PEC nº 40, de 2000, de V. Exª, Senadora Heloísa He-
lena, tem de ser aprovada conjuntamente, para que 
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efetivamente possamos dizer que estamos investindo 
em todas as instâncias do ensino, que para mim vai 
de zero ano de idade, como V. Exª menciona, até o 
nível universitário.

Sr. Presidente, encaminhei um projeto de lei que 
não tem a amplitude da emenda constitucional da Se-
nadora Heloísa Helena, que garante a creche para 
crianças de zero a seis anos também na área privada, 
em todas as empresas.

Gostaria muito de receber o aparte de V. Exª, 
que é autora dessa emenda tão importante para as 
nossas crianças.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 
Paulo Paim, parabenizo V. Exª por trazer à Casa um 
tema tão importante como o da educação básica. Como 
bem disse V. Exª, a educação pode não transformar o 
mundo, mas transforma as pessoas, que, por sua vez, 
podem transformar o mundo. O tema é muito especial, 
muito precioso, essencial para a vida de milhões de 
meninos e meninas, de jovens, de mulheres e homens 
espalhados pelo Brasil. Talvez para alguns Senadores 
e Deputados – esse não é o caso de V. Exª nem o meu, 
nem o de vários outros Senadores – ou para algumas 
pessoas o tema da educação seja algo distante, até 
porque elas podem colocar seus filhos na creche, ver 
suas crianças acolhidas com dignidade. Muitas brasi-
leiras podem escolher se deixam mais tempo sua filhi-
nha ou seu filhinho em casa, com a babá ou alguém 
para acolhê-los, mas milhões de mulheres no Brasil, 
especialmente as mais pobres, não têm opção. Muitas 
estão a uma ou duas quadras da favela onde moram, 
cuidando das crianças de outras mulheres, enquanto 
as suas estão presas em casa, por um cadeado colo-
cado do lado de fora da porta, para evitar que sejam 
tragadas pela marginalidade e pelo narcotráfico, que 
sofram estupro ou violência sexual ou que entrem no 
mundo adulto, sem terem vivido a condição de crian-
ças. Isso é no mínimo escandaloso. Parabenizo V. Exª 
por falar sobre isso. O Senador Cristovam Buarque, 
assim como vários outros Srs. Senadores já aborda-
ram o assunto. Parece que amanhã haverá um ato 
pela introdução do direito à creche no Fundeb, que é 
uma vergonha na forma como veio. O Fundef, que trata 
do ensino fundamental, é uma luta histórica de todos 
nós; foi uma conquista da sociedade e não uma con-
cessão de qualquer Governo, do Congresso Nacional 
ou do Executivo. Mas muito do dinheiro que deveria 
ser repassado foi usurpado, roubado pelos superávits 
e pelas outras formas mais de política econômica ou 
de corrupção mesmo. O Fundeb, mais do que um so-
nho, é uma luta coletiva. A forma como o Fundeb foi 
estabelecido já gerou briga em todas as categorias da 
educação básica no País, porque o ensino fundamental 

não quer perder nada e tem esse direito. A creche foi 
deixada de fora; ficou o ensino de quatro a seis anos, 
a pré-escola. A educação profissionalizante, o ensi-
no de jovens e adultos, o ensino médio, cada um fica 
brigando entre si, para disputar um percentual dessa 
migalha que cai do banquete farto dos banqueiros e 
das outras orgias de corrupção na política brasileira. 
Isso significará um bilhão; imagine V. Exª esse valor 
dividido para mais de cinco mil Municípios brasileiros: 
é uma vergonha. E vergonha maior é deixar de fora 
justamente a criança mais frágil e mais pobre, a que 
nem estrutura anatomofisiológica tem para defender-
se, a que não tem possibilidade de entender e esco-
lher o que é certo ou errado. Justamente a criança 
mais frágil, a mais fragilizada diante dessa sociedade 
que hierarquiza, de forma perversa, ricos e pobres, 
fica fora do acesso e do direito à educação infantil. O 
nome “creche” é formal; qualquer outro pode ser cria-
do, mas o que se busca é um abrigo para acolher a 
menininha e o menininho pobres, de zero a seis anos, 
especialmente. Agradeço, de coração, a V. Exª a cita-
ção e espero que possamos levar adiante essa briga, 
que vai ser difícil. Sabe V. Exª que é uma dificuldade 
danada legislar sobre tudo aquilo que significa au-
mento de despesa – somos proibidos, porque isso é 
prerrogativa do Executivo. Ao introduzirmos a creche, 
já diminuiremos o percentual a ser destinado a outras 
áreas de educação básica, igualmente importantes, es-
senciais para uma sociedade que se queira civilizada. 
Estarmos no ano 2005, falando em creche, mudando 
a Constituição do Brasil, para garantir o direito à edu-
cação infantil é, no mínimo, um escândalo. Agradeço 
a lembrança que traz a esta Casa e parabenizo V. Exª 
por tentar proteger as nossas menininhas e os nossos 
menininhos. É muito apropriado usá-los nos discursos, 
mas, na hora de uma ação efetiva, eles são os primei-
ros a serem abandonados, como todos os pobres, que 
não conseguem fazer lobby nesta Casa, ou como os 
negros e os aposentados, que são pauta de todo o tra-
balho de V. Exª. Entre os que não podem percorrer o 
Congresso, entre os que não conseguem fazer lobby 
estão as crianças, que ficaram de fora. Parabenizo V. 
Exª por, mais uma vez, trazer a esta Casa a luta dos 
oprimidos, dos marginalizados, dos mais frágeis e, 
no caso específico do Fundeb, das menininhas e dos 
menininhos pobres do Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senado-
ra Heloísa Helena, alguns dados aqui confirmam essa 
análise que estamos fazendo.

Segundo pesquisas, dos treze milhões de crian-
ças brasileiras na faixa etária de zero a três anos, 
apenas 11,7% têm acesso às creches – ou seja, pra-
ticamente 90% não o têm – e somente 6% recebem 
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atendimento público. Então, se aprovada a emenda de 
V. Exª, sairíamos dos 6% para 100%, ou seja, alcan-
çaríamos mais 94%.

Destaco que a Frente Parlamentar em Defesa 
da Criança e do Adolescente, entendendo, também, 
a importância do atendimento às crianças nos primei-
ros anos de vida, lançou um manifesto que defende a 
inclusão de creches que atendem crianças de zero a 
três anos no Fundeb. Isso vem ao encontro da análi-
se de V. Exª contra o entendimento de que apenas a 
partir dos quatro anos de idade a criança deveria ser 
contemplada pelo Fundo.

Na verdade, o projeto que cria o Fundeb é, sem 
sombra de dúvidas, um passo primordial no âmbito do 
ensino médio urbano, do ensino médio rural, do en-
sino médio profissionalizante, da educação de jovens 
e adultos, da educação especial, como também da 
educação de indígenas e de quilombolas.

O Fundo será composto por percentuais oriundos 
de vários tributos estaduais, municipais e da União, 
que complementará os recursos nos Estados que não 
alcançarem o valor mínimo nacional aluno/ano.

Um país que investe em educação é um país que 
acredita no potencial do seu povo e na importância da 
dimensão política do próprio processo educativo. Não 
devemos apenas conceber a educação como um di-
reito fundamental de todas as pessoas, mas sim como 
uma estratégia essencial para a superação do subde-
senvolvimento de um povo ou dos povos. 

Investir em educação é adquirir um passaporte 
para um futuro mais próspero e, conseqüentemente, 
mais igualitário. 

Não restam dúvidas de que o incentivo do Go-
verno Federal com investimentos em novos programas 
no campo da educação pretende ampliar o acesso à 
educação pública brasileira. 

Sonhamos todos com o dia em que todo filho de 
trabalhador possa ingressar na escola básica e chegar 
aos bancos de uma universidade, usufruindo assim do 
tão falado por todos nós ensino público e gratuito.

Termino, Sr. Presidente, com a fala do nosso 
grande educador Paulo Freire, que dizia que “nenhu-
ma mudança profunda na sociedade poderia acontecer 
sem se levar em conta a educação que, por sua vez, 
não deve esperar os desdobramentos econômicos e 
políticos para mudar”. Para Freire, “educar é o duplo 
movimento da existência humana de ler e transformar 
o mundo”. Grande Paulo Freire!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
O Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, 
Senadora Heloísa Helena, na última sexta-feira, ao re-
cebermos uma auditoria do Tribunal de Contas sobre 
a utilização dos cartões corporativos da Presidência 
da República, identificamos desvios e verificamos que 
determinadas notas apresentadas como justificativa de 
despesas eram suspeitas.

Nossa assessoria investigou e constatou que 
uma empresa registrada como empresa de alimentos 
havia fornecido material de informática à Presidência 
da República. Em função dessa descoberta, a nossa 
assessoria procurou manter contato com o suposto 
proprietário dessa empresa. Ele próprio, por meio de 
um telefonema gravado, confessou que apenas forne-
ceu as notas a um amigo de nome Edmilson que teria 
um relacionamento com funcionários da Presidência 
da República.

Portanto, Sr. Presidente, houve uma confissão. O 
proprietário da empresa – pelo menos o suposto pro-
prietário, porque agora se verifica que a empresa tem 
outro proprietário – passou uma procuração a esse 
cidadão. Mas, esse cidadão, procurador da empresa, 
informa que apenas forneceu a nota e que não ven-
deu os produtos. 

Ocorre, no entanto, que a Casa Civil divulga nota 
defendendo os procedimentos adotados pelos servido-
res da Presidência da República. Informa que os produ-
tos foram fornecidos, que foram recebidos e utilizados. 
Não me parece ser esse um procedimento correto por 
parte da Casa Civil, do Governo Federal.

Os procuradores de Goiás estão investigando a 
empresa usada para justificar gastos com a utilização 
do cartão corporativo da Presidência da República. 
Estão investigando porque essa empresa tem sido 
fornecedora de notas frias a determinadas prefeituras 
do entorno de Brasília. Esses procuradores de Goiás 
estranharam o endereço dessa empresa de nome FR 
Comércio e Representação, que apresentou como 
endereço um apartamento em Taguatinga. Fizeram 
buscas nos cartórios do Distrito Federal e apuraram 
que a empresa foi aberta em nome de Antonio Ambró-
sio Evangelista em 25 de janeiro de 1998. O suposto 
empresário trabalha como chapista no Bar e Lancho-
nete Tupã, situado na plataforma inferior da rodoviá-
ria no Plano Piloto. Portanto, o suposto empresário 
não é empresário. Ele teria passado uma procuração. 
O registro do cartório do Núcleo Bandeirante mostra 
que, em 25 de fevereiro de 1998, Evangelista tornou 
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Francisco Ramalho seu procurador. É exatamente o 
Francisco Ramalho que informa ter fornecido as notas 
para justificar despesas dos cartões corporativos da 
Presidência da República.

Enfim, Sr. Presidente, queremos que se investi-
gue. Por isso, estamos apresentando um requerimen-
to solicitando todas as prestações de contas mensais 
relativas aos meses em que se efetuaram despesas 
por meio de saques em dinheiro dos cartões de crédito 
corporativo desde janeiro de 2003 e as notas fiscais 
que suportam os referidos saques. Estamos solicitando 
essa providência à Ministra de Estado da Casa Civil e 
esperamos recebê-la num curto espaço de tempo, para 
que possamos, enfim, concluir sobre os procedimentos 
adotados com os cartões corporativos da Presidência 
da República. O que não pode é ficarmos com essas 
dúvidas, com essas suspeitas.

Aliás, o Correio Braziliense, em matéria do 
competente jornalista Lúcio Vaz, sob o título “No ras-
tro das notas”, mostra, inclusive com fotografia, onde 
mora o Sr. Francisco: num barraco de fundo de quintal 
de 24m2 no Guará II. Esse é o fornecedor das notas 
para calçar certamente despesas fictícias, porque o 
Governo não teria naturalmente de buscar notas frias 
para justificar gastos da Presidência da República ou 
da Casa Civil ou da Secom ou de qualquer órgão, en-
fim. Essa empresa, portanto, está sendo investigada 
pelo Ministério Público de Goiás.

A nota da Casa Civil não me parece ser um pro-
cedimento correto. Foi um procedimento apressado. 
Não houve preocupação alguma com a verdade. Não 
se procurou investigar. Apenas procurou-se desmentir 
uma denúncia de que notas frias estavam sendo utili-
zadas para calçar despesas supostamente realizadas 
pela Presidência da República.

Portanto, Sr. Presidente, além dessa providência 
que estamos solicitando, esperamos também do Tribu-
nal de Contas da União uma auditoria mais aprofunda-
da que investigue essas notas, para que se esclareça 
a opinião pública do País.

Aproveito, Sr. Presidente, o tempo que me resta 
para lamentar essa tentativa do Presidente Lula de 
tapar o sol com a peneira. No seu último discurso, afir-
mou o Presidente da República que não existe uma 
prova que possa responsabilizar quem quer que seja 
por corrupção no País! Fico impressionado com essa 
postura do Presidente da República. A impressão que 
prevalece é a de que estamos em países diferentes, 
pois as CPIs já revelaram inúmeras provas. Já arma-
zenamos provas materiais imprescindíveis para uma 
avaliação do esquema de corrupção que se instalou no 
Governo Federal. As provas foram apresentadas por 
meio da movimentação financeira, com a investigação 

dessa movimentação e a quebra de sigilos bancários. 
Também já há o envolvimento comprovado de Parla-
mentares, tanto que a Comissão deve encaminhar à 
Mesa da Câmara dos Deputados, nesta semana, a 
relação dos Parlamentares identificados como par-
tícipes de um esquema que incluía o pagamento de 
propina, sobretudo saque de dinheiro na boca do cai-
xa no Banco Rural, em Brasília, Belo Horizonte, São 
Paulo e Rio de Janeiro.

As provas estão consubstanciando um relatório 
parcial a ser divulgado nesta semana pelo Relator da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
Deputado Osmar Serraglio.

Não bastassem essas provas atinentes à partici-
pação de Parlamentares no recebimento de propinas, 
a justificativa de alguns foi o pagamento de despesas 
de campanha eleitoral, o que, evidentemente, não 
constitui sentença de absolvição judicial para delitos e 
irregularidades praticados; isso não elimina a existência 
das provas cabais que podem ensejar a instauração 
de um processo com vistas à cassação de mandatos 
por quebra do decoro parlamentar.

E existem confissões: o Sr. Delúbio Soares con-
fessou; o Sr. Marcos Valério confessou; o Sr. Duda 
Mendonça confessou; a Srª Simone confessou; o Sr. 
Roberto Jefferson confessou; o Sr. Valdemar da Costa 
Neto confessou. Existem, portanto, confissões, além de 
provas documentais já reunidas por esta CPMI.

Mas, para citar mais algumas provas, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, logo no início dos trabalhos 
dessa CPMI, eu próprio apresentei documentos que 
comprovam a remessa de recursos para o exterior das 
agências do Sr. Marcos Valério, por uma operação de 
evasão de divisas e lavagem de dinheiro, já conhecida 
durante as investigações da CPI do Banestado. O Sr. 
Marcos Valério, a partir das suas agências, remeteu 
para o exterior recursos, por intermédio do Citibank, 
em Nova Iorque, da conta da Beacon Hill, e, a partir 
da Beacon Hill, para outras contas numeradas, tam-
bém apresentadas por documentos que entregamos à 
CPMI. Esses documentos estão à disposição do Pre-
sidente da República, se assim o desejar. Trata-se de 
provas documentais.

Além desses, o Sr. Duda Mendonça encaminhou 
documentos bancários comprovando...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, 
Presidente, apenas pedindo a condescendência de V. 
Exª para que eu possa enumerar essas provas.

Enfim, o Sr. Duda Mendonça apresentou à CPMI 
documentos que comprovam operações ilegais como 
evasão de divisas, crimes contra o sistema financei-
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ro e contra a ordem tributária. Apresentou números 
de contas no exterior, bem como nomes de agências 
bancárias no exterior, isso por meio de documentos 
oficiais irrefutáveis. São provas materiais, portanto, de 
ilícitos praticados. Não pode o Presidente da República 
continuar afirmando que não existem provas.

Apresentamos também outro documento que 
mostra o envio de dinheiro para o exterior a partir tam-
bém das agências de Marcos Valério – por intermédio 
da Garanhuns Export Trading, de Montevidéu, até a 
MTB Bank, em Nova Iorque, ou Beacon Hill, em Nova 
Iorque, e finalmente uma conta numerada na agência 
do Banrisul nas Ilhas Cayman.

Documentos Sr. Presidente, não há como afirmar 
que não há documentos! A própria Corregedoria Geral 
da União auditou contratos e encontrou mais de 500 
irregularidades nos contratos auditados nos Correios. 
E a Corregedoria Geral da União foi instituída exata-
mente para assessorar o Presidente da República, e 
essas irregularidade estão em relatório apresentado à 
Presidência da República, mas o Presidente Lula con-
tinua afirmando que não há provas; o Presidente Lula, 
na verdade, quer tapar o sol com a peneira, procurando 
isentar-se de responsabilidade. Em determinados mo-
mentos, transfere responsabilidades, afirmando que foi 
traído. Admite, portanto, que há corrupção e que já há 
comprovação da corrupção existente. Mas, em outros 
momentos, adota outra postura e tenta isentar-se, afir-
mando que não há uma prova sequer – foi a afirmativa 
do Presidente no seu último discurso.

Concluo, Sr. Presidente. Em que pese as limita-
ções e a ineficiência em determinados momentos, as 
CPIs já apresentaram provas e já desmontaram es-
quema de corrupção existente no Governo Federal. As 
CPIs podem apresentar relatórios parciais, como o des-
ta semana – que espero realmente seja encaminhado 
à Mesa da Câmara dos Deputados –, para ensejar a 
cassação de mandatos. Então, não está aí uma fábrica 
de pizza e, sim, uma Comissão trabalhando com as 
suas limitações, sem a necessária instrumentalização 
técnica, mas revelando fatos, colocando o mal à luz 
para que possa ser combatido; uma CPMI que não vai 
atender às expectativas maiores da população de for-
ma absoluta, mas que vai cumprir o dever de oferecer 
ao Ministério Público densa documentação, com pro-
vas materiais, e que vai poder indiciar pessoas para 
responsabilização civil e criminal.

Sr. Presidente, lamentavelmente o tempo já se 
esgotou há alguns minutos.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço 
a V. Exª, Sr. Presidente, dizendo que realmente havia 

um monumental esquema de corrupção. Já há provas 
suficientes para que pessoas sejam responsabilizadas. 
Já há provas suficientes para a cassação de mandatos 
parlamentares. Certamente, teremos de esperar um 
longo tempo para concluir esse processo na esfera 
judicial, a fim de que as pessoas possam ser conve-
nientemente julgadas e certamente condenadas.

Isso é o que nós esperamos e o que o País de-
seja.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao nobre orador José Agri-
pino, pela Liderança do PFL.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Pois não. V. Exª tem a palavra.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
comunicação inadiável, pela Liderança do PL, no mo-
mento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª já está inscrito após o Senador Ney 
Suassuna.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª que confirme 
minha inscrição como orador.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem.) – Eu também estou inscrita como oradora, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª assinou o livro?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PLF – PI) – Sr. 
Presidente, solicitei a inclusão do meu nome no iní-
cio da sessão. Foi feito um aceno positivo de que eu 
estaria inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª pede a inclusão do nome para orador 
inscrito normalmente?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sim, 
normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª precisa assinar o livro. Vamos incluir o 
nome de V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tem a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há uma preocupação que percebo ser 
cada vez maior no seio da sociedade brasileira, que 
está inquieta, está perdendo a paciência, está olhando 
a classe política já com desconfiança. Isso determina 
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a minha convicção, Senador Ney Suassuna, de que o 
Congresso está vivendo um momento difícil, está num 
ponto de inflexão. Nós estamos na hora da verdade.

Senador Ramez Tebet, tenho a convicção abso-
luta de que V. Exª, eu, a Senadora Heloísa Helena e 
tantos outros Srs. Senadores, que nos sentimos abso-
lutamente tranqüilos com as investigações em curso, 
podemos ser nivelados por baixo se não chegarmos, 
e chegarmos rapidamente, a conclusões que eliminem 
mandatos e coloquem pessoas na cadeia. A socieda-
de está inquieta, Senadora Heloísa Helena, e, se não 
chegarmos a conclusões definitivas, nós vamos pagar 
o preço. V. Exª, com toda a sua brabeza, e eu, com 
toda a autoridade com que procuro falar, vamos pagar 
o preço. A responsabilidade de encontrar culpados é de 
todos, mas é, fundamentalmente, daqueles que estão 
na oposição. Está aí a minha preocupação. 

Quero fazer uma proposta, aliás, quero antecipar 
a proposta que o meu Partido, por sugestão minha, 
fará na reunião de líderes amanhã.

O que é que está ocorrendo hoje? É uma super-
produção, é um “ben-hur” de denúncias. Mal começa-
mos as investigações do caso Palocci-Buratti e já se 
anunciam para a próxima semana três megaproblemas 
a serem investigados. 

Um deles vem sob a forma dos cartões corpora-
tivos. Senador Heráclito Fortes, V. Exª sabe que não 
vamos investigar os cartões corporativos porque que-
remos fazer mal a alguém. Vamos fazer isso porque 
surgiu a informação de que, do Governo passado para 
este Governo, os gastos, os saques em dinheiro usan-
do cartão corporativo triplicaram: saíram de dois para 
seis milhões de reais. E aparecem agora notícias so-
bre as notas fiscais frias para justificarem saques em 
dinheiro. Tem de investigar ou não tem de investigar? 
Claro que tem! É um assunto a mais.

Da mesma forma, assunto a mais será a vinda 
do irmão do ex-Prefeito Celso Daniel, que quer vir. 
Os depoimentos mais substantivos são aqueles das 
pessoas que querem vir, que não vêm aqui com ha-
beas corpus, que não vêm aqui mentir, vêm porque 
querem vir e, assim fazendo, vêm dizer o que a socie-
dade quer ouvir.

Toninho da Barcelona é outro. Dizem que o Sr. 
Toninho da Barcelona é o banco central dos doleiros. 
Dizem que o Sr. Toninho da Barcelona era o repositório 
de recursos ao qual recorriam os doleiros periféricos, 
e dizem que ao Sr. Toninho da Barcelona, que remetia 
dinheiro para o exterior, está associada uma passagem 
no mínimo curiosa, que estou ansioso para ver se é 
verdadeira: que é o braço europeu de uma pessoa co-
nhecidíssima em São Paulo, conhecidíssima em São 
Paulo. E eu quero ver se é verdade. Se for verdade, a 

conexão com um partido político chamado Partido dos 
Trabalhadores ficará evidentíssima.

Estamos com Buratti-Palocci e já três coisas 
monstruosamente perigosas estão anunciadas: Toninho 
da Barcelona, o irmão do Celso Daniel e os cartões 
corporativos. Surge, então, como surgiu neste fim de 
semana, a história de que as três CPIs estão compe-
tindo, estão trombando umas com as outras, e a ação 
de uma está prejudicando a outra. Eu conversava agora 
com a Senadora Heloísa...

(Interrupção do som.)

O SR JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) –...o racio-
cínio é dela e é meu. É ótimo que elas estabeleçam 
uma sadia competição entre elas, porque, quanto mais 
eficientes forem, mais resultados, mais constatações 
irão aparecer, mas desde que não se perca o foco. E, 
para não se perder o foco, é preciso entender que es-
tamos inundados de denúncias a investigar.

Vou fazer, daqui a pouco, na Liderança do PFL, 
uma reunião com os companheiros Deputados e Se-
nadores que participam das três CPIs para discutir 
mensalão, bingos e CPI dos Correios. 

A CPI dos Correios, Senador Ney Suassuna, na 
minha opinião, tem de investigar a origem do dinheiro, 
dinheiro público ou privado, que ensejou gastos com 
compras de charutos, aluguel de jatinhos, aluguel de 
carros blindados, bem como Land Rover, bem como 
financiamento de campanha, bem como compra de 
partido político, tudo misturado. Mas precisamos iden-
tificar agora é a origem do dinheiro, onde é que o dolo 
foi praticado, onde é que a Administração Pública foi 
lesada, onde é que o tráfico de influência produziu o 
dinheiro que chegou – aí sim, o objetivo da CPI do 
Mensalão – aos destinatários. Não se pode perder o 
foco. Uma vai objetivar identificar destinatários, que é 
a CPI do Mensalão; a outra, a origem do dinheiro; e a 
CPI dos Bingos, o dinheiro obtido para os mesmos fins 
através do tráfico de influência que se operou para a 
concessão de jogos de forma ilegal. 

Tenho, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma 
preocupação muito grande com a eficiência e com a 
eficácia das investigações. Como são muitas as denún-
cias, como há muita coisa para investigar, é preciso 
focar corretamente, é preciso estimular a competição 
entre as comissões parlamentares de inquérito, tendo 
consciência de que uma existe para vigiar a outra. 

Senador Heráclito, V. Exª se lembra da nossa luta 
para que a CPI dos Correios se instalasse. Primeiro, foi 
a tentativa de subtração de assinaturas: à meia-noite, 
neste plenário, a luta para que não se completassem 
as assinaturas; depois, a luta para que o requerimen-
to a ela relativo não fosse lido – não nossa, a luta dos 
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governistas, que não queriam que esse requerimento 
fosse lido, mas o Senador Renan Calheiros o leu no 
Congresso –; depois, o recurso à CCJ; e, depois, a luta 
para eleger presidente e relator e fazer a CPI chapa 
branca. Tudo foi feito para evitar a CPI dos Correios. 
Nós tínhamos o direito legítimo de achar que o Gover-
no não queria investigar coisa nenhuma.

Então, a CPI do Mensalão, dentro dos objetivos 
dela, teve também o de ampliar o rol das investiga-
ções, porque, pelo Governo, a CPI dos Correios in-
vestigaria só a questão “Correios”: Maurício Marinho 
e pouco mais ou nada, nada mais. Para que o leque 
fosse ampliado e o objetivo mantido é que instituímos 
a CPI do Mensalão. A CPI dos Bingos tem seu objetivo 
próprio, mas, na verdade, tem um objetivo maior, que 
é o de fiscalizar as duas outras. O que as duas não 
quiserem, a dos Bingos pode fazer. Agora, para fazer, 
é preciso eficiência.

Sr. Presidente, vou concluir porque quero apre-
sentar a proposta que vou fazer. Vou discutir com os 
meus companheiros a objetividade no foco das três: 
cada qual com o seu foco e cada qual com a sua bus-
ca de eficiência para mostrar resultados.

Agora, tenho uma preocupação. As assesso-
rias, que estão no subterrâneo, no andar de baixo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, têm tido grande 
dificuldade para encontrar as provas no meio de tone-
ladas de papéis, porque são poucos os assessores do 
Senado, do Tribunal de Contas da União, do Ministé-
rio Público e da Polícia Federal. São abnegados, mas 
são poucos. 

Tenho a clara consciência, Senadora Heloísa He-
lena, de que cassar mandato é um ato político. Agora, 
para colocar culpado na cadeia, é preciso abrir um pro-
cesso penal, e processo penal trabalha com prova, e 
prova está em papel. Se não encontrarmos os papéis, 
a sociedade brasileira vai se frustrar. Sei que vamos 
conseguir o que temos de conseguir custe o que cus-
tar, ou seja, cassar dez, quinze, vinte, trinta, quarenta, 
cinqüenta, quantos forem os culpados, mas também é 
preciso colocar ladrão na cadeia e, para isso, é preciso 
identificar as provas, os papéis.

Vou propor algumas ações ao Senador Renan 
Calheiros, Presidente da Casa, que está com a melhor 
das intenções, a de convocar uma reunião de Líderes, 
de Relatores e de Presidentes das Comissões, para 
trabalhar no sentido do freio de arrumação. 

Primeiro, interferir diretamente nos órgãos que 
estão demorando a remeter as informações solicita-
das, por exemplo, os sigilos telefônicos. A Anatel e o 
Ministério das Comunicações têm de se manifestar, as 
informações solicitadas têm que chegar com urgência. 
Para isso, tem de haver a interferência direta do Pre-

sidente do Congresso, instituição cuja credibilidade 
está em jogo. Em muito boa hora o Presidente Renan 
Calheiros se coloca para auxiliar. Pois que S. Exª se 
mova – e vou fazer-lhe este pedido – para cobrar dos 
órgãos agilidade na remessa de informações.

Segundo, o Senado Federal tem verba para con-
tratar uma consultoria de pessoal especializado para 
mergulhar nos papéis que estão no andar debaixo, 
que não foram ainda manuseados e têm de ser ma-
nuseados, porque parte das provas que vai condenar 
os desonestos está lá. Agora, com o pessoal de que 
os membros da CPMI dispõem, pode ser que demore-
mos dois meses, seis meses, dois anos, pode ser que 
a gente demore mais tempo do que possamos gastar, 
do que a sociedade agüenta esperar.

De modo que vou solicitar ao Presidente Renan 
Calheiros a contratação de uma consultoria especiali-
zada, composta de pessoas capazes de fazer a triagem 
dos papéis. Não quero que eles assumam a responsa-
bilidade, porque esta é nossa, dos Parlamentares. Mas 
que façam a triagem com competência, numa equipe 
numerosa ou suficientemente numerosa, e ofereçam 
a identificação dos vestígios de prova. Membro do Mi-
nistério Público, membro do TCU, membro da Polícia 
Federal, Deputado A, Deputado B, olhem este papel, 
olhem esta prova, olhem isto aqui, este papel interessa. 
Se querem punir os culpados, aqui estão as provas.

Para tanto, vai a sugestão da contratação da con-
sultoria. Vou dizer ao Presidente Renan Calheiros: Se 
quiser agilizar, adotar providências com conseqüência 
prática, tome essa providência. Mova-se no rumo de 
cobrar aquilo que foi solicitado, que venha com urgên-
cia. E contrate, por favor, uma consultoria para ajudar 
o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de 
Contas da União e os Parlamentares na identificação 
de provas que coloquem ladrão na cadeia.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aelton 
Freitas, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Com a palavra o nobre Senador Ney Suas-
suna, como Líder do PMDB.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como 
líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a economia anda bem. A inflação 
está paralisada, contida. Alguns índices esta semana 
mostraram até deflação em algumas áreas do País no 
que se refere à cesta básica. 

Neste Pais ou neste mundo de hoje, Senadora 
Heloísa Helena, tudo é movido a energia elétrica. E, 
lamentavelmente, no nosso Nordeste, onde, por que 
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não dizer, esmagadoramente o maior contingente de 
salários pagos é o salário mínimo, dispara o preço da 
energia elétrica. 

Na minha Paraíba, um aumento de 14,26% sobre 
a eletricidade cria um desequilíbrio para as empresas, 
para as indústrias e para as famílias. É uma grita geral. 
Não foi diferente no Estado vizinho, Pernambuco, onde 
a tarifa também disparou, causando um problema tão 
sério que a Justiça teve que intervir: o que era cerca 
de 18%, 19% foi fixado em 7%. E cria-se um desequi-
líbrio maior, porque precisa ser definido pela Justiça 
para não criar mais desemprego. 

Não tenho as planilhas das empresas de eletri-
cidade de Pernambuco nem da Paraíba. Mas quem 
vive de salário mínimo não tem, numa hora que está 
havendo deflação e em que tudo está contido, como 
agüentar um aumento de 14,26%, principalmente na 
indústria, porque as margens de lucro estão muito pe-
quenas, e isso desequilibra a planilha.

Concedo um aparte ao Senador Ramez Tebet. 
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Ney 

Suassuna, V. Exª não está falando só pelo seu Estado 
e pelo Nordeste porque isso está ocorrendo no Brasil 
inteiro. No meu Estado, em Mato Grosso do Sul, tam-
bém temos observado o aumento das tarifas públicas. 
Quem sofre as conseqüências é a classe assalariada 
e também a classe média, que está empobrecendo. 
A cesta básica tem deflação, assim como aquilo que 
está industrializado. Mas o povo não vive só disso; o 
povo vive de outras coisas: tem direito a sair, tem direito 
ao lazer. Como estamos falando que a economia vai 
bem? Vai bem em que sentido? Qual é o crescimento 
registrado no País? O que temos visto é o superávit 
primário sendo todo utilizado para o pagamento dos 
altos juros, enquanto isso nada é aplicado em infra-
estrutura, saneamento básico, habitação. A burocra-
tização ainda é excessiva no País. Em suma, há uma 
paralisia administrativa em prejuízo da população bra-
sileira. V. Exª faz muito bem, ainda mais como Líder 
do meu Partido, o PMDB, em abordar esses assuntos, 
porque interessam ao povo, interessam diretamente 
à sociedade, interessam àquele que tem quatro bicos 
de luz, uma tomada e uma geladeira. Tudo isso está 
tirando recursos que poderiam ser aplicados em outras 
áreas. Parabenizo V. Exª!

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Senador 
Ramez Tebet, quando digo que a economia vai bem, 
refiro-me a alguns aspectos: exportação, agroindústria, 
controle da inflação. No entanto, do ponto de vista de 
Governo, de povo, é óbvio que não digo o mesmo, tanto 
que esse é o objetivo do meu protesto.

Estou protestando e pedindo ao Governo que 
analise com calma esses índices, veja o que pode ser 

feito, porque a indústria é incipiente na minha região 
e esse aumento irá quebrar os últimos industriais que 
ainda existem.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago o re-
gistro da minha inconformidade com um aumento que 
está trazendo intranqüilidade para todo o Nordeste e 
que não se resolve pelas planilhas. É preciso entrar na 
Justiça para se conseguir uma solução para o caso, 
como aconteceu em Pernambuco e provavelmente 
acontecerá também na Paraíba.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 

– MG) – Concedo a palavra à nobre Senadora Helo-
ísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, eu permutei com o Senador Ramez Tebet, 
porque S. Exª vai precisar sair.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Com a autorização da nobre Senadora Heloísa 
Helena, concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet, por dez minutos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-
sidente, Senadora Heloísa Helena, a quem sou mui-
to agradecido, Senador Ney Suassuna, o País está 
dominado por uma crise política que se aprofunda. A 
cada dia surgem novos fatos, fatos estarrecedores, 
denúncias que escandalizam a Nação brasileira e, 
neste contexto, encaixa-se bem o discurso de V. Exª. 
Já se fala em “acordão”, e o povo não está acreditan-
do, está revoltado com esses escândalos, com essas 
denúncias que aí estão. E o povo, Senador Ney Suas-
suna, está acossado pela alta do custo de vida, com 
seu salário achatado.

O Senador José Agripino veio a esta tribuna e 
reconheceu a gravidade da crise política e moral que 
vivemos, e V. Exª vem à tribuna e aponta outra crise, 
que atinge o estômago do povo brasileiro. Essa é a 
verdade verdadeira. As tarifas públicas estão subindo 
e isso está provocando o achatamento dos salários.

Sei que procedem as investigações sobre essa 
crise, sobre essas denúncias, sobre os fatos. Reco-
nheço até que estão avançando, embora a cada dia 
surjam novas denúncias, confissões, descobrem-se 
documentos, provas de corrupção escritas. Mas, vejo, 
Sr. Presidente, que o povo brasileiro tem razão. Sei 
que o povo brasileiro é paciente, mas ele não está 
agüentando mais. É preciso que o Congresso Nacio-
nal, o Ministério Público e a Justiça Federal entendam 
isso, porque, até agora, decorrido todo esse tempo de 
investigações, feitas pelo Ministério Público, pelas três 
CPIs do Congresso Nacional, ninguém foi mandado 
para a cadeia, nenhum parlamentar perdeu o mandato. 
Houve até prisão preventiva decretada em razão disso. 
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Isso deixa o povo descrente e isso é perigoso para a 
democracia. O povo não pode perder a esperança. O 
povo tem de acreditar nas suas instituições.

Eu, particularmente, Sr. Presidente, tenho espe-
rança de que o Brasil vencerá essa crise moral e po-
lítica. Tenho esperança de que o Brasil esteja sendo 
passado a limpo. Tenho essa convicção, até porque há 
um julgamento muito sério, que é o julgamento moral. 
A sociedade já está julgando moralmente aqueles que 
ela elegeu. Muitos dos que ela elegeu já estão sendo 
repudiados pela opinião pública. Tenho convicção de 
que haverá punições até de altos figurões da Repú-
blica. Eu tenho essa convicção. Mas a população está 
duvidando, porque, até agora, não está acontecendo 
absolutamente nada.

Sr. Presidente, sabemos que a democracia é o 
governo de leis. Ninguém compreende um julgamento 
em 24 horas. Não é isso. A situação está, como disse 
o Senador José Agripino, por parte do Ministério Pú-
blico... e eu venho do Ministério Público e tenho orgu-
lho do Ministério Público do Brasil, quero confessar, 
mas não é possível que não haja nenhum pedido de 
prisão preventiva para réus confessos, que compare-
ceram aqui e depuseram perante o próprio Ministério 
Público. Não temos visto nada disso. 

Quando se prendeu alguém neste País a pretexto 
de sonegação fiscal, de não pagamento de tributos, 
prendeu-se pela manhã e soltou-se à noite! Alguns 
ficaram cinco ou seis dias e foram soltos. E não há 
denúncias. Aonde vamos chegar com isso? É preci-
so que haja credibilidade. A população precisa sentir 
confiança nas suas instituições. Não se pode agir as-
sim arbitrariamente, como nos exemplos que acabei 
de citar, nem podemos ser levados pela demora. Te-
mos que cumprir os prazos da lei! Que cumpramos 
os prazos da lei! 

Se as CPIs estão se sobrepondo umas às ou-
tras, como o noticiário está revelando, que cada uma 
coloque-se dentro de suas efetivas atribuições, para 
evitar essa superposição. Caso contrário, vamos chegar 
ao mês de dezembro, ao ano de 2007, e nada haverá 
acontecido. Será possível?! Não acredito nisso de ma-
neira nenhuma. Só haveremos de superar a crise que 
estamos vivendo com as conclusões das nossas CPIs. 
Essas conclusões não precisam ficar lá para o final.

Muita coisa ela já devia ter concluído. Por quê? 
Dirão alguns: V. Exª está criticando as CPMIs? Não, 
estou apenas sugerindo que peguem os documentos e 
encaminhem, e digam ao País que encaminharam ao 
Ministério Público. Aliás, a encaminhar o que o Minis-
tério Público já sabe! Porque quem depôs aqui depôs 
também perante o Ministério Público! Essa é uma ver-
dade verdadeira. Em suma, precisamos agilizar.

Acaba de chegar um Senador que tem dado tudo 
de si para apurar fatos, que é o Senador Efraim Mo-
rais, que preside uma dessas CPMIs e preside com 
competência. Mas elas não podem se sobrepor umas 
às outras. E aí fico satisfeito e esperançoso com a reu-
nião que será realizada amanhã com o Presidente do 
Congresso Nacional, que demonstra a nossa preocu-
pação com a superação da crise. É preciso realmente 
que haja isso. 

E penso que, às vezes, não tem nada demais 
uma pessoa prestar um depoimento em uma Comis-
são e depois prestar em outra. As pessoas falam: “Ah, 
mas ele falou perante o Ministério Público e agora vem 
falar na CPMI!” Mas muitos falaram no Ministério Pú-
blico e aqui não repetiram; e outros não falaram lá e 
aqui confessaram seus delitos. Então, as coisas têm 
que ir caminhando. 

Até quero fazer uma observação: não me preo-
cupo que as pessoas, Senador Efraim – e me dirijo a 
V. Exª pela nossa amizade, pelo respeito que lhe tenho 
e pelo trabalho que V. Exª vem realizando –, venham 
munidas de habeas corpus para não falar. Por quê? 
Porque acho que o fato de não falar é quase uma con-
fissão. Por que não quer falar?

Isso me lembra – permita-me V. Exª, porque quero 
descontrair meu pronunciamento – algo que não sei 
se já contei aqui, mas que já contei em vários lugares. 
É uma piada que ouvi no avião, retornando de Mato 
Grosso do Sul para Brasília. Fala daquele marido que 
chegou em casa com marca de batom na roupa. A 
mulher começou a “infernizá-lo” com perguntas e per-
guntas, massacrando-o.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Já vou 
encerrar, Sr. Presidente. 

E o marido ficava quieto, quieto. E ela, então, 
pergunta: “Você vai ou não vai falar?” E ele responde: 
“Você não tem assistido as CPIs? Eu invoco o meu 
direito de ficar calado”.

Então, Sr. Presidente, isso não tem importância, 
desde que terminemos logo, o mais rapidamente pos-
sível, e encaminhemos aos órgãos competentes aquilo 
que já está comprovado.

Não posso encerrar sem dizer que o Governo 
Federal está tomando uma atitude errada, ao dizer 
que não será ele que vai agir. É claro que o Governo 
Federal tem de agir, sim. Ele tem de agir politicamente. 
É claro que ele não pode interferir aqui, mas, politica-
mente, ele tem de agir. Ele tem de dizer ao seu Parti-
do, por exemplo, que cumpra a sua missão partidária, 
já que está havendo processos dentro do seu Partido. 
Ele tem de dizer ao seu Partido, aqui do Congresso 
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Nacional, que toque o barco para frente imediatamen-
te, mas, sobretudo, a par disso, que aja neste sentido: 
não ficar se defendendo. É isto o que quero dizer ao 
Governo Federal ao encerrar este pronunciamento: 
não fique só se defendendo das acusações imputadas 
aos seus membros; não se esqueça de administrar o 
País, de realizar obras de infra-estrutura em benefício 
da nosso população. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não está 
havendo obras neste País – eu já disse isso outro dia; 
não está havendo obras de saneamento básico. A bu-
rocracia não permite que se tire o dinheiro que está 
parado na Caixa Econômica para que sejam constru-
ídas casas populares para o povo. Vamos administrar 
este País. 

Digo ao Governo Federal: não fique focado ape-
nas na sua defesa; toque o barco para frente, pois o 
povo requer melhor qualidade de vida.

Ouço o Senador Efraim Morais.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Ra-

mez Tebet, agradeço a V. Exª a oportunidade de apar-
teá-lo e lhe agradeço também a referência ao nosso 
nome. Na condição de Presidente da CPI dos Bingos, 
estou tranqüilo e tenho que parabenizar o Senado Fe-
deral pela vitória que obteve, primeiro por intermédio 
do Supremo, para que pudéssemos instalar a CPI dos 
Bingos. Trata-se de uma CPI do Senado Federal. Em 
nenhum momento a CPI dos Bingos saiu do roteiro 
que foi traçado. Não estamos disputando, confesso 
a V. Exª. Ouvi alguns comentários de alguns compa-
nheiros do Congresso Nacional sobre a disputa de 
holofotes. De forma nenhuma! A CPI dos Bingos está 
caladinha, trabalhando; as Srªs e os Srs. Senadores 
estão fazendo um trabalho sério. Só para que V. Exª 
tenha uma idéia, de todos os requerimentos que fo-
ram apresentados e aprovados, nenhum foi a voto, a 
disputa de voto. O que houve foi entendimento entre 
o Governo e os representantes da Oposição. Quero 
louvar, por exemplo, o Senador Tião Viana, que tem 
sido uma espécie de intermediário, representando o 
Governo. Assim, temos andado. Quem é que se lem-
brava do Sr. Rogério Buratti neste País? Ninguém! E 
ele foi preso. Quem é que se lembrava do Sr. Waldo-
miro Diniz? Ninguém! Ele já estava esquecido, mas 
foi indiciado. Quem é que se lembrava do Sr. Carlos 
Cachoeira? Ninguém! E ele foi indiciado também. O 
que não ocorre dentro da nossa CPI é a disputa en-
tre Parlamentares para se saber quem aparece mais. 
Pelo contrário, estamos no caminho correto. O nosso 
companheiro do PMDB, Senador Garibaldi Alves Filho, 
como Relator, está fazendo um trabalho seriíssimo com 
aquela paciência que Deus lhe deu. Estamos no cami-
nho e seguindo exatamente em busca da verdade, que 

é isso o que queremos. Não queremos mais do que a 
verdade. E vamos buscá-la. Posso garantir uma coisa 
a V. Exª e à sociedade brasileira: na CPI dos Bingos, 
não vai haver pizza não; na CPI dos Bingos, vamos 
apurar o que tiver de ser apurado, doa a quem doer. 
Disso aí não tenham dúvida, porque essa não é uma 
decisão do Presidente, mas dos Parlamentares, das 
Senadoras e dos Senadores que compõem a CPI dos 
Bingos. Quero deixar bem claro que a CPI dos Bingos 
vai no caminho certo. Daqui a pouco vão até dizer que 
o Presidente é da Oposição e que está querendo ir 
longe demais! Não. Vou em busca da verdade com os 
companheiros do Governo e da Oposição. E pode ter 
certeza V. Exª de que este é o objetivo da CPI: levar a 
verdade à sociedade brasileira. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador 
Efraim Morais, se as minhas modestas palavras, nes-
ta tribuna, não tiverem servido para nada, já serviram 
para ouvir de V. Exª o que acabou de dizer – e o que 
a sociedade brasileira quer ouvir: “doa a quem doer”. 
E isso não é retórica, porque é dito por V. Exª. Temos 
plena, absoluta confiança nisso. As minhas palavras 
não podem ser interpretadas como condenação às 
CPIs, porque fiz alusão às indagações que o povo está 
fazendo e ao que a imprensa está publicando. 

Tenho os ouvidos colados aos da sociedade. Ve-
nho lá do meu Mato Grosso do Sul e tenho ouvido o 
que o povo está falando, ansioso para que o País saia 
dessa crise e saia com honra, saia com outra feição, 
de respeito ao dinheiro desse mesmo povo, que, des-
graçadamente, nunca foi tão esbanjado, surrupiado 
como agora. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vou encer-
rar, Sr. Presidente. O Senador Ney Suassuna quer fazer 
um aparte de um minuto só, e vou conceder-lhe. 

Quero dizer que, na história republicana do Bra-
sil, os cidadãos nunca viram isso, assim como nenhum 
Senador que está aqui. Creio que a maioria da classe 
política que está sendo injustiçada talvez não pudesse 
imaginar que fosse a tanto o que está acontecendo de 
maldade em nosso País. 

Cumpre a nós assumirmos a responsabilidade 
de punir, de dar uma outra feição à nossa Pátria e de 
não deixar que a esperança morra no coração do povo 
brasileiro, especialmente no das nossas crianças e no 
da juventude, que, outro dia, ocuparam os espaços 
reservados aos Senadores da República.

Ouço o nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-

nador Ramez Tebet, gostaria de parabenizar V. Exª não 
só pela veemência com que defende as suas idéias, 
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mas porque V. Exª está exatamente no caminho que 
o PMDB tem feito e quer que se faça: que todas as 
coisas erradas sejam clarificadas e que as pessoas 
que merecerem sejam punidas. Não vamos deixar 
de fazer nenhuma das duas. Vejam a CPI, na qual o 
PMDB está representado na figura do Relator: esta-
mos fazendo tudo como devemos; e nas outras CPIs 
também. Não deixamos de votar uma matéria que 
tenha sido necessária. Muitas vezes, a Oposição, no 
açodamento, quer votar hoje e agora. Não pode ser 
assim. Há uma linha de investigação. Quando chega 
o momento, a hora certa, votamos. Não estamos em 
tempo de açodamento, estamos querendo que haja 
punições, que se apure tudo com muita transparên-
cia e com muita seriedade. V. Exª está expressando 
exatamente a opinião do nosso Partido, o PMDB, que 
quer transparência, seriedade e punição no desenvol-
vimento dos trabalhos das CPIs.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Por isso 
é que não vou encerrar sem dizer, mais uma vez, à 
Senadora Heloísa Helena: muito obrigado.

Quero também cumprimentar o Presidente desta 
Casa, o Senador Renan Calheiros, pela reunião que 
vai realizar amanhã com os Presidentes e Relatores 
das CPMIs e das CPIs – e não sei se também com 
os Líderes dos Partidos políticos. O importante é que 
possamos agilizar os trabalhos e que surja dessa reu-
nião aquilo que a população está esperando: celerida-
de nos trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 

– MG) – Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa 
Helena por dez minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, vários 
colegas já tiveram a oportunidade de externar a sua 
preocupação em relação aos procedimentos investi-
gatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito. 
Estou entre aqueles que também estão muito preo-
cupados, extremamente preocupados com a possibi-
lidade de uma grande “operação abafa”, onde duas 
instituições, desmoralizadas de fato perante a opinião 
pública, acabam acobertando uma à outra por falta de 
legitimidade moral para se investigarem mutuamente. 
É isso que está acontecendo no Brasil.

Sabemos todos nós que só não vê quem é ino-
cente, ingênuo e incapaz de observar a realidade ob-
jetiva ou quem está apaixonado, pois a paixão nos 
cega a ponto de não vermos exatamente como as 
coisas são. Esses podem não estar querendo ver. 
Outros, que fazem de conta que não estão a ver, são 
aqueles que estão relacionados ou que são parte da 

camarilha de ladrões que roubam os cofres públicos, 
parasitam o aparelho de Estado, comportam-se tal e 
qual ratos de terno e gravata e andam pelos tapetes 
azuis do Senado, pelos tapetes verdes da Câmara e 
pelos tapetes do Palácio do Planalto com alegria, com 
desenvoltura e com a certeza da impunidade, de que 
nunca serão pegos.

Fora esses, quem realmente quer investigar sabe 
que as coisas estão muito graves. Nem vou falar so-
bre as CPMIs dos Bingos e do Mensalão ou sobre as 
Comissões de Ética instaladas na Câmara dos Depu-
tados, mas quem analisa a CPMI dos Correios – falo 
de quem quer cumprir a sua obrigação constitucional 
–, com rigor ético implacável e com independência téc-
nica, como a legislação vigente obriga, quem lá está 
para investigar e não faz parte da base de bajulação 
– a qual vende a alma e a honestidade para se lambu-
zar no banquete farto do Poder – sabe que a podridão 
está diretamente relacionada ao Palácio do Planalto e 
à metade do Congresso Nacional.

Por isso, Sr. Presidente, a chance de tudo acabar 
em pizza é muito grande; por isso, a chance de tudo 
terminar numa vergonhosa “operação abafa” é muito 
grande. Qualquer pessoa de bom senso que analisa o 
procedimento investigatório sabe que existe o envol-
vimento direto do Presidente da República, da linha 
sucessória e da metade do Congresso Nacional. En-
tão, o risco de uma grande, vergonhosa e abominável 
“operação abafa” existe de fato.

Está claramente demonstrado que duas institui-
ções estão desmoralizadas e que o Presidente da Repú-
blica está diretamente envolvido. É evidente – qualquer 
pessoa de bom senso o sabe – que seria impossível 
montar-se um esquema de corrupção com tantas ra-
mificações como esse, durante dois anos e meio, sem 
o conhecimento do Palácio do Planalto.

O Presidente da República nada faz para estabe-
lecer procedimentos investigatórios para identificar os 
corruptos da sua base de bajulação. É óbvio que não 
vai fazer isso, porque as gangues partidárias que estão 
nas sete áreas do gestor operacional dos Correios são 
da base de bajulação do Governo. Não estou fazendo 
generalização quanto aos membros do PT, do PTB e 
do PMDB, mas essas três gangues partidárias atua-
vam no gestor operacional dos Correios e agiam em 
conluio com empresários apaniguados, fornecedores 
de propina e de financiamento de campanha do Palácio 
do Planalto, que, por sua vez, criaram esse gigantesco 
esquema de corrupção.

O Palácio do Planalto, comprometido com a cor-
rupção, nada faz para investigar as gangues partidárias 
que roubam os cofres públicos, as quais são parte da 
sua base de bajulação. O Congresso Nacional tam-
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bém nada faz para investigar o Palácio do Planalto e 
as gangues partidárias aqui representadas, porque se 
trata de uma instituição desmoralizada acobertando 
outra igualmente desmoralizada.

Quem perde de fato? Perde a já combalida de-
mocracia representativa.

Não vivemos em uma democracia. Hoje, pela ma-
nhã – não tive oportunidade de chegar a tempo – hou-
ve aqui uma saudação extremamente importante, em 
comemoração pelos 26 anos da Anistia. Aqui estavam 
pessoas lutando pela quebra do sigilo dos documen-
tos relacionados aos anos que tanto envergonharam a 
todos os democratas do País. No entanto, não temos 
uma democracia. Democracia sem justiça social não é 
democracia. Não é democracia representativa aquela 
em que muitos que aqui estão compram os seus res-
pectivos mandatos.

A desmoralização é maior diante não das de-
núncias de corrupção, mas dos indícios relevantes de 
crimes contra a Administração Pública.

Senador Efraim Morais, quando aparece nos jor-
nais essa história de guerra de vaidades, de um Par-
lamentar que quer aparecer mais do que o outro, de 
uma CPI que quer aparecer mais do que a outra, isso 
realmente não me incomoda, porque, sendo as CPIs 
apresentadas ao vivo, quando um Parlamentar quiser 
aparecer mais do que o outro em uma CPI, o povo 
brasileiro tem a oportunidade de desligar a televisão 
ou o seu radiozinho.

O ruim é o que acontece nos esgotos da política 
do Congresso Nacional, nos subterrâneos do Palácio 
do Planalto, aquilo que a população não sabe. Dos 
acordos nos esgotos do Congresso Nacional e do Pa-
lácio do Planalto a sociedade brasileira não tem nem 
dimensão, porque o povo brasileiro não consegue en-
tender o nível de suborno, de chantagem, de patifaria, 
de demagogia, de roubalheira do Congresso Nacional 
e do Palácio do Planalto.

Então, se alguém quer aparecer mais do que 
o outro, se uma CPI quer chamar a atenção mais do 
que a outra, que o façam mais ainda! Quanto mais 
pessoas forem chamadas, melhor será a capacidade 
de investigação. Se a sociedade brasileira se cansar 
de tantos depoimentos, não há problema: é a vida. O 
mais importante é que haja, realmente, o aprofunda-
mento das investigações.

O povo brasileiro está cansado não de um Parla-
mentar querendo falar mais do que o outro e de uma 
CPI querendo aparecer mais do que a outra, mas da 
roubalheira, da camarilha que está roubando e parasi-
tando os cofres públicos e que comemora isso.

Veja só aonde chegamos, Senador Efraim Morais! 
Todo mundo diz: “Isso vai dar em pizza”. A roubalheira 
é tanta, que esse risco é muito grande!

É muito importante quando V. Exª diz: “A minha 
CPI não vai dar em pizza.” Naquela em que estou tra-
balhando, Senador Efraim Morais, isso pode até acon-
tecer, porque o Governo tem maioria, mas vou estre-
buchar com todas as minhas possibilidades para não 
dar em pizza. Mas isso até pode acontecer.

É fundamental que o povo brasileiro fiscalize e 
controle seus Parlamentares, inclusive nos Estados, 
para que tudo isso não dê em pizza. O risco de isso 
acontecer é muito grande, o risco de haver uma “ope-
ração abafa” é muito grande, porque a elite política e 
econômica está muito contente. Os banqueiros estão 
muito contentes. O capital financeiro nunca chafurdou 
com tanta alegria na pocilga do capital como agora. 
Se existe uma banda da direita que está na Oposição, 
existe uma outra banda da direita que está no Gover-
no também.

Evidentemente, a chance de dar “operação aba-
fa” é muito grande, e, por isso, é essencial que o povo 
brasileiro fiscalize e controle o Congresso Nacional.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Efraim 
Morais, para que eu possa concluir.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senadora He-
loísa Helena, agradeço a V. Exª. Serei rápido. A tese de 
V. Exª é correta: não nos devemos preocupar por que 
estamos convocando pessoas que estão envolvidas 
com corrupção. Não sei por que o Governo está com 
essa preocupação toda. São três CPIs.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – E o 
Governo trabalhou para pulverizar as CPIs.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Nas três CPIs, 
dois Presidentes e três Relatores são da base do Go-
verno. Então, não têm o que reclamar. Entendo que os 
Presidentes das três CPIs estão fazendo seu trabalho. 
Agora, o Governo é interessante: na hora em que nos 
aproximamos, cria fatos. Na hora em que estamos bem 
próximos, sabemos o que acontece. Se formos bus-
car os convocados, a maioria deles parte da base do 
Governo e não da Oposição. A Oposição sabe aonde 
quer chegar. Sabemos aonde vamos chegar. Não pre-
cisamos convocar em excesso. Quero deixar claro que 
o Governo não deve se preocupar com o trabalho do 
Senado Federal. A pauta não está trancada, os proje-
tos foram votados. O Senado trabalha normalmente. 
Todos os projetos são votados. Por que o Governo vem 
reclamar do Senado? Não, essa história não está bem 
contada. Entendo que o Governo deve se preocupar em 
fazer o que disse há pouco o Senador Ramez Tebet: 
investir no País, fazer obras de infra-estrutura, pensar 
no social, o que não tem feito até agora. Parabenizo 

    107ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



29234 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

V. Exª e concordo plenamente: essa tese é verdadeira. 
Então, vamos avançar e continuar investigando. O Go-
verno vai continuar se escondendo, e nós vamos em 
busca da verdade. Pode ter certeza V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, Senador. E digo uma coisa 
que eu dizia no Governo passado também, antes de o 
Presidente Lula entregar o tributo da honestidade públi-
ca ao Presidente Fernando Henrique Cardoso – batía-
mos tanto aqui no Presidente Fernando Henrique e eu 
continuaria a bater, e continuo a fazer do mesmo jeito, 
infelizmente o Presidente Lula entregou ao Presiden-
te Fernando Henrique o tributo da moralidade pública 
do seu Governo, já que foi incapaz de abrir uma única 
auditoria, um único procedimento investigatório para 
apurar o que esbravejávamos aqui: as denúncias de 
corrupção no processo de privatização. Então, só tem 
medo de CPI quem é ladrão, rato de terno e gravata, 
a camarilha que rouba e se faz representar no Con-
gresso Nacional ou no Palácio do Planalto. CPI pode 
entregar o tributo da inocência para quem é inocente, 
mas espero que possa também encaminhar, para que 
a Justiça leve ao presídio, aqueles que efetivamente 
são ladrões dos cofres públicos, como aqueles que 
estão sendo investigados na Comissão Parlamentar 
de Inquérito.

É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 

– MG) – Concedo a palavra ao nobre Senador Herá-
clito Fortes.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, antes de entrar no assunto que me traz 
aqui, quero dizer que concordo com o pronunciamento 
feito pela Senadora Heloísa Helena. 

Neste fim de semana, visitei duas regiões com-
pletamente distintas no Brasil. Na sexta-feira, em mis-
são desta Casa, estive em Florianópolis, participando, 
como Relator, da discussão sobre a convenção-quadro 
que define e discute a questão do plantio de tabaco 
no Brasil. E, no sábado, participei, em caráter pessoal, 
de um leilão de caprinos e ovinos na cidade de Gra-
vatá, no interior de Pernambuco. E, nas duas cidades, 
havia um sentimento generalizado – e aqui, Senador 
Efraim Morais, abro um parêntese para parabenizar a 
sempre crescente audiência da nossa TV Senado – de 
que estamos aqui articulando, urdindo um “acordão” 
para livrar cabeças ou para deixar essa apuração por 
menos. Esse sentimento me assustou porque, Se-
nadora Heloísa Helena, várias e várias pessoas me 
abordaram, mostrando uma frustração antecipada do 
que estaria por acontecer nesta Casa. Tive, em todas 

as ocasiões, a oportunidade de desfazer esse senti-
mento, dando ênfase de que é impraticável que isso 
ocorra, porque a sociedade brasileira não aceitaria 
fatos dessa natureza. 

É verdade que o Governo tem pressionado de 
maneira insistente para que a CPI não convoque, 
Senadora Heloísa Helena, algumas pessoas, e tem 
conseguido, porque tem maioria, algumas manobras 
que não engrandecem a Comissão. Por exemplo, co-
locar o Sr. Gushiken para depor no dia 6 de setembro, 
véspera de um feriado. É uma tentativa de se evitar, 
primeiro, que o depoimento aconteça pela falta de 
número; segundo, que seja um depoimento em que 
esteja a Comissão repleta de seus participantes, para 
que possam de maneira tranqüila e segura pedir os 
esclarecimentos necessários para que se apurem es-
ses fatos. Há também a pressão que o Governo vem 
fazendo para que não se cumpra a convocação na Co-
missão do Presidente do Citibank Brasil. É outro ab-
surdo. Ele precisa ser ouvido, sim. Aliás, o PT perderia 
toda sua autoridade ao se configurar de maneira clara 
esse trabalho, porque, ao longo dos anos em que foi 
oposição, quem mais acusava esse banco americano 
era o PT, pelo fato de ser o maior credor brasileiro, de 
ser um banco que estrangulava a nossa economia, 
as nossas finanças, e que trabalhávamos para aquele 
conglomerado financeiro americano.

De forma que penso que nos agacharemos a 
partir do momento em que haja uma concordância de 
quem quer que seja na CPI para evitar essa convo-
cação. Aliás, concordo com V. Exª: o nosso problema 
não é quantidade de convocados, o nosso problema 
é exatamente chegarmos aos fatos. Se temos de con-
vocar pessoas com participação importante nesses 
episódios, por que não convocá-las? O que desgas-
ta uma CPI não é a convocação de pessoas, mas a 
embromação, a perda de tempo, são as questões de 
ordem propositais exatamente para procrastinar o tra-
balho. Quem vive o dia-a-dia da CPI sabe muito bem 
distinguir quando uma questão de ordem tem o objetivo 
de esclarecer fatos ou colocar ordem nos trabalhos e 
quando ela tem o sentido de procrastinar.

Daí por que penso que temos que ter cuidado 
com relação a esse sentimento de frustração que vem 
tomando conta da sociedade brasileira e não concordar, 
por nenhuma hipótese e em nenhuma circunstância, 
que tal fato possa vir a acontecer.

Mas o que realmente me trouxe a esta tribuna foi 
a matéria de O Estado de S. Paulo de domingo, que 
diz: “PPP demora para sair do papel”. Nós estamos 
quase no terceiro ano do Governo do Presidente Lula, 
que tinha como carro-chefe exatamente alavancar o 
progresso brasileiro com a participação da iniciativa 
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privada, e esse fato, Sr. Presidente, alardeado, pro-
metido, cantado em prosa e verso, continua parado 
na burocracia. O fundo garantidor não foi definido ain-
da. Os investidores internacionais começam a perder 
a credibilidade na intenção real do Governo de dar 
prosseguimento a esse investimento.

Portanto, penso que é chegado o momento de 
Sua Excelência, o Presidente da República, usar sua 
autoridade para alertar contra a burocracia que cerca a 
sua equipe e fazer com que essas obras deslanchem. 
Há recursos das PPPs destinados para várias partes 
do Brasil, e já existe, mais ou menos, a formatação 
de financiamento de investimentos em vários desses 
projetos. É preciso apenas uma decisão de Governo, 
para que a largada seja dada.

Para dar apenas um exemplo, há o início da 
construção da ferrovia Transnordestina, que vai ligar o 
Piauí, partindo de Eliseu Martins, ao porto de Pecém, 
no Ceará, e ao porto de Suape, em Pernambuco, fa-
zendo com que o escoamento da soja e dos grãos do 
Estado do Piauí seja fácil, barateando o custo e agili-
zando essas remessas.

Em meu Estado, teremos a oportunidade de be-
neficiar a produção de níquel, de Capitão Gervásio 
Oliveira; de mármore, da região de São Raimundo 
Nonato; e de outros produtos que compõem a nossa 
riqueza, de forma que é preciso que essas PPPs se-
jam iniciadas rapidamente.

Por fim, o jornal cita a questão da PPI, acordo in-
ternacional feito entre o Governo brasileiro e o FMI. No 
primeiro ano, o ano em que estamos, 2005, seriam des-
tinados R$2,9 bilhões. Mas de algumas das estradas, 
das obras escolhidas sequer existe projeto. O Governo 
decidiu a toque de caixa, sem consultar os órgãos téc-
nicos – a decisão partiu do Gabinete Civil – e destinou 
recursos que não podem sequer ser aplicados. Será 
lastimável, uma pena para o País a perda de dinheiro 
para recuperação de estradas, que é o segundo pon-
to estranho na destinação desse projeto. Noventa por 
cento são para recuperar estrada, a famosa operação 
tapa-buraco. De acordo com o projeto, verifica-se cla-
ramente que houve uma intervenção prestigiada do 
empreiteiro em detrimento da necessidade do Brasil. 
Se se for ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, ao Ministério dos Transportes, ao Ministério 
do Turismo, que são importantes vetores do processo 
de desenvolvimento do Brasil, verificar-se-á que eles 
não foram consultados.

O projeto da eclusa de Tucuruí, por cuja aprovação 
a Bancada do Pará lutou tão bravamente no Senado, 
também não está concluído.

Neste ano, só espero que a burocracia brasileira 
não se junte às empreiteiras e, para cumprir as metas, 

não deixe para definições de última hora um volume 
de obras que não cumprirá o interesse do desenvol-
vimento do Brasil. É muito estranho e esquisito: esta-
mos entrando no mês de setembro, e as substituições 
ainda não foram feitas.

Srªs e Srs. Senadores, faço um alerta sobre a 
possibilidade de mandarem, por meio de mecanismos, 
sem aprovação do Congresso, essas modificações. 
Elas têm de passar pela Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização e por votação no 
Congresso Nacional. A Lei Orçamentária, depois da 
Constituição brasileira, é a mais importante que temos. 
Não podemos permitir que modificações sejam feitas 
por intermédio de decreto, desrespeitando-se o que 
há de mais importante nas decisões das duas Casas 
do Congresso. 

É muito esquisito que, a esta altura do ano, não 
tenha havido, ainda, por parte do Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão nenhum projeto de re-
manejamento desses recursos.

Quero fazer um alerta para as Bancadas que 
tiveram, na primeira etapa desse projeto, recursos 
destinados a seus Estados: primeiro, para que não 
permitam a perda de recursos e o seu remanejamento 
para outros Estados; segundo, para que olhem aten-
tamente se esses recursos, principalmente no que diz 
respeito a estradas, são realmente prioridade para o 
escoamento da produção, para o fomento do turismo, 
em cada um dos Estados da Federação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eram es-
ses os dois assuntos que, nesta segunda-feira, gos-
taria de trazer à tribuna do Senado. Tenho certeza, 
Senadora Heloísa Helena, de que haveremos de nos 
esforçar – juntamente com alguns que fazem parte 
da Base do Governo, mas que não concordam com 
essas manobras que estão sendo feitas –, para que 
realizemos na CPI um trabalho isento, que não seja 
– como vem sendo ou como estamos tentando evitar 
que seja – de patrulhamento partidário, mas sim um 
trabalho para defender os interesses do Brasil. E de-
fender os interesses do Brasil neste momento é, mais 
do que nunca, esclarecer realmente os envolvidos nas 
corrupções de que o País todo tomou conhecimento e 
com as quais está estarrecido. É preciso determinação 
de todos nós para apurar os fatos, punir os culpados 
e tirar dos inocentes essa mancha que carregam mo-
mentaneamente, no correr das investigações.

O trabalho da CPMI é esse, duro. Mas, para que 
a Nação compreenda sua dureza, é preciso ser justo; 
não se pode cometer injustiça, nem deixar impunes 
os culpados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Aelton Freitas, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. João Batista Motta.

O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Aelton 
Freitas, Líder do PL, por cinco minutos, para uma comu-
nicação urgente e de interesse partidário, nos termos 
do art. 14, inciso II, alínea a, do Regimento Interno.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pela 
Liderança do PL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, este ano, após uma série 
de debates e audiências públicas, com a participação 
da sociedade brasileira, de cientistas e de empresas 
privadas, num longo caminho percorrido, consegui-
mos aprovar a Lei de Biossegurança no Congresso 
Nacional.

No entanto, seis meses após a aprovação, essa 
importante lei, que trata da pesquisa das células-tron-
co embrionárias e do plantio e comercialização de 
transgênicos, ainda aguarda a regulamentação pelo 
Governo Federal, infelizmente.

Por isso, ocupo esta tribuna hoje para fazer um 
apelo ao Governo no sentido de agilizar a regulamen-
tação da Lei de Biossegurança, que representa um 
grande avanço na área científica do nosso País. 

Entendo que a relevância do tema, aliada aos 
grandiosos interesses existentes na área de biotecno-
logia, exige uma condução rápida e transparente do 
processo de regulamentação, sobretudo em questões 
importantes da lei que ainda não saíram do papel.

As pesquisas na área de biotecnologia estão es-
tagnadas. Projetos que antes esbarravam em falta de 
verbas agora estão parados simplesmente pela não-
regulamentação da lei. Nossos cientistas, infelizmente, 
encontram-se de braços cruzados, sem poder iniciar 
ou dar seguimento a nenhum tipo de estudo. Univer-
sidades, institutos de pesquisas e empresas privadas 
aguardam uma sinalização positiva do Governo, para 
continuar os seus trabalhos.

Com isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
acredito que o projeto já teve o tempo necessário para 
ser devidamente concluído. Inúmeras polêmicas foram 
geradas, debatidas e solucionadas aqui, no Congres-
so Nacional, de maneira democrática e transparente. 
Por isso, o texto da lei deveria seguir o curso normal 
da regulamentação, sem mais delongas.

A Lei de Biossegurança permitirá, pela primeira 
vez, em nosso País, a pesquisa com células de em-
briões humanos, mas, somente após a sua efetiva re-
gulamentação, serão estabelecidas as regras para a 
seleção, registro e distribuição desses embriões para 
os institutos de pesquisas, clínicas e universidades.

O que temos definido, até agora, é que as pesqui-
sas devem ser aprovadas pelos conselhos de ética de 
cada instituição e os embriões a serem usados serão 
produzidos por fertilização in vitro e congelados há 
pelo menos três anos.

Enquanto uma comissão interministerial che-
fiada pela Casa Civil não conclui os trabalhos para a 
regulamentação, o Ministério da Ciência e Tecnologia 
está prestes a anunciar os projetos de pesquisa cien-
tífica com células-tronco que irão receber recursos do 
Governo Federal. A previsão é de que cerca de R$11 
milhões sejam investidos em pesquisas na área de 
biotecnologia. Mas a falta de regulamentação da lei 
poderá atrasar o início dessas pesquisas.

A verdade é que, se por um lado, o Governo sina-
liza com o incentivo às pesquisas, liberando recursos, 
por outro, erra ao retardar a regulamentação. Insisto 
neste ponto porque 106 projetos foram entregues à 
comissão da Casa Civil para serem apreciados, de-
monstrando que este assunto precisa e deve ser ana-
lisado com maior importância e agilidade.

A Casa Civil que é a responsável pelo processo 
prevê para setembro a conclusão dos trabalhos, e é 
nossa obrigação cobrar que isso seja efetivamente 
realizado. Sem a regulamentação da lei, a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) está im-
pedida de se reunir e definir sobre início, continuação 
ou conclusão de pesquisas. Como o órgão foi ampliado 
de acordo com a nova lei, só a partir da regulamen-
tação é que serão definidos critérios de seleção de 
novos integrantes.

Quero concluir, Sr. Presidente, conclamando todos 
os parlamentares, especialmente aqueles que partici-
param ativamente de toda discussão e aprovação da 
Lei de Biossegurança, a se empenharem na acelera-
ção de sua regulamentação. Não temos mais o poder 
de decisão, mas não podemos nos omitir diante da 
paralisação de centenas de projetos de biotecnologia. 
É preciso fazer com que o Governo Federal compre-
enda a necessidade e tome providências para eliminar 
rapidamente os entraves legais.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Obri-
gado pela tolerância.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR AELTON FREITAS.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, brasileiros que acompanham os trabalhos 
da casa pela Rádio e TV Senado, este ano, após uma 
série de debates e audiências públicas com a participa-
ção da sociedade, de cientistas e de empresas privadas, 
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num longo caminho percorrido, conseguimos aprovar 
a Lei de Biossegurança no Congresso Nacional.

No entanto, seis meses após a aprovação, esta 
importante lei, que trata da pesquisa de células tronco-
embrionárias e do plantio e comercialização de trans-
gênicos, ainda aguarda a regulamentação do Governo 
Federal. Por isso, ocupo esta tribuna para fazer um apelo 
ao Governo no sentido de agilizar a regulamentação 
da Lei de Biossegurança, pois a mesma representa um 
grande avanço na área científica do nosso País.

Entendo que a relevância do tema, aliada aos 
grandiosos interesses existentes na área de biotecno-
logia, exige uma condução rápida e transparente do 
processo de regulamentação, sobretudo em questões 
importantes da lei que ainda não saíram do papel.

As pesquisas na área de biotecnologia estão 
estagnadas. Projetos que antes esbarravam em falta 
de verbas, agora estão parados simplesmente pela 
não-regulamentação da lei. Nossos cientistas estão de 
braços cruzados, sem poder iniciar ou dar seguimentos 
aos estudos. Universidades, institutos de pesquisas e 
empresas privadas aguardam uma sinalização positiva 
do Governo para continuar os seus trabalhos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredi-
to que o projeto já teve o tempo necessário para ser 
devidamente concluído. Inúmeras polêmicas foram 
geradas, debatidas e solucionadas no Congresso, de 
maneira democrática. Por isso, o texto da lei deveria 
seguir o curso normal da regulamentação, sem mais 
delongas.

A Lei de Biossegurança permitirá, pela primeira 
vez em nosso país, a pesquisa com células de embriões 
humanos. Mas só após a sua efetiva regulamentação 
é que serão estabelecidas as regras para a seleção, 
registro e distribuição desses embriões para os insti-
tutos de pesquisas, clínicas e universidades.

O que temos definido, até agora, é que as pesqui-
sas devem ser aprovadas pelos conselhos de ética de 
cada instituição e os embriões a serem usados serão 
produzidos por fertilização in vitro e congelados há 
pelo menos três anos.

Enquanto uma comissão interministerial che-
fiada pela Casa Civil não conclui os trabalhos para a 
regulamentação, o Ministério da Ciência e Tecnologia 
está prestes a anunciar os projetos de pesquisas cien-
tíficas com células-tronco que irão receber recursos 
do Governo Federal. A previsão é que cerca de R$11 
milhões sejam investidos em pesquisas na área de 
biotecnologia. Mas a falta de regulamentação da lei 
poderá atrasar o início destas pesquisas.

A verdade é que, se por um lado, o governo sina-
liza com o incentivo às pesquisas, liberando recursos, 
por outro, erra ao retardar a regulamentação. Insisto 

neste ponto porque 106 projetos foram entregues à 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para 
serem apreciados, demonstrando que esse assunto 
precisa e deve ser analisado com maior importância 
e agilidade.

A Casa Civil, que é a responsável pelo proces-
so, prevê para setembro a conclusão dos trabalhos e 
é nossa obrigação cobrar que isso seja efetivamente 
realizado. Sem a regulamentação da lei, a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) está im-
pedida de se reunir e definir sobre início, continuação 
ou conclusão de pesquisas. Como o órgão foi ampliado 
de acordo com a nova lei, só a partir da sua regula-
mentação é que serão definidos critérios de seleção 
de novos integrantes.

Quero concluir, Sr. Presidente, conclamando to-
dos os parlamentares, especialmente aqueles que 
participaram ativamente de toda a discussão e apro-
vação da Lei de Biossegurança, a se empenharem na 
aceleração de sua regulamentação. Não temos mais o 
poder de decisão, mas não podemos nos omitir dian-
te da paralisação de centenas de projetos de biotec-
nologia. É preciso fazer com que o Governo Federal 
compreenda a necessidade e tome providências para 
eliminar rapidamente os entraves legais.

Era o que eu tinha dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 

– ES) – Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais, 
por dez minutos, como orador inscrito.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se o tempo de 
que disponho for suficiente, procurarei tratar de dois 
assuntos nesta tarde. O primeiro, que considero mais 
urgente, trata daquilo que está em curso no Congres-
so Nacional: a discussão sobre o veto do Executivo à 
reposição salarial de 15%, concedida aos servidores 
do Legislativo Federal. Contra esse veto, um tipo exe-
crável da ingerência do Executivo nas decisões do 
Legislativo, é que pretendo discutir com os Srs. Sena-
dores nesta tarde.

A discussão de ajustes salariais aos funcionários 
é um daqueles assuntos-tabu, injustamente crimina-
lizados por noticiários preconcebidos, propagados 
pela mídia no Brasil e pouco refletidos pelo conjunto 
dos cidadãos. 

É preciso desmistificar o assunto, fazendo ver à 
opinião pública que o tema é completamente normal 
e que, de quando em quando, será rediscutido no 
Parlamento por força das normas contidas na Cons-
tituição Federal.

O Planalto argumenta no veto presidencial ao 
ajuste que cumpre o art. 169, da nossa Constituição 
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Federal da República. Segundo o art. 169, a dotação 
orçamentária prévia faz-se necessária na concessão 
de qualquer vantagem ou aumento aos servidores pú-
blicos. O Presidente da República, cioso do seu papel 
de defensor da Constituição, supõe preservar o seu 
estrito cumprimento ao vetar o ajuste pretendido, po-
rém, Sr. Presidente, o argumento que consta do veto 
é totalmente absurdo. 

No Senado Federal, o Presidente Renan Calhei-
ros e eu, como Primeiro-Secretário, manifestamo-nos 
favoravelmente ao reajuste, uma vez que a Casa previu, 
em seu orçamento, o benefício aos servidores.

O Presidente da República devia agir como “bas-
tião da democracia” e propor ajustes lineares para todas 
as categorias. Mas age, seletivamente, favorecendo al-
guns, em detrimento de outros. Não satisfeito em sua 
sanha populista, o Presidente veta, pura e simplesmen-
te, a reposição salarial prevista pelo Congresso, preju-
dicando o conjunto dos seus servidores para, como se 
diz popularmente, “sair bem na foto” na opinião pública, 
missão esta, ao que parece, impossível, em face dos 
vigentes padrões morais do Planalto.

O cinismo da medida só poderia mesmo causar 
repulsa a Legislativo, já que o Presidente, em uma 
mensagem construída com argumentos inaceitáveis, 
discrimina o servidor da Câmara e do Senado, enquan-
to nega vigência à Constituição.

Sr. Presidente, conforme sabemos, consta do 
malferido texto constitucional, no art. 37, inciso X, que 
a proposta de revisão geral anual da remuneração dos 
servidores é de competência do Presidente da Re-
pública. Como o Planalto não assegurou ao conjunto 
dos servidores a revisão geral, desrespeitou a Carta, 
por omissão.

Srªs e Srs. Senadores, o clima de desconfiança 
na palavra empenhada que este Governo estabele-
ceu merece uma categórica resposta do Poder Le-
gislativo. O Planalto teve o desplante de oferecer aos 
servidores um reajuste salarial de ridículo 0,1%! Vou 
repetir: 0,1%.

São esses os auto-intitulados paladinos da mo-
ralidade pública que ofertam à burocracia do Estado 
esse presente de grego. 

Ao aprovar a módica revisão de um milésimo 
de aumento salarial, repito, o Presidente cumpriu for-
malmente a Constituição, para descumpri-la no plano 
material. Com a absurda atitude, bem demonstra o 
apreço que nutre pelo servidor legislativo e pelo Con-
gresso Nacional.

Srªs e Srs. Senadores, meu caro Presidente, es-
tou certo de que a necessidade de derrubarmos o veto 
presidencial é imperiosa, fundamental e incontornável, 

sob pena de vermos a Casa do Povo uma vez mais 
atropelada pelo populismo rasteiro do Planalto.

A arte da política baseia-se no valor da palavra 
empenhada, que merece ser cumprida. E, se o Poder 
Executivo comprometeu-se com a sanção do reajuste, 
o acordo deveria ser honrado.

A decisão da Presidência nega direito ao servi-
dor do Legislativo, e o veto presidencial merece ser 
derrubado por esta Casa!

Portanto, Sr. Presidente, na condição de 1º Se-
cretário desta Casa, na condição de Senador da Repú-
blica, na condição de membro do Congresso Nacional, 
devo dizer às Srªs e aos Srs. Senadores que o próprio 
Poder Executivo já não deixa este Congresso, ou seja, 
o Poder Legislativo, legislar, enchendo-nos de medidas 
provisórias. E, agora, trata-se de uma decisão tomada 
por unanimidade, uma posição tomada por aqueles 
Senadores e Senadoras que realmente reconhecem o 
valor e a necessidade do funcionário desta Casa, apro-
vada com base naquilo é constitucional. Há orçamento 
previsto para o pagamento do funcionalismo.

E aqui mesmo desta Presidência que V. Exª, Se-
nador João Batista Motta, ocupa neste momento, estava 
eu presidindo a sessão quando fui contestado pelo Líder 
do Governo, que dizia ser um ato de irresponsabilida-
de da Mesa desta Casa e do Poder Legislativo. Nada 
de irresponsabilidade! Nada de atitude irresponsável 
da Mesa nem desta Casa! Irresponsabilidade, sim, de 
um Governo que não tem compromisso com o traba-
lhador brasileiro, nem com o funcionalismo público. E 
já demonstrou isso. E mostrei ao Líder do Governo e 
ao Brasil inteiro que este Senado Federal tem recurso, 
tem dinheiro disponível no seu orçamento para pagar 
os 15% do funcionário público, que recebeu o ajuste 
naquele momento e que recebeu o veto de Sua Exce-
lência, o Presidente da República.

Portanto, farei um apelo, a começar pelos funcio-
nários: funcionários da Câmara e do Senado, visitem os 
gabinetes dos Senadores e dos Deputados, a partir de 
hoje, para que, na quarta-feira, os nossos Deputados 
e Senadores dêem uma prova à Nação de que não 
estamos totalmente fora do reconhecimento do povo; 
que o que está acontecendo neste País e dentro do 
Congresso Nacional não significa que não podemos 
tomar uma decisão com a cabeça levantada, voltada 
para os interesses dos trabalhadores. Daí eu convocar 
todos os funcionários, de todos os gabinetes, de todos 
os setores da Câmara e do Senado, para que visitem 
os Parlamentares, pedindo para que votem com vo-
cês, para que votem com os funcionários desta Casa, 
derrubando o veto do Presidente, que não cumpriu a 
palavra empenhada, que manteria os 15% de reajuste 
para os funcionários.
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Ouço V. Exª, Senadora Heloísa Helena.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 

Efraim Morais, quero saudar o seu pronunciamento e 
compartilhar da mesma preocupação de V. Exª. Sabem 
todos que sou uma defensora dos trabalhadores do 
setor público, porque defendo o Estado brasileiro.

O SR EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Eu não 
concordo com V. Exª. V. Exª é uma defensora dos tra-
balhadores brasileiros.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Exatamen-
te. É isso mesmo! É dos trabalhadores de um modo 
geral, do mesmo jeito que nós – e V. Exª também – bri-
gamos aqui na reforma da Previdência. Lutávamos aqui 
para garantir direitos para os desempregados; para 
aqueles que estão completamente fora do mercado de 
trabalho; para os trabalhadores do setor privado, que 
também foram atingidos por aquele “faz-de-conta” de 
reforma da Previdência; para os trabalhadores do setor 
privado pobres, que foram obrigados a trabalhar mais 
dez anos para não ter uma perda de até 45% de sua 
aposentadoria; para os trabalhadores de setor públi-
co de um forma geral, dos Municípios, dos Estados; 
para os trabalhadores pobres, que, como sabe V. Exª, 
ganhando um salário mínimo, foram obrigados, com 
esse “faz-de-conta” da reforma da Previdência, a mais 
oito anos de serviço para não terem um corte de até 
35% em suas aposentadorias; os trabalhadores do 
setor público federal do Executivo, que tiveram uma 
infâmia, um faz-de-conta de aumento de 0,1%. É bom 
colocarmos esse panorama, porque há mentirosos e 
vigaristas que não querem enfrentar o debate como 
deve ser enfrentado e utilizam os outros trabalhadores 
do setor público federal, os outros trabalhadores do se-
tor público municipal e estadual, para dizer que não é 
possível viabilizar o aumento para os trabalhadores do 
setor público aqui do Congresso Nacional. Não quero 
compartilhar dessa farsa – isso é uma farsa! Muitos dos 
que usam esse discurso foram incapazes de defender 
os trabalhadores do setor público – pobres, miserá-
veis, das prefeituras do Brasil, dos governos estadu-
ais, do Executivo – e, hoje, usam esses trabalhadores 
pobres para dizer: “Ora, por que vou dar um aumento 
maior para o Legislativo se não dei para os outros do 
Executivo?” Então, cara-de-pau, para não ganhar um 
vidro de óleo de peroba, dê para o Executivo também. 
Lute pelos trabalhadores do setor público do Executivo 
também. Agora, não podemos compartilhar com esse 
falso moralismo, esse moralismo farisaico mentiroso, 
de dizer que não há dinheiro para ser disponibilizado, 
o que é a maior farsa contábil, financeira, orçamen-
tária! É uma farsa dizer que não há recurso para ser 
disponibilizado. Espero que os homens e mulheres 
deste Congresso Nacional tenham vergonha e digni-

dade, porque vai ficar muito feio: aprovaram e, depois 
do chicote do Presidente, ficam mansinhos e não 
derrubam o veto presidencial! Portanto, saúdo V. Exª 
e o parabenizo pelo pronunciamento, compartilhando 
deste conselho: que vão lá os funcionários, pois são 
eles que fazem esta Casa trabalhar; quem faz esta 
Casa trabalhar não somos só meia dúzia. Até no dia 
de hoje, não estão aqui. Veja que, hoje, há aqui meia 
dúzia de Parlamentares, mas todos os funcionários 
estão aqui. O funcionário público que não trabalha é o 
acobertado por político safado e, por isso, não trabalha. 
No entanto, a maioria dos trabalhadores, a gigantesca 
maioria, está trabalhando, enquanto poucos Parlamen-
tares aqui estão. Então, saúdo o pronunciamento de 
V. Exª, parabenizando-o pela coragem e, do mesmo 
jeito, aconselho os funcionários e os trabalhadores 
do setor público a pressionar os Srs. Parlamentares, 
que fizeram discurso, aprovaram a medida e, agora, 
têm a obrigação de derrubar o veto do Sr. Presidente, 
a não ser que estejam recebendo mensalão para isso 
também. Portanto, parabéns a V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço 
a V. Exª, Senadora Heloísa Helena, sempre em defe-
sa do trabalhador brasileiro, do funcionário público. O 
Governo não tem nem como justificar, Sr. Presiden-
te, por que não dá aumento, pois é o maior superávit 
da história deste País. Dinheiro é o que não falta no 
Governo do PT – de todos os lados, de todo jeito, de 
toda a natureza e de toda a origem. Onde pensar, da 
forma que pensar; limpo, sem ser limpo; com indício, 
sem indício de malversação de recurso. Da forma que 
quiser, encontra-se. Tem de sobra para tudo, para todo 
o gosto. Só não tem para o funcionário público, para o 
trabalhador brasileiro.

Agora, renovo a convocação aos funcionários, 
para que visitem até a próxima quarta-feira os gabi-
netes dos Senadores e dos Deputados. Eles mesmos, 
funcionários desses Parlamentares, peçam a derrubada 
desse veto, em nome do Poder Legislativo e em nome 
da sua independência. Se já não estamos bem diante 
da opinião pública, Senador Garibaldi Alves Filho, ima-
gine se, na quarta-feira, não derrubarmos esse veto 
ao projeto que nós mesmos aprovamos! Fomos nós, 
Senadores e Deputados. Nós aprovamos isso. E ama-
nhã, não. É como diz a Senadora. O chicote do Planalto 
bateu e, então, aqui, vai-se baixar a cabeça.

Faço ainda um apelo aos companheiros do PT, 
Senadores e Deputados: peço que fechem os olhos 
e voltem um pouquinho ao passado. Lembrem-se da-
quelas greves, quando iam a praças públicas, quando 
vinham ao plenário e desfilavam com grandes discur-
sos, dizendo que eram os grandes defensores dos 
trabalhadores brasileiros. Fechem os olhos, voltem 

    113ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



29240 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

um pouco ao passado e sejam coerentes pelo menos 
nessa votação. Tenham, pelo menos, respeito àque-
les que trabalham com V. Exªs, Srªs e Srs. Senadores, 
Srªs e Srs. Deputados, do PT e da base do Governo. 
Todos nós, da Oposição, vamos votar, sem exceção, 
para derrubar esse veto.

Apelo, portanto, aos Srs. Senadores e aos Srs. 
Deputados: vamos dar uma prova ao Brasil de que este 
Poder é independente, sob pena de continuarmos não 
merecendo a confiança do povo brasileiro. Estamos, 
mais ou menos, no mesmo nível do Presidente Lula. A 
queda é quase a mesma; estão descendo os dois, bem 
juntinhos, um ao lado do outro. Nem o Presidente diz 
qual o caminho que deve ser seguido para sair dessa 
crise, nem o Poder Legislativo respeita seus funcioná-
rios. Então, é queda livre, e não há quem segure.

Aos que ainda pensam em dizer amém ao Presi-
dente da República, ao Sr. Ministro do Planejamento e 
ao Ministro da Fazenda, faço um apelo em nome dos 
funcionários públicos federais do Poder Legislativo: 
respeitem pelo menos os que trabalham com V. Exªs.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 

– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, como orador inscrito, por dez minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente João Batista Motta, Srªs e Srs. 
Senadores, Senador Garibaldi Alves Filho, quero aqui 
refletir sobre decisão que para nós, do Partido dos 
Trabalhadores, é de grande importância: a que tomou 
nesta tarde o Presidente interino Tarso Genro, ao de-
sistir de ser candidato à Presidência do nosso Partido 
nas eleições do próximo 18 de setembro.

Que eu saiba, o Partido dos Trabalhadores é o 
único dos partidos brasileiros que promove a eleição 
direta de seu Presidente com a participação de todos 
os seus filiados. Hoje, no Brasil, há aproximadamente 
800 mil filiados ao Partido dos Trabalhadores, pessoas 
que, portanto, têm condições de votar em 18 de setem-
bro. É importante que façam valer o seu direito e que 
cumpram o seu dever. Trata-se de voto voluntário, não 
há a obrigação em nossos estatutos de, efetivamente, 
comparecer, não é por lei, mas é uma responsabilidade 
e um direito de todos os filiados.

Queria recordar alguns fatos recentes que di-
zem respeito ao PT. O Campo Majoritário tinha como 
seu candidato o ex-Presidente José Genoíno, que, há 
pouco mais de um mês, resolveu deixar de ser o Presi-
dente e também renunciou à candidatura para as elei-
ções de 18 de setembro. Atendendo uma solicitação 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro, 
que era Ministro da Educação, deixou de ser Ministro 

para assumir a Presidência do Partido dos Trabalha-
dores. Isso aconteceu em circunstâncias tão difíceis 
como as que envolveram a saída de Delúbio Soares 
como Diretor-Tesoureiro, de Silvio Pereira como Se-
cretário-Geral e de Marcelo Sereno como Secretário 
de Comunicação. Para assumir esses postos, deixa-
ram suas atribuições no Governo do Presidente Lula 
e vieram assumir, respectivamente, a Presidência, a 
Diretoria de Finanças, a Secretaria-Geral e a Secre-
taria de Comunicação as seguintes autoridades: Tarso 
Genro; José Pimentel, Deputado Federal; Ricardo Ber-
zoini e o ex-Ministro da Saúde e Deputado Humberto 
Costa. Essa decisão envolve importância tão grande 
que foi tomada pelo próprio Presidente Lula, que fun-
dou o Partido dos Trabalhadores e que é Presidente de 
honra da agremiação que constitui o principal suporte 
de apoio ao seu Governo.

Surgiram algumas diferenças de opinião entre 
o Presidente interino Tarso Genro e o Deputado José 
Dirceu, que, como parte de sua estratégia de defesa 
junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
e, eventualmente, perante as Comissões Parlamenta-
res de Inquérito – S. Exª já disse no Conselho de Ética 
que tem toda a disposição de comparecer às CPIs –, 
decidiu permanecer na chapa do Campo Majoritário.

Eu vinha recomendando a Tarso Genro que dia-
logasse com os demais candidatos à Presidência do 
Partido dos Trabalhadores, como Plínio de Arruda 
Sampaio, Walter Pomar, Raul Pont, Maria do Rosá-
rio e Marcos Socol, enfim, os que estão à frente das 
diversas chapas, representando as tendências e as 
organizações do Partido dos Trabalhadores. Ele vi-
nha se empenhando para ter tal diálogo, mas ainda 
não havia chegado a um entendimento que pudesse 
conferir um passo significativo, quem sabe, para que 
o Partido superasse toda a problemática que estamos 
vivendo hoje.

Gostaria também de fazer uma reflexão sobre o 
Deputado José Dirceu. Gostaria até de falar pessoal-
mente com S. Exª – vou procurá-lo, já o fiz durante o 
dia –, para transmitir-lhe algo que vou tornar público 
nesta minha fala no Senado Federal.

Sei que o Deputado José Dirceu tem afirmado 
que algumas coisas precisariam ser resolvidas inter-
namente no Partido dos Trabalhadores, mas há certos 
aspectos de nossas decisões que, agora, envolvem a 
transparência de nossos atos e, inclusive, o conheci-
mento da opinião pública.

Sr. Presidente, trago esta minha reflexão à tribuna 
do Senado Federal tendo em conta que, por exemplo, 
da tribuna da Câmara dos Deputados, o Deputado An-
dré Costa, do PT do Rio de Janeiro, anunciou hoje que 
está saindo do Partido dos Trabalhadores em função 
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de seu desencanto com algumas das medidas, estra-
tégias e metas do Governo do Presidente Lula. 

Na Fiesp, em São Paulo, o Senador Cristovam 
Buarque anunciou que muito provavelmente sairá do 
Partido dos Trabalhadores, por considerar que o Go-
verno do Presidente Lula não atendeu a certas me-
tas ou programas que S. Exª considera importantes, 
até mais importantes do que a própria questão ética 
que preocupa a tantos filiados e membros do Partido. 
Disse S. Exª que falta ao Governo do Presidente Lula 
realizar algumas metas programáticas que deveriam 
ser buscadas.

Sinto-me com a responsabilidade – até por ser 
membro fundador do Partido dos Trabalhadores – de 
permanecer no PT e de dizer a esses meus companhei-
ros, como tenho dito ao Senador Cristovam Buarque, 
que considero responsabilidade nossa procurar corri-
gir os erros cometidos pela nossa organização. Somos 
uma organização constituída de seres humanos que 
podem a qualquer momento cometer erros – alguns 
graves –, e, quando eles são cometidos, temos a res-
ponsabilidade de corrigi-los, de superá-los.

Qual é a observação que gostaria de fazer ao 
Deputado José Dirceu? Nas circunstâncias presentes, 
tendo em conta, inclusive, a defesa e o empenho de 
S. Exª perante o Conselho de Ética, as comissões de 
sindicância, as CPIs e perante o próprio Partido, no 
sentido de esclarecer inteiramente todos os episódios 
que hoje são objeto da preocupação de nós, petistas, 
e da opinião pública, quem sabe possa S. Exª ter a 
atitude generosa e companheira de dizer que não par-
ticipará da chapa do Campo Majoritário.

Falo isso como uma das pessoas que estava na 
chapa do Campo Majoritário, mas fui comunicado pela 
coordenação que não fazia mais parte em função de 
ter assinado o requerimento da CPMI. Depois, todo o 
Partido considerou importante apoiar essa Comissão 
e todos os treze Senadores, logo após as entrevistas 
do Deputado Roberto Jefferson, consideraram impres-
cindível apoiá-la para a apuração dos fatos.

Eu, que não estou na chapa do Campo Majori-
tário ou em qualquer outra, recomendo ao Deputado 
José Dirceu abrir mão. 

Proponho àqueles que são candidatos à Presi-
dência do PT que dialoguem, nesta semana, com o 
Presidente interino, Tarso Genro, para que, no próximo 
sábado, dia 3, na reunião do Diretório Nacional, em 
Brasília, cheguemos a uma solução que possa ser refe-
rendada pelos 800 mil filiados ao Partido dos Trabalha-
dores que comparecerão às urnas. Portanto, Senador 
Garibaldi Alves Filho, fica aqui a minha sugestão. 

Essa observação poderia ser feita aos meus 
companheiros do Partido dos Trabalhadores, se fosse 

hoje a reunião do Diretório Nacional. Trata-se de uma 
questão que vai além do Partido dos Trabalhadores, 
pois tornou-se de interesse nacional. Assisti, há pouco, 
à entrevista do ex-Ministro e Presidente Interino do PT, 
Tarso Genro, para toda a Nação.

Quero também registrar que o Presidente Lula 
solicitou hoje ao Ministro Márcio Thomaz Bastos que 
faça um relatório sobre tudo aquilo que já foi apurado. 
Creio que é um passo importante, inclusive para que 
o Presidente se certifique mais de todos os fatos e, 
quem sabe, possa fazer um pronunciamento à Nação. 
Sugiro, inclusive, que seja realizado aqui mesmo, em 
diálogo com o Congresso Nacional. Sua Excelência 
poderá dar sua contribuição para a verdade que deseja 
ver apurada, esclarecida. Vindo à tona toda a verdade, 
daremos um enorme passo para resolver grande parte 
dos problemas que foram registrados.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra como Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 

– ES) – Concedo a palavra ao Senador José Jorge, por 
cinco minutos, como Líder da Minoria, para uma comu-
nicação urgente de interesse partidário, nos termos do 
art. 14, inciso II, alínea a, do Regimento Interno.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a novidade deste final de semana é uma 
questão que já venho debatendo no Senado há mais 
de um ano. Desde 2004, fiquei admirado – não só eu, 
mas muitos Senadores – com o aumento dos gastos 
nos cartões de crédito corporativos do Governo do 
Presidente Lula, principalmente os da Presidência da 
República. 

Naquela época, fizemos um requerimento pedin-
do para que esses cartões fossem abertos para que 
pudéssemos examinar as despesas feitas, mas infe-
lizmente naquele momento fomos derrotados. Nosso 
requerimento de pedido de informação foi derrotado 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O 
Líder Aloizio Mercadante levou um parecer dizendo 
que era inconstitucional sabermos como o Governo 
gastava esses recursos dos cartões de crédito. Admi-
rei-me, Senador Marco Maciel, e propus que se trou-
xesse qualquer Constituição do mundo que proibisse 
o conhecimento dos gastos do dinheiro público. Na re-
alidade, isso não tem nada de inconstitucional, mas, 
infelizmente, o Governo tinha uma ampla maioria no 
Senado Federal e conseguiu derrotar o requerimento. 
É uma coisa rara um requerimento de informações ser 
derrotado, mas, naquele tempo, eles estavam derro-
tando até requerimento de voto de pesar, pela maioria 
que tinham no Senado Federal. 
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Apesar de meu requerimento ter sido derrotado, 
juntamente com o Senador Arthur Virgílio, continuamos 
insistindo. Fizemos uma série de requerimentos, que 
foram agora aprovados e já estão no Ministério.

O que verificamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, é que é muito importante que tomemos conhe-
cimento desses gastos com os cartões de crédito.

A mídia, de uma maneira geral, como a revista 
IstoÉ e o jornal O Valor, tem mostrado uma série de 
absurdos praticados por meio desses cartões, antes 
mesmo de eles serem abertos. Por exemplo, o Minis-
tro Gushiken ficou hospedado em um hotel por dois 
dias, pagando uma diária de mais de R$1.200,00, dos 
quais gastou R$231,00 no restaurante e R$347,00 no 
bar executivo. Era uma despesa que, na realidade, não 
devia ser paga pelo Governo. 

Por outro lado, com um exame inicial das notas, 
verificou-se que uma empresa de alimentação fornecia 
papel e material de escritório para o Palácio do Planalto, 
exatamente porque eram pagos em dinheiro. Também 
se verificou que mais de 50% do que era gasto com o 
cartão eram retirados em dinheiro, quando, na verda-
de, o cartão foi implantado exatamente para impedir 
o uso do dinheiro, porque, antes de sua implantação, 
o que se dava era um adiantamento aos funcionários 
para que eles pagassem as despesas. Achou-se que 
isso não era bom, porque os funcionários tinham que 
andar com dinheiro no bolso, e o dinheiro não era de-
les. Então, resolveu-se implantar o cartão. E, assim, o 
cartão foi implantado. E, na prática, o que aconteceu? 
Estão usando o cartão para sacar dinheiro, que é gasto 
como se quer, evidentemente com notas como as que 
estamos examinando.

Portanto, Sr. Presidente, em boa hora, esta Casa 
aprovou os mencionados requerimentos e, na quarta-
feira, o Tribunal de Contas da União vai, de certa manei-
ra, abrir essas contas, para que a população brasileira 
possa saber como o dinheiro é gasto.

Também agora, Sr. Presidente, acabamos de sa-
ber que o Presidente do PT, o ex-Ministro Tarso Genro, 
renunciou à candidatura para disputar a Presidência 
do Partido. Isso é preocupante porque, na realidade, 
ele representava uma forma nova de ver o Partido. 
Era ele que estava liderando o movimento para que 
aqueles que erraram no PT fossem punidos. Então, sua 
renúncia significa dizer que a maioria do PT é consti-
tuída dos que não querem punir os que erraram. Ou 
seja, a pizza começou a ser assada no PT, pois, se o 
próprio Presidente do Partido que ia assumir com a 
missão específica de refundar o PT, como ele mesmo 
disse, e, para tanto, iria punir todos aqueles que co-
locaram o PT onde está, se ele não se sente em con-
dições políticas de continuar com sua candidatura, é 

porque, na verdade, ninguém será punido e o PT não 
será renovado, o que, pelo menos a meu ver, é mais 
preocupante do que a questão do Governo Lula, que, 
bem ou mal, dentro de um ano e pouco, vai acabar. 
Enquanto o PT é um Partido importante, permanente 
e que tem que ser renovado. E, dessa forma, ele não 
apenas não será renovado, como vai, cada vez mais, 
afundar na corrupção que lá se instalou.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 

– ES.) – Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi 
Alves Filho, por dez minutos, como orador inscrito.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Marco Maciel, também por dez minutos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última 
quinta-feira, a ONU divulgou um relatório traçando um 
panorama sobre as desigualdades no mundo inteiro. 
É um relatório, Sr. Presidente, amplo que revela que 
a globalização ainda não foi capaz de distribuir rique-
zas e difundir conhecimentos de maneira uniforme em 
todo o Globo. 

O estudo analisa a desigualdade de renda e de 
riqueza no mundo inteiro, além de avaliar outras áreas 
importantes que são indicativas da qualidade de vida 
de um povo, como saúde e educação.

O texto indica, infelizmente, que a desigualdade 
no mundo atual é maior do que a que existia há dez 
anos. Essa observação ocorreu embora tenha se veri-
ficado um crescimento econômico expressivo em algu-
mas regiões do mundo. Mas não ocorreu, na verdade, 
um desenvolvimento que pudesse ser revertido para 
todos os países. Ainda segundo a ONU, a Organiza-
ção das Nações Unidas, os benefícios do desenvolvi-
mento mundial, em sua maior parte, foram revertidos 
para os países ricos, para os países industrializados. 
Sempre os mesmos.

O estudo constata o que o nosso grande mestre 
Celso Furtado já nos ensinava desde a década de 50, 
que o crescimento econômico sozinho não é capaz de 
promover o desenvolvimento econômico e social. 

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Pois não, Senador Marco Maciel, com o maior pra-
zer.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 
orador.) – Serei breve, desejo dizer que, como acon-
teceu com V. Exª, também tive oportunidade de ler 
nesse fim de semana o relatório da ONU, ainda que 
numa versão preliminar. E a constatação que eu tiro 
do referido documento é a mesma que V. Exª traz aqui 
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hoje à tarde. Ou seja, se o processo de globalização, 
de alguma forma, permitiu avanços no campo da frui-
ção da liberdade e até de modo mais geral na difusão 
do processo democrático, de outra parte, fica evidente 
que a globalização tem contribuído, infelizmente, para 
ampliar não somente a pobreza como a desigualdade. 
São fenômenos distintos, ambos altamente graves. Isso 
ficou visível no documento da ONU e me pareceu, pelo 
que li, um documento muito bem elaborado. Foi essa 
visão que levou, certa feita, o ex-Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso a dizer que estávamos vivendo 
um processo provocador de novas assimetrias, isto é, 
que, se de um lado tinha a vantagem de permitir um 
melhor intercâmbio no campo das informações e até 
o crescimento econômico, de outra parte tinha grande 
desvantagem de provocar desigualdade, aumento da 
pobreza, agravando, conseqüentemente, as dispari-
dades que já observamos em todo o mundo. Por isso, 
junto a minha voz à de V. Exª para dizer que esse do-
cumento da ONU merece uma ampla reflexão de todos 
nós, quer numa perspectiva especificamente brasileira, 
mas sobretudo numa perspectiva de como o País pode 
ou deve se inserir nesse processo de globalização.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel, o seu 
aparte, que vem conferir ao meu discurso uma maior 
autoridade, um caráter de maior profundidade, porque 
sei que V. Exª é um estudioso dessas questões e sabe 
que a ONU hoje está muito debruçada sobre essa 
problemática. Não resta dúvida de que este relatório 
merece um exame da parte do Senado Federal, das 
autoridades brasileiras. Trata-se de um documento que 
deve realmente ficar não apenas para ser inserido nos 
Anais do Senado, mas é um documento que merece 
ser refletido que merece a nossa maior atenção. Agra-
deço a V.Exª, Senador Marco Maciel.

Sr. Presidente, países em desenvolvimento como 
a China e a Índia, apesar de se encontrarem em situa-
ção de crescimento econômico invejável, apresentam 
índices de desenvolvimento econômico e social que 
atestam que esse crescimento não está se constituin-
do em verdadeira ascensão na qualidade de vida de 
seus povos.

E como nos encontramos nesses nesse estudo, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores? O Brasil ainda 
é o país campeão da desigualdade social. Os 10% 
mais ricos possuem uma renda 32 vezes superior aos 
10% mais pobres. Constatamos também uma grande 
desigualdade entre etnias e diferenciação salarial en-
tre pessoas do mesmo sexo que ocupam a mesma 
função.

No entanto, Sr. Presidente, o que me traz a esta 
tribuna é, ainda, como sempre, a indignação com o 

tratamento desigual que se dá às diversas regiões do 
Brasil. O Nordeste se constitui, ainda, na região que 
recebe o pior tratamento pelos órgãos governamen-
tais federais. Devemos, de uma vez por todas, cobrar 
do Governo uma real política de desenvolvimento re-
gional que contemple todas as regiões, com as suas 
peculiaridades e potencialidades. 

O Senado, inclusive, deu um passo importante 
nessa direção, no momento em que criou a Comissão 
de Desenvolvimento Regional, Comissão esta que se 
depara com o seguinte fato: o Nordeste possui algo 
em torno de 27% da população brasileira. É mais de 
um quarto do total da nossa população, o que cor-
responde a quase 50 milhões de habitantes. Somos 
ainda, apesar das nossas enormes possibilidades, 
a região que possui o pior PIB per capita do Brasil. 
Enquanto concentramos 27% da nossa população, 
o nosso PIB corresponde a 13% do Produto Interno 
Bruto nacional.

Srªs e Srs. Senadores, em vez de o Governo se 
voltar para essa realidade para diminuir essas desigual-
dades, o que se constata? Constata-se que o BNDES, 
justamente o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – agora ele é o BNDE; acrescen-
tou-se um “S”, mas esse “S”, de Social, não chegou ao 
Nordeste – investiu em nossa região algo em torno de 
9% no ano 2003. E pasmem os senhores: 7% no ano 
de 2004! A porcentagem que o referido Banco investiu 
no ano passado no Nordeste não corresponde nem a 
um quarto da nossa população; chega a ser quase a 
metade do nosso PIB.

Como então – pergunto – podemos contemplar 
um verdadeiro desenvolvimento para o País, se as re-
giões são tratadas desta forma: quanto mais pobres 
menos recursos?

Aprofundando ainda a análise, chegamos a outra 
constatação estarrecedora: o BNDES aumentou o seu 
volume de investimentos, de 2003 para 2004, de trinta 
e três milhões e quinhentos mil reais para 39 milhões 
e oitocentos mil reais (um acréscimo de seis milhões 
e trezentos mil). 

Um número alto, Sr. Presidente,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– ...trinta e nove bilhões. Mesmo assim, o volume des-
tinado ao Nordeste caiu de R$3.112.239.000,00 para 
R$2.737.280.000,00. Enquanto, em números absolutos, 
o investimento global do Banco subiu, no Nordeste, ele 
caiu em quase 400 mil (uma queda de mais de 12% 
no valor do investimento).

O argumento dado pelo Presidente do BNDES, 
o ex-Ministro do Planejamento Guido Mantega, ao 
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ser questionado pelo Senador Sérgio Guerra, é que 
o BNDES não aporta mais recursos para o Nordeste, 
porque não existem projetos suficientes.

O Presidente do BNDES vai me desculpar, mas 
o seu argumento, como representante governamental, 
lembra, de certa forma, o “lava-mão” de Pilatos: se a 
iniciativa privada e os governos municipais e estaduais 
não apresentam os seus projetos, o Governo Federal 
nada deve à opinião pública? Ora, um Governo que 
se comprometeu com a diminuição das desigualdades 
como o presente não pode se utilizar de subterfúgios 
ou de escapismos para a não-promoção do desenvol-
vimento regional.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, vou terminar, colaborando com V. Exª, 
que se está mostrando tolerante.

Digo a todos que estão participando deste dis-
curso, ouvindo-o ou assistindo a ele, que está mais 
do que no momento de a Bancada nordestina nesta 
Casa se unir, fazer valer a sua presença, fazer valer 
a sua força, fazer valer inclusive a sua sensibilidade, 
esquecendo-se das divergências partidárias e pen-
sando grande, porque as nossas potencialidades são 
muitas e já foram cantadas em verso e prosa, mas o 
nosso povo ainda não usufrui de maneira devida das 
nossas riquezas.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 

– ES) – Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, 
como orador inscrito, por dez minutos.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador João Batista Motta; Srªs e Srs. 
Senadores, foi lançado, em cerimônia realizada no Sa-
lão Nobre da Câmara dos Deputados, na quarta-feira 
da semana passada, o livro O Congresso em meio 
século (Editora Plenarium), contendo o depoimento 
prestado pelo Dr. Paulo Affonso Martins de Oliveira 
ao jornalista Tarcísio Holanda, um dos decanos da 
imprensa brasileira. 

Sr. Presidente, trata-se de excelente contribuição 
à memória nacional, especialmente da vida parlamen-
tar da última metade do século passado, pois sabemos 
que a memória tem sede na alma, como disse, certa 
feita, Santo Agostinho e, na medida em que preser-
vamos a nossa memória, estamos enriquecendo a 
história brasileira.

O Dr. Paulo Affonso faleceu em meados deste 
ano e foi durante 42 anos funcionário da Câmara dos 
Deputados, dos quais 23 no exercício da privilegiada e 

estratégica função de Secretário-Geral da Mesa. Exer-
ceu, posteriormente, as funções de Ministro do Tribu-
nal de Contas da União e, após a sua aposentadoria, 
desempenhou atividades advocatícias em Brasília, em 
escritório integrado pelos também ex-Ministros Walter 
Costa Porto (TSE) e José Carlos da Fonseca (TST), 
este, por sinal, Deputado em várias legislaturas e con-
terrâneo de V. Exª, Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 
– SE) – Nobre Senador Marco Maciel, estou interrom-
pendo neste momento o seu pronunciamento para 
prorrogar a sessão por mais seis minutos, para que V. 
Exª possa concluir o seu discurso.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agradeço, 
Sr. Presidente, o gesto de V. Exª. 

É de se notar que Paulo Affonso secretariou nada 
menos que 13 Presidentes da Câmara dos Deputados. 
De Bilac Pinto, em 1965, a Ulysses Guimarães, em 1989, 
a mim inclusive, uma vez que tive a honra de dirigir a Câ-
mara dos Deputados no período de 1977-1979. Participou 
da tramitação de três Constituições e de suas respectivas 
emendas (1946, da Constituição de 1967 com a Emen-
da de 1969 e, finalmente, da Constituição de 1988) e foi 
personalidade ativa, conquanto muitas vezes não visível, 
de graves crises institucionais, como a renúncia de Jânio 
Quadros e a deposição de João Goulart, até a reaquisição 
integral do Estado de Direito, por meio da Carta de 1988, 
produto de pacto político que tornou possível a eleição 
da chapa Tancredo Neves – José Sarney e prescreveu 
a convocação da Constituinte.

Durante muito tempo, confessa o autor, tergiver-
sou em tornar públicos fatos e conversações de que 
tomara conhecimento em razão do ofício, mas rendeu-
se, afinal, às instâncias de amigos, especialmente do 
arguto e competente Tarcísio Holanda, já referido, e dos 
igualmente jornalistas Rubem Azevedo Lima, escritor 
e historiador, e Clóvis Sena, poeta e cinéfilo.

O Dr. Paulo Affonso revela fatos e tece valiosos 
comentários a respeito de tudo quanto assistira e par-
ticipara. Disse ele:

Muitas vezes, indagava-me se teria o 
direito de revelar fatos de que tomei conheci-
mento e dos quais participei em razão de ofí-
cio, de um lado, e de outro, graças à honrosa 
confiança que em mim depositaram aqueles 
com os quais tive o privilégio de trabalhar. Não 
se trata, portanto, de livro de memórias, mas 
do testemunho de alguém que viveu intensa-
mente período político de grande relevância 
para a compreensão da história política con-
temporânea.

A maioria dos políticos, Sr. Presidente, mormente 
aqueles que exerceram mandato de Deputado Fede-
ral ou Senador, tiveram a oportunidade de dele hau-
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rir lições de vida pública, ouvir sua interpretação dos 
textos constitucionais e do Regimento da Câmara dos 
Deputados e do Congresso Nacional. Ademais, mercê 
de seus recursos nemônicos, oferecia sugestões de 
como superar crises e impasses, alguns de natureza 
institucional, com base nos exemplos do passado. O 
seu testemunho era valioso por ser uma pessoa de 
elevado conceito, reputação inatacável e excelente 
formação intelectual. Enfim, um cidadão republicano 
com notável “instinto de nacionalidade”, a que se referia 
Machado de Assis, assíduo freqüentador das sessões 
do Senado no tempo do Segundo Reinado.

Faço este registro, Sr. Presidente, assinalando o 
fato de o Dr. Paulo Affonso não haver disputado eleições 
ou sequer se filiado a partido político. Isso, contudo, não 
nos deve deixar de salientar a sua intuição política e a 
consciência da importância das instituições represen-
tativas, a ponto de lapidarmente afirmar: “Congresso 
e democracia não vivem um sem o outro”.

Concluo, Sr. Presidente, lembrando a devoção 
cívica que ele possuía pelo Congresso Nacional, no 
qual conviveu a maior parte do tempo de sua vida. Ele 
a expressa, entre outros trechos do livro, ao transcre-
ver excerto de conferência do sempre lembrado João 
Mangabeira:

Não se deve maldizer o Poder Legislativo, tão ex-
posto a censuras injustas e calúnias imerecidas. Ele é 
o mais popular dos poderes; é o único que represen-
ta o povo em todas as suas correntes de opinião, em 
todos os seus aspectos de vida. O Poder Legislativo 
deve ser amado pelo que faz e, sobretudo, pelo mal 
que evita ser feito.

Desejo, pois, Sr. Presidente, com este pronun-
ciamento, igualmente homenagear todos aqueles que, 
nesta Casa e na Câmara dos Deputados, exercitaram 
ou exercitam, de forma competente e proba, o relevante 
ofício de Secretário-Geral das Mesas, função impres-
cindível ao andamento das atividades legislativas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 

– ES) – Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Flexa Ri-
beiro, Reginaldo Duarte, Leonel Pavan, Alvaro Dias e 
Arthur Virgílio enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combi-
nado com o Inciso I e o §2º do art. 210, do Regimento 
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PP – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a legitimação política pela intervenção do 
Estado no setor habitacional, não é mais objeto de 
contestação no Brasil. Em que pese a avassaladora 
onda de privatizações nos anos noventa, o modelo pú-

blico de financiamento da casa própria dispõe, na sua 
essência, de um sentimento anuente de unanimidade 
nacional. Não é para menos, pois o déficit de mora-
dias vem de longa data e atinge em cheio as camadas 
urbanas mais pobres, de longe a faixa populacional 
mais densa do país.

Fatalidade histórica quase inescapável às eco-
nomias subdesenvolvidas – apesar das inúmeras ini-
ciativas governamentais –, o sentido de “casa própria” 
para a ampla maioria de brasileiros adquire apenas a 
dimensão restrita e frustrante do onírico. No mundo 
real, contudo, onde as restrições orçamentárias pautam 
crescentemente a economia das famílias, é cada vez 
mais remota a realização do sonho habitacional.

Por tudo isso, uma incursão ligeira pelo modelo 
que rege as políticas habitacionais no Brasil não se-
ria, em absoluto, obsoleta ou destituída de validade 
reflexiva e revisória. Pelo contrário, vale a pena apro-
fundarmos o conhecimento sobre a relação do Estado 
com o financiamento de moradias, na expectativa de 
que o modelo em curso seja revestido de periódicos 
exames de checagem e aperfeiçoamento.

Para tanto, não seria por demasiado restaurar 
o debate, recordando que o financiamento público de 
moradia no Brasil, por definição, lança mão de quatro 
principais estruturas de intermediação: o Sistema Fi-
nanceiro da Habitação (SFH), o Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e, por último, o Sistema 
de Financiamento Imobiliário (SFI). No entanto, se-
gundo os especialistas, a despeito das diversificadas 
fontes, a articulação sistêmica entre tais estruturas não 
tem, historicamente, funcionado a contento, suscitando 
desconfiança generalizada no setor. 

Vamos por parte. Em 2003, estimava-se que o 
gasto social por ano no setor girava em torno de 150 
bilhões de reais, dos quais apenas um quarto era 
apropriado pelos mais pobres. Tal fenômeno requer 
explicação. Por mais irônico que seja, a função social 
da habitação ainda provoca insegurança jurídica para 
os investidores, em virtude da eventual suspensão ou 
revogação de cláusulas contratuais pelo Judiciário. Além 
disso, outra alegada distorção no sistema brasileiro 
repousa sobre o fato de se abusar da concessão de 
benefícios à população de classe média, em flagrante 
detrimento dos realmente necessitados.

Em princípio, o mercado deveria ser o mecanis-
mo prioritário por meio do qual a demanda habitacional 
brasileira deveria ser equacionada. Acontece, porém, 
que a cruel realidade social não autoriza o controle mer-
cadológico de um bem tão indispensável ao cidadão. 
As imorais distorções na curva distributiva da renda 
nacional impõem ao Estado inevitáveis intervenções 
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no sistema de moradia, corrigindo injustiças e defici-
ências estruturais.

O alto custo unitário da habitação requer a exis-
tência de financiamentos de longo prazo para viabili-
zar a aquisição. Os saldos devedores, as prestações 
e a própria capacidade de pagamento dos mutuários 
são muito sensíveis às flutuações macroeconômicas, 
aí incluídas as variações nas taxas de inflação e de 
juros. Por esse perfil, justifica-se a implementação de 
um aparato institucional sólido, capaz de preservar 
o interesse dos mutuários, instituições financeiras e 
investidores.

Segundo os especialistas, é bastante aceita a 
idéia de que a aquisição de moradia induz a compor-
tamentos socialmente valorizados. Nesse contexto, 
julga-se pertinente a correlação entre aquisição de 
imóvel e melhoramento da saúde, via medicina pre-
ventiva configurada na água tratada e no esgoto sa-
nitário. Nessa linha, além do bem-estar propiciado ao 
proprietário, desencadeia um processo multiplicador 
de vantagens sociais.

Outro fator de não menos relevância é a vanta-
gem potencial que a aquisição da moradia produz em 
termos de comportamento econômico nos agentes so-
ciais, sobretudo em termos de formação de poupança 
familiar. Para os economistas, além do efeito benéfico 
da formação de poupança familiar, uma política habi-
tacional popular funcionaria como um eficiente instru-
mento para a redução das desigualdades de renda e 
riqueza no Brasil.

Em resumo, não há como discordar da tese maior, 
segundo a qual a intervenção estatal no setor de habi-
tação pode ser plenamente justificada como meio de 
superação de falhas no mercado. Mais que isso, pode 
operar como instrumento de distribuição de renda e 
riqueza na sociedade, minimizando uma realidade já 
saturada de injustiças e tragédias.

A bem da verdade, para se obter êxito no proje-
to, ao Estado, no entanto, compete uma intervenção 
pautada nas considerações explícitas e objetivas das 
medidas que implementarão efetivamente as políticas 
habitacionais. Vale frisar que, em caso de não atendi-
mento dessas considerações, os riscos de ineficiên-
cias no mercado crescem, intensificando a ocorrência 
de desvios em relação às metas previamente fixadas 
para redução de desigualdades.

Como havia mencionado, no âmbito do Governo 
Federal, desenvolvem-se simultaneamente diversos 
programas e ações relacionados à provisão ou finan-
ciamento de habitação, todos previstos no Plano Plu-
rianual. Todavia, embora a maioria significativa seja 
destinada ao atendimento da população mais desva-
lida, estão reservados, de maneira não muito compre-

ensível, alguns empreendimentos às outras camadas 
do espectro social.

Para alguns pesquisadores, talvez esta seja a 
causa para que vultosos recursos do Erário sejam in-
devidamente direcionados às demandas das classes 
médias, em prejuízo dos mais carentes. A ausência 
de foco explícito na aplicação do FGTS e da poupan-
ça – fontes principais de financiamento habitacional 
– pode resultar em distorções inaceitáveis no sistema, 
transformando subsídios concedidos pelo Estado em 
moeda ilegitimamente apropriada por setores de alta 
renda da população.

Por isso mesmo, algumas recomendações por 
parte dos especialistas devem ser seriamente obser-
vadas pelas autoridades. A primeira delas diz respeito 
à eliminação da isenção de imposto de renda sobre os 
depósitos de poupança. Isso se justifica à medida que 
a utilização dessa preciosa receita deveria ser alocada 
para programas de subsídio à habitação popular.

Uma outra recomendação – segundo os estu-
diosos – repousa na hipótese de que, a continuarem 
os subsídios, o Estado deveria eliminar as brechas na 
legislação e na regulamentação. Em função dessas 
insuficiências legais, o sistema acaba por permitir a 
transferência de recursos subsidiados para setores 
de renda média e alta, desfocalizando o alvo popular 
do projeto político.

Nessa linha, para tentar contornar o problema 
do financiamento, advoga-se, por outro lado, o envol-
vimento de recursos orçamentários nos programas 
habitacionais. Providos de tais fontes, os custos de 
gerenciamento se reduziriam substancialmente, em 
comparação com os sistemas tradicionais de financia-
mento, para cujo efetivo funcionamento administrativo 
têm demonstrado inquietante incapacidade.

Enfim, Sr. Presidente, trata-se, aqui, de passar 
em revista as políticas nacionais destinadas à habita-
ção popular, com o objetivo de suscitar uma discussão 
mais crítica sobre o atual sistema de financiamento. 
Mais que isso, visou-se à apreciação de um enfoque 
mais contemporâneo, que explora os efeitos sociais 
multiplicadores de uma política habitacional compro-
metida com as classes menos privilegiadas. Em suma, 
corrigindo presentes distorções, o modelo brasileiro 
vai, de fato, contribuir para um perfil distributivo de 
renda mais eqüitativo, garantindo a todos, por fim, a 
tão sonhada casa própria.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar artigo do jornalista Clóvis Rossi, publicado pelo 
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jornal Folha de S.Paulo, de 24 de agosto de 2005, 
com o título: “Silêncio fúnebre”.

O artigo relata a pergunta feita ao Presidente in-
terino do PT, Tarso Genro, durante a sabatina de que 
participou no dia 23 de agosto. Quem perguntou foi uma 
menina de 17 anos que só queria argumentos que a 
convencessem a votar no PT no ano que vem. A res-
posta, segundo o autor, foi de uma franqueza corajosa 
e surpreendente; o presidente “admitiu que não tinha 
um só argumento a oferecer, neste momento”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar os Anais do Senado Federal. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar o artigo intitulado “Plagiando Vicente Ce-
lestino”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo do 
último dia 19 de agosto do ano corrente.

Segundo o artigo, o último pronunciamento do 
Presidente Lula foi um plágio do compositor Vicente 
Celestino, compositor indiscutivelmente talentoso, pra-
ticante do gênero lacrimoso-brega na música popular 
brasileira, eternizado em peças antológicas como “O 
ébrio” e “Coração de mãe”. Segundo o autor, esta última 

foi a peça escolhida por Lula para tocar o seu público 
durante o seu pronunciamento.

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.
Muito obrigado.

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.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar artigo intitulado “Conspiração”, de autoria da 
articulista Eliane Cantanhêde, publicado no jornal Folha 
de S.Paulo do último dia 23 de agosto do corrente.

Para a autora, “os Waldomiros, Burattis, Silvinhos, 
Valérios e Delúbios são do PSDB e PFL e estão cons-
pirando descaradamente para derrubar o governo. Só 
inimigo faz tanto estrago”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar esse pronunciamento, a fim de 
que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo intitulado “Adivinhe quem vem para 
jantar?”, de autoria da articulista Eliane Cantanhêde, 
publicado no jornal Folha de S.Paulo em sua edição 
de 12 de agosto do corrente.

Mesmo com as denúncias de Duda Mendonça, 
na CPMI dos Correios, dizendo que possuía conta 
em paraísos fiscais para receber dinheiro de Marcos 
Valério, o Presidente Lula ainda acha que a crise está 
longe dele. Segundo a articulista, “ele nem é PT nem é 
parlamentar. Aliás, nem mesmo é um político tradicional 
e está acima de tudo isso”. E, para mostrar o seu total 

desligamento do problema, no mesmo dia da denúncia 
o Presidente jantou com Hugo Chávez.

Sr. Presidente requeiro que o artigo acima cita-
do seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar o artigo intitulado Lula’s Trial by Fire, de auto-
ria de Mac Margolis, publicado na revista Newsweek, 
edição de 8 de agosto do corrente ano.

O autor, em seu artigo, relata a crise política insta-
lada no país, avaliada como a mais grave em duas dé-
cadas. Comenta o alastramento dos escândalos e cita o 
ex-Ministro José Dirceu, a cúpula do PT, a renúncia de 
José Genoíno do cargo de presidente do PT, o vexame 
do “caso da cueca”, assim como a franquia dos jogos de 
computador do filho de Lula. Menciona o discurso de pos-
se do Presidente Lula, quando declarou ser os principais 
objetivos do seu governo a luta contra a corrupção e a 
defesa da ética na esfera pública. No entanto, tão logo 

assumido a presidência, ter criado uma dúzia de novos 
ministérios e secretarias e dobrado o salário de alguns 
cargos pontuais. Ao concluir o artigo, diz que Lula está 
aprendendo a lição da pior forma: quanto maior o gover-
no, mais difícil controlá-lo e monitorá-lo.

Para que conste dos Anais do Senado, requeiro, 
Sr. Presidente, que o artigo seja considerado como 
parte deste pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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.)
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O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 
– ES) – 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

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO LIDO EM 23-8-2005 
E PENDENTE DE VOTAÇÃO

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 915, de 2005, do Senador Alvaro 
Dias, que requer, nos termos do art. 71, IV, 
da Constituição Federal, bem como nos te-
mos regimentais, que seja encaminhada ao 
Tribunal de Contas da União solicitação para 
que realize auditoria no Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
em relação à sua carteira de financiamentos 
ao exterior, especialmente no que diz respei-
to aos comprovantes de destino dos recursos 
aplicados e à relevância dos projetos em re-
lação aos interesses nacionais.

1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 31, DE 2000 

(Votação nominal)

Continuação da votação, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 2000, tendo como primeira signatária a 
Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem 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.

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 12, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 87, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, 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.

5

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, 
DE 2004-COMPLEMENTAR

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Augusto Botelho, 
que dispõe sobre a atuação das Forças Ar-
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madas e da Polícia Federal nas unidades de 
conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres. 

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2003, tendo como primeiro 

signatário o Senador Pedro Simon, que altera 
o art. 40 da Constituição Federal, relativo ao 
limite de idade para a aposentadoria compulsó-
ria do servidor público em geral, e acrescenta 
dispositivo ao Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

Parecer sob nº 1.530, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PMDB 
– ES) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 
minutos.)

    135ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



29268 Quarta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

Ata da 146ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 30 de agosto de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Eduardo Siqueira Campos,  
da Sra, Serys Slhessarenko, e do Sr. Romeu Tuma

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESEN-
TES AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A lista de presença acusa o compare-
cimento de 79 Srs. Senadores. Havendo número regi-
mental, declaro aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

Of. nº 91/05-GLPFL

Brasília, 29 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição do 

Senador Demóstenes Torres pelo Senador Heráclito 
Fortes, como suplente, na Comissão Parlamentar de 
Inquérito – “Bingos”.

Cordialmente, – José Agripino, Líder do Partido 
da Frente Liberal – PFL.

Of. nº 850/05 – LPL

Brasília, 22 de agosto de 2005

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Partido 

Liberal indica o Deputado Medeiros (PL – SP), como 
titular, em substituição ao Deputado Welinton Fagundes 
(PL – MT); indica, ainda, o Deputado Welinton Fagundes 
(PL – MT), como suplente, em substituição ao Depu-
tado Medeiros (PL – SP), para integrarem a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a investigar 
as causas e conseqüências de denúncias de atos de-
lituosos praticados por agentes públicos nos Correios 
– Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração, – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Partido Liberal.

Of. nº 869/05 – LPL

Brasília, 29 de agosto de 2005

Senhor Presidente:
Por motivo de doença, comunico o afastamento 

do Deputado Welinton Fagundes (PL – MT) da Su-
plência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, ingressando em seu lugar o Deputado 
Inaldo Leitão (PL – PB).

Aproveito o ensejo para reiterar-lhe meus pro-
testos de elevado apreço e distinta consideração, – 
Deputado Miguel de Souza, 1º Vice–Líder do Partido 
Liberal.

Of. nº 879/05 – LPL

Brasília, 30 de agosto de 2005

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o PL 

indica, como titular, o Deputado Inaldo Leitão (PL – PB) 
em substituição ao Deputado Medeiros (IPL – SP), e 
como suplente o Deputado Medeiros (PL/SP) em subs-
tituição ao Deputado Inaldo Leitão (PL – PB) para in-
tegrarem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
destinada a investigar as causas e conseqüências de 
denúncias de atos delituosos praticados por agentes 
públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos.

Aproveito o ensejo para reiterar-lhe meus protes-
tos de elevado apreço e distinta consideração, – Depu-
tado Sandro Mabel, Líder do Partido Liberal.

Of. nº 92/05-GLPFL

Brasília, 30 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Paulo Octávio pelo Senador César Bor-
ges, como suplente, na Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 7, de 2005-
CN, “Compra de Votos”.

Cordialmente, – José Agripino, Líder do Partido 
da Frente Liberal – PFL.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Serão feitas as substituições solicita-
das.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

SGM/P nº 1.663/05

Brasília, 30 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Com a finalidade de atualizar a estrutura da Co-

missão Mista de Controle das Atividades de Inteli-
gência, conforme preceitua o § 1º do art. 6º da Lei nº 
9.883, de 7 de dezembro de 1999, informo a Vossa 
Excelência que o Deputado Fernando Ferro (PT/PE) 
assumiu, desde 10 de agosto último, a Liderança da 
Maioria nessa Casa.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Severino Cavalcanti, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O expediente que acaba de ser lido vai 
à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 944, DE 2005

De registro em Ata de voto de pesar 
pelo falecimento do Pastor Zózomo Malta.

Senhor Presidente
Requeiro o registro em Ata de voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Pastor Evangélico Zózomo 
Malta, ocorrido no dia 23 de agosto do corrente ano, 
em Teresina, Estado do Piauí, bem como de apresen-
tação de votos de condolências à família, residentes 
no Conjunto Park Piauí, Quadra 88, Casa 1 – Bairro 
Park Piauí – Teresina-PI, CEP. 64000-00

O Pastor Zózomo Malta, era Assessor da Secre-
taria de Assistência Social do Estado do Piauí, tendo 
desempenhado papel importante para a implemen-
tação de projetos sociais e de assistência no Estado 
do Piauí.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005 – João 
Batista Motta.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 945, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 258 e do art. 260, 
inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Senado 
Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do 
Senado nº 487/2003, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 108/2005, por versarem sobre a mesma matéria, 
com precedência do último sobre o primeiro, dada sua 
maior amplitude.

Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2005. 
– Senadora Ana Júlia Carepa.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem 
do Dia, nos termos do art. 255, II, c, 8, do Regimento 
Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 946, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com o art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao 
Ministro de Estado da Fazenda as informações abaixo 
explicitadas, referentes às atividades da Receita Fe-
deral do Brasil:

1) Os portadores de fibrose cística (mu-
coviscidose) estão contemplados na isenção 
de imposto de renda de que trata o inciso XIV 
do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, em observância ao disposto no § 2º 
do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995?

2) No caso de resposta negativa à pri-
meira indagação, informar qual o fundamento 
jurídico para a não-observância da isenção 
prevista no mencionado § 2º do art. 30 da Lei 
nº 9.250, de 1995, não revogada expressa-
mente pela Lei nº 11.953, de 29 de dezembro 
de 2004. 

Justificação

O inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1998, prevê a isenção de imposto de 
renda para portadores das doenças que menciona. 
Em 1995, foi editada a Lei nº 9.250, que estendeu a 
mencionada isenção aos portadores de fibrose cística 
(mucoviscidose).

Recentemente, foi editada a Lei nº 11.953, de 29 
de dezembro de 2004, cujo único propósito foi o de 
incluir na relação de isenções os portadores de hepa-
topatia grave. Todavia, em virtude da vigência da Lei 
Complementar nº 95, de 1998, houve a necessidade 
de a Lei nº 11.953, de 2004, reproduziu todo o inciso 
XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1998, para nele in-
serir a expressão “hepatopatia grave”.

Não contém, entretanto, a referida Lei nº 11.953, 
revogação da Lei nº 9.250, de 1995. Se fosse para 
excluir os portadores de fibrose cística do rol de isen-
ções, deveria constar expressão revogação da Lei nº 
9.250, de 1995, consoante o disposto no art, 9º da Lei 
Complementar nº 95, de 1998.

Com o propósito de reforçar essa linha de inter-
pretação, anexo ao requerimento cópia do Nota Téc-
nica nº 210, de 2005, da Consultoria Legislativa do 
Senado Federal.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Se-
nador Romeu Tuma.

(À Mesa, para decisão.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
art. 216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, avisos que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

AVISOS 
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

– Nº 1.779/2005, de 19 de agosto de 2005, encami-
nhando resposta ao Requerimento nº 527, de 
2005, dos Senadores Augusto Botelho e Moza-
rildo Cavalcanti.

– Nº 1.781/2005, de 19 de agosto de 2005, encami-
nhando resposta ao Requerimento nº 672, de 
2005, do Senador José Jorge.

– Nº 1.782/2005, de 19 de agosto de 2005, encami-
nhando resposta ao Requerimento nº 228, de 
2005, da Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa.

– Nº 1.783/2005, de 19 de agosto de 2005, encami-
nhando resposta ao Requerimento nº 246, de 
2005, do Senador Álvaro Dias, e esclarecendo 
que posteriormente serão enviadas informações 
complementares.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1º Se-

cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

AVISO Nº 29, DE 2005

Aviso nº 6.384-GP/TCU

Brasília, de julho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-
cia, informo que foi protocolizada junto a esta Corte de 
Contas Representação (TC-012.886/2005-2) oferecida 
pelo Senhor Deputado Federal João Alberto Fraga Sil-
va que denuncia uma série de irregularidades, poten-
cialmente danosas ao Erário, as quais estariam sendo 
perpetradas por Fundos de Pensão, a saber: Previ, 
Petros e Funcef, cujos patrocinadores são empresas 
públicas ou estatais, conforme já bastante divulgado 
pela mídia nacional.

Trata-se de acordo celebrado entre os aludidos 
Fundos de Pensão e o Citigroup, no qual tais fundos 

se comprometem a comprar a participação acionária 
do Citigroup junto á empresa Brasil Telecom ao preço 
de R$1,045 bilhão, corrigido pela variação do IGP-DI e 
acrescido de 5% ao ano, direito a ser exercido a partir 
de novembro de 2007.

Tal negociação, conhecida como “put” – com-
promisso segundo o qual os Fundos de Pensão já ci-
tados assumiriam o dever de comprar a participação 
do Citigroup no período acima mencionado – poderia 
gerar elevados prejuízos aos já aludidos fundos e, de 
conseguinte, ao Erário, porquanto, conforme informa-
ção extraída da Bovespa, o lote de mil ações da Brasil 
Telecom S/A fechou a R$24,87, ao passo que o preço 
ajustado entre as partes corresponde a R$90,00.

A par disso, informo que, por meio de Despacho 
por mim proferido, determinei a oitiva de membros da 
direção dos Fundos Previ, Petros e Funcef no sentido 
de prestarem os esclarecimentos necessários a este 
Tribunal e também de juntarem a documentação perti-
nente aos fatos ora narrados, a fim de serem detalha-
damente analisados por esta Corte de Contas.

Cumpre informar, ainda, que o Representante 
requereu a suspensão cautelar da Assembléia Geral 
Extraordinária que se realizará amanhã, 27-7-2005, 
pela Brasil Telecom para nomeação da nova direção 
da Sociedade, o que não foi acatado por esta Presi-
dência, visto tratar-se de tema alheio aos fatos poten-
cialmente danosos ao Erário, como também não ter 
sido preenchido o requisito fundamental do periculum 
in mora, para a concessão da cautelar.

Assim, tendo em vista ser competência exclu-
siva do Legislativo Federal a sustação de contratos, 
conforme reza a Constituição Federal, além de ser 
o Congresso Nacional o titular do Controle Externo, 
levo os fatos em questão ao conhecimento de Vossa 
Excelência.

Respeitosamente, Adylson Motta, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Expediente lido, autuado como Aviso 
nº 29, de 2005, vai à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.543, DE 2005 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 38, de 2004 (nº 808, de 2003, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2004 (nº 808, 
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de 2003, na Casa de origem), que obriga a identifica-
ção do responsável pela intermediação imobiliária no 
registro de escrituras públicas de compra e venda de 
imóveis e altera a Lei nº 7.433, de 18 de dezembro 
de 1985, consolidando as Emendas de nºs 1 a 4, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, apro-
vadas pelo Plenário.

ANEXO AO PARECER Nº 1.543, DE 2005

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 38 de 2004 (nº 808, de 2002, na 
Casa de origem).

Altera a Lei nº 7.433, de 18 de dezem-
bro de 1985, para obrigar a identificação do 
corretor de imóveis responsável pela venda 
na respectiva escritura pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 

1985, que “dispõe sobre os requisitos para a lavratura 
de escrituras públicas e dá outras providências”, passa 
a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 1º-A, As escrituras públicas de com-
pra e venda de bens imóveis conterão a iden-
tificação do corretor, pessoa física ou jurídica, 
e o valor da corretagem.

§ 1º A identificação do corretor conterá:
I – o endereço completo;
II – o número de cadastro de pessoa física 

ou jurídica no Ministério da Fazenda;
III – o número de inscrição no Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis;
IV – o valor pago a título de honorários 

de corretagem.
§ 2º Ocorrendo compra e venda sem in-

termediação, na escritura pública, as partes 

declararão, sob as penas da lei, que aquela 
se realizou sem intermediários.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 180 
(cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O parecer que acaba de ser lido vai à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Há oradores inscritos.

Como primeiro orador da sessão de hoje, com a 
palavra o Senador Paulo Paim.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, com a palavra o Senador 
Rodolpho Tourinho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem.) – Srª Presidente, eu gostaria que V. Exª me 
inscrevesse para uma comunicação inadiável, quan-
do possível.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Na prorrogação da Hora do Expediente, 
V. Exª será atendido.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Serys Slhessarenko, Senadoras e 
Senadores, Mozarildo Cavalcanti, Papaléo Paes, Ro-
dolpho Tourinho, quero comentar na tribuna da Casa, 
no dia de hoje, as minhas preocupações com os fortes 
ventos e a tempestade que atingem o meu Estado, o 
Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, no meu Estado, um tornado com 
ventos de 110 km/h e chuvas muito fortes com granizo 
provocaram o destelhamento de casas, a derrubada 
de postes de energia e, infelizmente, também muitas 
árvores, com dezenas de feridos.

Segundo dados da Defesa Civil do Estado, hou-
ve, por exemplo, a destruição de 70% do município de 
Muitos Capões.

As cidades de Bagé, Candiota e Santana do Li-
vramento também foram atingidas por ventos fortes 
acompanhados de chuva com granizo.

Lamentavelmente, o resultado foi desastroso, com 
um prejuízo enorme para as residências, deixando, as-
sim, muitas famílias desabrigadas e alguns feridos.

Solicitamos, Sr. Presidente, à Defesa Civil do 
Estado do Rio Grande do Sul e também da União, em 
âmbito Federal, que adote as medidas urgentes e ne-
cessárias, para minimizar o sofrimento da população 
gaúcha tão atingida por esse tornado.

A expectativa também, Srª Presidente, não é das 
melhores, dizem que o pior virá de quarta para quinta-
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feira. Naturalmente, sei que o Governo do Estado e o 
Governo Federal estão se movimentando de forma a 
orientar a população e de prestar o atendimento devi-
do a todos aqueles que, de uma forma ou outra, forem 
atingidos por esse tornado.

Srª Presidente, depois desse apelo que faço aos 
nossos governantes, queria falar hoje sobre o enve-
lhecimento populacional no nosso País, principalmente 
no Rio Grande do Sul. 

A Carta de Conjuntura deste mês da Fundação 
de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande 
do Sul traz pesquisa assinada pela especialista em 
estatística Maria Lourdes Teixeira Jardim sobre a mu-
dança no perfil etário da população gaúcha. O trabalho 
da Professora Maria de Lourdes sinaliza para o caráter 
de irreversibilidade do processo de envelhecimento da 
população do Rio Grande.

Informações prestadas pela professora revelam 
que os idosos vão alcançar a marca dos dois milhões 
até 2020 e acrescenta que:

... o contingente de pessoas com ses-
senta anos ou mais cresceu no Rio Grande do 
Sul de 5,8% para 10,5% no período de 1970 
a 2000. Essa população tem peso cada vez 
maior na sociedade gaúcha devendo repre-
sentar 16,4% da população total do Estado 
nos próximos quinze anos.

Nacionalmente, as pesquisas mostram que, em 
2050, o Brasil será o quarto país do mundo de mais 
intenso processo de envelhecimento da população. A 
população brasileira está envelhecendo a passos rá-
pidos. A fração de cidadãos com mais de 60 anos de 
idade é o que mais cresce. 

A questão que deve ser encarada por todos nós 
é que políticas públicas devem ser implantadas para 
que a nossa gente obtenha um envelhecimento sau-
dável com qualidade de vida. 

Mas antes, Srª Presidente, é fundamental termos 
consciência de que as condições socioeconômicas 
são fatores preponderantes. Para se ter uma idéia, a 
revista Conjuntura Econômica, também de julho de 
2004, cita os principais problemas para a terceira ida-
de: abandono, abuso ou violência. As formas de abu-
so podem ser física, psicológica, sexual e econômica. 
Existem registros de maus tratos por parte de familia-
res, de profissionais da saúde, motoristas, cobradores 
e usuários de transportes coletivos, atendentes de 
órgãos do aparato do Estado, atendentes do sistema 
bancário e, ainda, responsáveis por asilos – já havia 
destacado – inclusive dos familiares.

Senador Mozarildo Cavalcanti, V.Exª é um estu-
dioso dessa matéria, e eu não teria como eu negar o 
aparte. Recebo-o com satisfação. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Que-
ro cumprimentá-lo pelo tema que aborda, porque re-
almente na maioria das vezes passa desapercebido 
esse fato importante para a população brasileira. V.Exª 
disse que a nossa população está envelhecendo, o 
que significa que estamos vivendo mais, apesar de 
tudo. Quer dizer, apesar de não haver investimentos 
em saneamento, apesar de não haver investimentos 
no pré-natal, na assistência neonatal, de não haver 
uma adequada cobertura vacinal, apesar de tudo isso, 
o Brasil tem aumentado a faixa etária de sua popula-
ção. Assim, quero cumprimentá-lo por abordar esse 
tema e para alertar as autoridades para a importân-
cia dele. Nós acabamos de aprovar, ainda em primei-
ro turno, a questão do aumento da compulsória para 
os 75 anos. Por quê? Porque mais pessoas chegam 
a essa faixa etária com lucidez, com capacidade de 
trabalho. Cumprimento V. Exª mais uma vez e desejo 
que esse tema realmente seja mais analisado pelas 
autoridades do Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo seu belo, 
pequeno mas preciso aparte. V. Exª mostra que tem 
que haver mais investimentos nessa área.

Sr. Presidente, o Estado tem que assumir as 
suas responsabilidades. A realidade revela filas na 
Previdência. 

Quero dar um destaque a respeito desse assun-
to. Ou seja, recebi uma denúncia, ainda ontem, de um 
funcionário da Casa: a Previdência havia anunciado 
que, depois da greve, seus funcionários iriam trabalhar 
aos sábados. Pois bem, ele, um jovem, foi para a fila. 
Ele disse que por ele não havia problema. Mas, como 
anunciaram que iriam trabalhar aos sábados, teriam 
que ir trabalhar! Vejam que eu sempre defendo e vou 
continuar defendendo os trabalhadores e os servido-
res. Nem um posto estava funcionando, eu diria, aqui 
em Brasília, e na maioria dos Estados.

Falaram que trabalhariam os três sábados após 
o fim da greve, mas não o fizeram. Soube que pes-
soas idosas, de 70 ou 80 anos, ficaram esperando o 
posto abrir, mas isso simplesmente não ocorreu. As-
sim não dá.

Senadora Serys Slhessarenko, nós que defen-
demos tanto a Previdência temos de ser coerentes. 
Terminou o movimento. Se se comprometeram a tra-
balhar no sábado para pagar horas devidas e conse-
qüentemente não terem desconto na folha, têm de ir 
trabalhar ou não anunciassem que o fariam.
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A responsabilidade não é apenas dos trabalha-
dores, mas também do gerente e do superintendente. 
Existem os gerentes regionais, então, que esses assu-
mam sua responsabilidade. No Rio Grande do Sul, por 
exemplo, havia uma superintendência e, atualmente, 
quem precisar resolver alguma questão mais grave 
terá de voar até Santa Catarina, pois é o gerente re-
gional desse Estado quem resolverá questões de ou-
tros Estados. Cito como exemplo a Região Sul, mas o 
mesmo deve ocorrer nas outras regiões. Não importa 
onde ficou o gerente regional. Se desejam ter apenas 
um gerente regional, devem criar um subgerente ou um 
gerente adjunto em cada Estado, para que respondam 
em momentos como esse.

Não há tempo para falar de tudo o que eu gos-
taria, mas quero insistir nestas questões: a inflação 
para o idoso é mais alta do que a dos outros setores 
da sociedade e há defasagem nas aposentadorias 
– continuam não recebendo o mesmo índice de au-
mento dado ao salário mínimo.

O Estatuto do Idoso não é de minha autoria, mas 
de nossa. Todos trabalhamos por sua aprovação, mas 
alguns artigos, infelizmente, não estão sendo cum-
pridos.

Srª Presidente, volto a ratificar a necessidade de 
políticas públicas efetivas. E aqui listo algumas ques-
tões que entendo importantes, que os especialistas na 
área apontaram como o caminho para melhorar muito 
a situação de nosso idoso:

É preciso incentivar pesquisas para monitorar as 
mudanças de composição da nossa população.

É preciso estabelecer diretrizes políticas para 
a formação de profissionais na área de crescimento 
demográfico e prepará-los para a implantação de pro-
gramas de melhoria da qualidade de vida dos nossos 
idosos.

É necessário que haja a implementação de mu-
danças educacionais que insiram o tema nas institui-
ções de educação superior.

Os ensinos básico e médio devem também abor-
dar a questão do envelhecimento. As crianças devem 
ser educadas nesse sentido, para respeitar, amar, 
serem solidárias com os mais idosos já nos bancos 
escolares.

Os idosos precisam cuidados especiais nas ruas, 
em casa, no seio da sociedade. É preciso otimizar as 
condições para que o idoso possa se locomover me-
lhor, ou usar próteses para ouvir melhor, enfim, todos 
os casos que forem necessários.

Legislação não falta. Está aí o Estatuto do Idoso 
e tantas outras leis que aponto nesse sentido.

Peço o engajamento dos cidadãos brasileiros 
nesta luta para que o Estatuto do Idoso seja cumprido 

na íntegra, como exige hoje, corretamente, o Ministério 
Público, que tem sido parceiro nosso.

Segundo o Ministério Público, não é preciso ne-
nhuma lei complementar, pois o Estatuto do Idoso é 
auto-aplicável, inclusive no transporte interestadual, 
municipal e semi-urbano, que se subentende inter-
municipal.

O Estatuto estabelece que a prevenção e a ma-
nutenção da saúde do idoso será efetivada por meio 
de unidades geriátricas de referência, com pessoal 
especializado nas áreas de geriatria e de gerontologia 
social. Estabelece também que seja vedada a discri-
minação do idoso nos planos de saúde, o que ainda 
continua acontecendo por cobrança indevida, muito 
maior que a do cidadão mais jovem.

Para concluir, que seja aprovado pela Casa o 
nosso Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2003, que 
garantirá ao aposentado e ao pensionista voltar a re-
ceber o número de salários mínimos que recebia na 
época da aposentadoria.

Termino, Srª Presidente, dizendo que há uma po-
esia muito bonita do Mário Quintana sobre envelhecer. 
Não vou lê-la toda. Ela inicia desta forma:

Antes, todos os caminhos iam,

Hoje, todos os caminhos vêm...
A Casa é acolhedora, os livros poucos
E eu mesmo sirvo o chá para os fan-

tasmas...
Silêncio, solidão, serenidade.
Quero morrer na selva de um país dis-

tante (...)
Para terminar, até pela generosidade 

de V. Exª, vou dizer a última frase, que é fa-
mosa:

(...) E todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles passarão...
Eu passarinho!
(Mário Quintana)

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Carta de Conjuntura deste mês da 
Fundação de Economia e Estatística do Estado do 
Rio Grande do Sul traz pesquisa assinada pela es-
pecialista em estatística Maria de Lourdes Teixeira 
Jardim sobre a mudança no perfil etário da popula-
ção gaúcha.
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O trabalho da professora Maria de Lourdes si-
naliza para o caráter de irreversibilidade do proces-
so de envelhecimento da população do Rio Grande 
do Sul.

Informações prestadas pela professora revelam 
que os idosos vão alcançar a marca dos dois milhões 
até 2020, e acrescenta que “o contingente de pessoas 
com 60 anos ou mais cresceu de 5,8% para 10,5% no 
período 1970-2000.

Esta população tem peso cada vez maior na so-
ciedade, devendo representar 16,4% da população 
total do Estado nos próximos quinze anos”.

Nacionalmente as pesquisas mostram que em 
2050 o Brasil será o quarto país do mundo de mais 
intenso processo de envelhecimento da população. A 
população brasileira está envelhecendo a passos rá-
pidos. A fração de cidadãos com mais de 60 anos de 
idade é a que mais cresce.

A questão que deve ser encarada por todos nós 
é que: políticas públicas devem ser implantadas para 
que a nossa gente obtenha um envelhecimento sau-
dável com qualidade de vida.

Mas antes, Sr. Presidente, é fundamental termos 
consciência que as condições socioeconômicas são 
fatores preponderantes. Para se ter uma idéia, a re-
vista Conjuntura Econômica, de julho de 2004, cita os 
principais problemas para a terceira idade: abandono, 
abuso ou violência. As formas de abuso podem ser fí-
sica, psicológica, sexual e econômica.

Existem registros de maus tratos por parte de fa-
miliares, de profissionais da saúde, motoristas, cobra-
dores e usuários de transportes coletivos, atendentes 
de órgãos do governo, atendentes do sistema bancário, 
responsáveis por asilos e muitos outros.

Mas o Estado também deve fazer a sua parte. 
A realidade revela filas do INSS, inflação, defasa-
gem nas aposentadorias, aposentadorias não vin-
culadas ao mínimo, além do Estatuto do Idoso ser 
constantemente infringido sem conseqüências aos 
infratores.

Sr. Presidente, volto a ratificar a necessidade de 
termos políticas públicas efetivas para o envelheci-
mento populacional. Passo a citar algumas medidas 
que acredito serem de suma importância: É preciso 
incentivar pesquisas para monitorar as mudanças de 
composição da nossa população.

É preciso estabelecer diretrizes políticas para 
a formação de profissionais na área de crescimento 
demográfico, e prepará-los para a implantação de pro-
gramas de melhoria da qualidade de vida dos nossos 
idosos.

É necessário que haja implementação de mudan-
ças educacionais que insiram o tema nas instituições 
de educação superior.

O ensino básico e médio também devem abor-
dar a questão do envelhecimento. As crianças devem 
ser educadas neste sentido por seus familiares e pe-
las escolas.

Os idosos precisam cuidados especiais nas ruas, 
em casa, no seio da sociedade. É preciso otimizar as 
condições para que o idoso possa se locomover me-
lhor, ou usar próteses para ouvir melhor e assim por 
diante.

Legislação não falta. Todos os abusos, violência e 
abandono levaram à necessidade da criação do Estatuto 
do Idoso. O MEC também fez constar que deve haver 
ensino sobre geriatria nas Universidades, mas nem sem-
pre a legislação é cumprida. Apenas 1/3 das escolas de 
medicina oferecem algum conteúdo geriátrico.

Como autor do Estatuto do Idoso, quero reiterar 
a necessidade urgente de se fazer cumprir a Legis-
lação. Todos podem e devem cooperar: a CAPES, os 
Conselhos de Idosos, a população, enfim, todos que 
acreditam numa sociedade mais humana, mais soli-
dária, sob pena de tornar letra morta as disposições 
contidas na lei.

Peço o engajamento dos cidadãos brasileiros 
nesta luta para que o Estatuto do Idoso seja cumprido. 
O estatuto estabelece:

“que a prevenção e a manutenção da 
saúde do idoso será efetivada por meio de 
unidades geriátricas de referência, com pes-
soal especializado nas áreas de geriatria e 
gerontologia social”.

“que seja vedada a discriminação do 
idoso nos planos de saúde pela cobrança de 
valores diferenciados e que a gratuidade de 
duas passagens nos transportes interesta-
duais seja cumprida.

A nossa bandeira inclui, também, a aprovação 
do projeto de lei nº 58/2003, que prevê a recupera-
ção da defasagem nos proventos de aposentados e 
pensionistas.

Mas não quero só pedir engajamento. Quero 
confirmar o meu comprometimento com toda luta que 
se propõe a melhorar as condições de vida dos nos-
sos idosos.

É louvável a preocupação do MEC em discutir a 
questão do envelhecimento populacional. Essa mobi-
lização, sem dúvida, é de grande importância.

Sr. Presidente, termino este pronunciamento com 
um poema do inesquecível poeta Mário Quintana que 
um dia escreveu sobre o envelhecer:
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Antes, todos os caminhos iam,
hoje, todos os caminhos vêm...
A casa é acolhedora, os livros poucos
E eu mesmo sirvo o chá para os fan-

tasmas...
Silêncio, Solidão, Serenidade.
Quero morrer na selva de um país dis-

tante...
Quero morrer sozinho como um bicho!
Adeus, Cidade maldita.
Que lá se vai o Teu Poeta.
Adeus para sempre, Amigos...
Vou Sepultar-me no Céu!
E todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles passarão...
Eu Passarinho!

Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Eu gostaria de anunciar que está inscrito 
para uma comunicação inadiável, em primeiro lugar, 
o Senador Rodolpho Tourinho, em segundo lugar, o 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem.) – Após a fala do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, eu gostaria de falar pela Lide-
rança do PSB.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Mesa aguarda.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero hoje prestar uma homenagem 
à Igreja Evangélica Assembléia de Deus, do Estado de 
Roraima, que, há poucos dias, comemorou os seus 90 
anos de existência no meu Estado.

Na verdade, a história da Igreja Assembléia de 
Deus de Roraima teve início no ano de 1915, no anti-
go Rio Branco – Município do Amazonas, hoje Estado 
de Roraima.

Chegava àquela Vila uma família crente da As-
sembléia de Deus, oriunda do Estado do Ceará, com-
posta de onze pessoas, chefiada pelo Irmão Cordolino 
Teixeira Bastos.

O Irmão Bastos, como ficou conhecido, aceitou 
Jesus por meio do Evangelho anunciado pelos mis-

sionários Daniel Berg e Gunnar Vingren, com os quais 
conviveu por algum tempo.

A família Bastos, em busca de trabalho, fixou re-
sidência na Ilha de Maracá, no rio Uraricuera, próxi-
mo à fazenda Altamira, de propriedade do Sr. Antonio 
Pinheiro Galvão.

O Irmão Bastos trabalhava de dia na roça e, à noi-
te, realizava cultos em frente à barraca onde residia.

Alguns meses depois, o Irmão Bastos realizou o 
primeiro batismo nas águas do igarapé Sangrador.

Morreram de malária quatro de seus filhos. Depois 
a sua esposa, acometida de uma febre desconhecida, 
também morreu.

Mesmo diante de tantas dificuldades, com a mor-
te dos entes queridos, o Irmão Bastos, por amor às 
pessoas sem Cristo, não desistiu da sua missão e do 
compromisso com a obra de evangelização. Convicto de 
sua chamada, continuou o seu Ministério Missionário, 
aquecido pela chamada ardente do Evangelho.

As muitas doenças naquela região deram moti-
vo para que o Irmão Bastos fosse residir na fazenda 
Iracema. Depois, na fazenda Triângulo, na margem 
esquerda do rio Amajari, onde veio a falecer aos 77 
anos, em 1925.

O Irmão Bastos não foi nem será esquecido na 
história da Assembléia de Deus do Estado de Rorai-
ma. Ainda existem parentes e amigos que transmitem 
parte desta história, participando e colaborando para 
o conhecimento dos primórdios desta Igreja.

Esses registros nos levam a valorizar os pionei-
ros da Igreja, em respeito aos sofrimentos, à dor e à 
morte dos heróis da fé.

Depois de sua organização formal, a Assembléia 
de Deus de Roraima recebeu o seu primeiro Presiden-
te, em 1946, o Pr. Quirino Pereira Peres, que exerceu 
o ministério até o ano de 1950.

Hoje, a Assembléia de Deus de Roraima tem, 
na pessoa do Pr. Isamar Pessoa Ramalho, o seu dé-
cimo-primeiro Presidente, a certeza firmada de que o 
objetivo semeado na trilha dos pioneiros continua e 
ilumina os caminhos futuros.

As atividades de evangelização espraiaram-se 
por todo o Estado ao lado de uma fulgurante ação na 
área social e de educação.

A preservação da causa história assegura aos 
fiéis de hoje o espírito de união e a verdadeira comu-
nhão cristã como garantia da história e a certeza do 
amanhã.

São 90 anos marcados por lutas e sofrimentos, 
dedicação, humildade e submissão ao chamado de 
Deus da pujante Igreja Assembléia de Deus do Esta-
do de Roraima.
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Concedo um aparte a V. Exª, Senador Augusto 
Botelho, com muito prazer.

O Sr. Augusto Botelho (PDT – RR) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, estou lhe aparteando para tam-
bém parabenizar a Igreja Assembléia de Deus e tes-
temunhar aqui que ela, realmente, é o maior templo 
evangélico de meu Estado, que hoje já não comporta 
seus fiéis. Quando existe um culto mais elaborado, 
mais importante, tem que ser fechada a avenida que 
passa ao lado da Assembléia para caberem todas 
as pessoas que lá vão. Isso significa que as pessoas 
estão pregando o Evangelho, a mensagem de Jesus, 
de forma que estão angariando mais fiéis. Eu gostaria 
de parabenizar os pastores e todos os membros da 
Assembléia de Deus. Sei que é uma bênção de Deus 
mesmo o que estão conseguindo. Faço votos de que 
continuem realizando suas obras sociais, lutando con-
tra as drogas e orientando os casais, como têm feito, 
e Deus os abençoará. Espero que cresçam cada vez 
mais, como todas as igrejas cristãs que pregam a pa-
lavra de Cristo. Muito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço-lhe o aparte e quero aqui também man-
dar meu abraço a todos os irmãos evangélicos da As-
sembléia de Deus, a suas famílias, na pessoa do atual 
presidente, o pastor Isamar Ramalho, e também do 
nosso Deputado Federal Pastor Frankembergen, uma 
pessoa que, no exercício do mandato parlamentar, tem 
demonstrado que não se afastou dos princípios, porque 
faz, inclusive, da tribuna da Câmara dos Deputados, 
freqüentemente, como se fosse um púlpito, a prega-
ção dos ensinamentos que faz questão de espargir por 
todo o Estado de Roraima.

Para finalizar, Srª Presidente, eu gostaria que 
fosse dado como lido o material anexo. São dez fo-
lhas contendo todo o histórico da Igreja Assembléia 
de Deus do Estado de Roraima, em homenagem aos 
seus 90 anos de existência.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

EDITORIAL

Nossa Igreja teve seu início marcado pela obra 
missionária. Em 1915, o irmão Cordolino Bastos e 
família vieram do Ceará. Em 1918, o missionário Sa-
muel Nystron, chega até o extremo Norte do Brasil ao 
Município Amazonense, o Rio Branco, hoje Estado 

de Roraima. Eles fazem parte da História dos nossos 
heróis da fé, do princípio.

É preciso guardarmos em nossas lembranças os 
heróis aqui descritos, para valorizarmos a nossa Igreja, 
sabermos que Ela não foi edificada no mar de rosas, 
mas no vale de lágrimas, e você faz parte da alegria 
do amanhã. Nossas lembranças, saudades e gratidão 
aos Pastores incluídos nesta História: Querino Pereira 
Peres, Bejamim Matias Fernandes, Jovinino Rodrigues 
Lobato, Samuel Bezerra Cavalcante, Otoniel Alves de 
Alencar, Elizeu Feitosa de Alencar, José Guedes dos 
Santos, Manoel Antonio Batista, Fernando Granjeiro 
de Menezes, Geraldo Francisco dos Santos e Isamar 
Pessoa Ramalho. Todos obedeceram ao chamado do 
Senhor Jesus. Jamais serão esquecidos.

Todos marcados pelo vínculo da fé, que contribu-
íram e contribuem para o nosso presente vitorioso.

Assim começa a nossa História, marcadas por 
lutas e sofrimentos, dedicação, humildade e submis-
são ao chamado de Deus.

A nós, cabe a responsabilidade e o compromis-
so de mantermos viva em nossa lembrança, o preço 
que muitos pagaram. Alguns desgastando o seu físico, 
outros doando suas próprias vidas.

Hoje, temos na pessoa do Pastor, Isamar Pes-
soa Ramalho a certeza que o objetivo continua. Que 
a causa é a mesma. Que a vitória é certa. Que a re-
compensa é garantida. Resta-nos o espírito de união 
e verdadeira comunhão cristã, para contarmos a His-
tória do nosso amanhã.

As transformações, de acordo com a evolução 
nesta Área Territorial foram as seguintes:

1. Vila do Rio Branco – Município do Amazonas;
2. Território Federal do Rio Branco;
3. Território Federal de Roraima;
4. Estado de Roraima;

Nossa História: Início: 1915 = 90 anos! Registro: 
1948 = 57 anos

A História da Assembléia de Deus no antigo Rio 
Branco – Município do Amazonas, hoje Estado de Ro-
raima, tem o seu início, ano de 1915.

Chegava a esta Vila, uma família crente da Assem-
bléia de Deus, oriunda do Estado de Ceará, composta 
de 11 (onze), pessoas, chefiada pelo Irmão Cordolino 
Teixeira Bastos.

O Irmão Bastos, (como ficou conhecido), aceitou 
à Jesus através do Evangelho anunciado pelos Mis-
sionários Daniel Berg e Gunnar Vingren, com os quais 
conviveu por algum tempo.

A família Bastos em busca de trabalho, fixou re-
sidência na Ilha de Maracá, próximo do Rio Uraricue-
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ra, Fazenda Altamira, de propriedade do Sr. Antonio 
Pinheiro Galvão.

O Irmão Bastos trabalhava de dia na roça, e a 
noite, realizava cultos em frente a barraca a onde re-
sidia.

Naquele local, muitos se converteram ao Senhor 
Jesus, entre eles, a Irmã Rita Maria de Jesus Galvão, 
esposa do Sr. Antonio Pinheiro Galvão e uma boa par-
te da família Galvão, também aceitaram Jesus como 
salvador. Então o Sr. Antonio Pinheiro Galvão cedeu 
a sala de sua casa, a onde os cultos eram realizados, 
na base da lamparina que era a iluminação da época, 
sem Som Amplificador ou lugar para os irmãos assen-
tar, mas o Espírito Santo se fazia presente no meio de 
um povo humilde e sincero.

Alguns meses depois, o Irmão Bastos realizou o 
primeiro Batismo nas águas, no Igarapé “Sangrador”. 
Deus abençoou o trabalho, confirmando com o batismo 
no Espírito Santo. Entre os Batizandos estava a Irmã 
Rita Maria de Jesus Galvão.

A obra continuava... Os desafios também...

OS DESAFIOS

O Irmão Bastos continuou com os trabalhos de 
dia na roça, de noite a pregação do Evangelho.

Morreu de Malária 4 (quatro), de seus filhos. De-
pois a sua esposa acometida de febre “braba”, tam-
bém morre.

Diante de tantas dificuldades, a morte dos entes 
queridos, o Irmão Basto por amor às pessoas sem 
Cristo, não desiste da sua missão e compromisso com 
a obra de evangelização. Convicto de sua chamada 
continua o seu Ministério Missionário, aquecido pela 
chamada ardente.

Um ano depois, o Irmão Bastos casa-se, com 
uma das filhas do Sr. Antonio Pinheiro Galvão, a Irmã 
Avelina Pinheiro Galvão.

A VISITA DO MISSIONÁRIO SAMUEL NYSTRON

No ano de 1918, a Igreja de Belém-Pará, enviou 
a Boa Vista-Rio Branco – Município do Amazonas, o 
Missionário Samuel Niystron, para atender o chamado 
de pessoas interessadas em conhecer o evangelho. 
Neste ano de 1918, realizou o primeiro Batismo em 
águas (em Boa Vista), quando desceram as águas 
pessoas da família Ramalho.

Em seu trabalho missionário, teve conhecimen-
to do trabalho que o Irmão Bastos realizava no Alto 
Uraricuera. Resolveu visitar o Irmão Bastos, viajando 
durante uns 15 (quinze) dias. Ajudou na organização 
da Igreja, reconheceu o trabalho dando o apoio ne-
cessário.

ANO DE 1921

Em 1921, o Irmão Bastos realizou o último Batis-
mo nas Águas no mesmo Igarapé “Sangrador”, com a 
presença da família Galvão, quando batizou a irmão 
Rosa Pinheiro Galvão, com oito anos de idade, (mãe 
dos Pastores: Isac e Íris).

As muitas doenças naquela região, dão motivos 
para o Irmão Bastos vir residir na fazenda “Iracema”. 
Depois, na fazenda “Triângulo a margem esquerda 
do Rio Amajarí. Faleceu aos 77 anos de idade, em 
1925.

NA HISTÓRIA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS

O Irmão Bastos não foi e nem será esquecido 
na História da Assembléia de Deus – Estado de Ro-
raima. Ainda existem parentes e amigos que transmi-
tem parte desta História, participando e colaborando 
para conhecimento desta Igreja. Ainda porque, através 
destes registros, nos leva a amar e valorizar a nossa 
Igreja em respeito aos sofrimentos, dor e morte de 
nossos heróis da fé, (desconhecidos sofrimentos), 
por muitos que hoje fazem parte do corpo de Mem-
bros desta época.

Que Deus desperte este povo para amar e res-
peitar esta Igreja, que é minha, é nossa e é vossa 
– Amém!

BOA VISTA – SEDE DO TRABALHO 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

ANO 1946

O trabalho missionário continuou crescendo. Os 
pioneiros enfrentaram muitas dificuldades e perse-
guições.

Em 1925, morre o irmão Cordolino Teixeira Bas-
tos. Sua família passa a residir em Boa Vista, Capital 
do então Território Federal do Rio Branco.

Em 1946, começa a organização da Igreja Evan-
gélica Assembléia de Deus com a chegada de vários 
irmãos que vieram residir neste Território, de acordo 
com a relação a seguir:

• Alberto Albuquerque
• Antonio Camilo dos Santos e família
• Antonio Ferreira da Silva e família
• Antonio Gomes Silva
• Antonio João dos Santos e família
• David Teixeira Ramalho e família
• Eduardo Bastos Cavalcante e família
• Firmino Camilo dos Santos e família
• Francisco Saraiva e família
• Hermínia Torres de Amorim
• Honório Amorim Teixeira e família
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• João Camilo dos Santos
• José Ana
• José Maria Pereira
• Katarina Gomes da Silva
• Luis Leandro da Silva e família
• Maria de Jesus dos Santos
• Maria José Rocha dos Santos
• Maria Saraiva
• Miguel Raimundo
• Odete Guimarães
• Pedro José dos Santos
• Raimundo Bispo de Souza
• Raimundo Gomes da Silva Nonato
• Rosa Galvão Ramalho
• Vicente Pedro, entre outros...

A Igreja de Belém do Pará recebe informações da 
existência destes irmãos que residiam em Boa Vista, 
Território Federal de Roraima e envia o primeiro Pastor 
para assumir os trabalhos à frente da Igreja.

NOSSA HISTÓRIA PRESIDENCIAL

Nossa História referente aos Presidentes tem o 
seu início no ano de 1946.

O 1º Presidente Pr. Quirino Pereira Peres, chegou 
a Boa Vista no ano de 1946 até o ano de 1950.

Enviado pela Igreja de Belém-Pará, através do 
Pr. Alcibíades Pereira de Vasconcelos, continuou os 
trabalhos da Igreja evangélica Assembléia de Deus 
sob sua responsabilidade e orientação, em uma 
casa alugada entre a Rua Cecília Brasil e N. Sra. 
da Consolata. O aluguel era dividido e pago por 20 
(vinte) irmãos que contribuíam com o valor de Um 
Mil Réis.

No dia 2-11-1948, faleceu o primeiro crente, a 
irmã Maria Ferreira, mãe do Eli Ferreira da Silva e Je-
siel Ferreira da Silva.

O Pr. Quirino Pereira Peres, era casado com a 
irmã Maria Amaral Peres e pai de dois filhos.

No ano de 1948, a Igreja foi transferida para a 
Rua Cecília Brasil esquina com Benjamim Constant, 
para um terreno doado pelo irmão Francisco Saraiva, 
a onde existia uma casa pequena, coberta de palha 
de Anajá, paredes de Taipa e chão batido.

A iluminação era feita por dois Lampiões a Car-
bureto e água. Ali Jesus salvava e Batizava com o 
espírito Santo.

A Igreja assumiu sua Personalidade Jurídica, no 
dia 28 de agosto de 1943, já no Território Federal do 
Rio Branco no Governo do Capitão Cloves Nova da 
costa, e foi publicado o Estatuto da Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus no Diário Oficial de nº 36, com 
as assinaturas dos irmãos:

• Quirino Pereira Peres
• Francisco Alves Saraiva
• Alberto Meio de Albuquerque
• Domingos Pereira e Araújo
• Maria Amaral Peres e Raimundo Bispo de Souza.

O Pr. Quirino Pereira Feres realizou Batismo em 
águas no Igarapé do Caxangá entre as Av: Benjamim 
Constant e N.Sra da Consolata.

Permaneceu em Boa Vista, até os primeiros dias 
de janeiro de 1950.

A GALERIA PRESIDENCIAL REGISTRA

1º Presidente:
Pr. Ouirino Pereira Peres: 1946 a 1950
2º Presidente:
Pr. Benjamim Matias Fernandes: 1950 a 1952
3º Presidente:
Pr. Joviniano Rodrigues Lobato: 1952 a 1964
4º Presidente:
Pr. Samuel Bezerra Cavalcante: 1954 a 1957
5º Presidente:
Pr. Otoniel Alves de Alencar: 1957 a 1962
6º Presidente:
Pr. Eliseu Feitosa de Alencar: 1962 a 1965
7º Presidente:
Pr. José Guedes dos Santos: 1965 a 1967
8º Presidente:
Pr. Manoel Antonio Batista: 1967 a 1983
9º Presidente:
Pr. Fernando Granjeiro de Menezes: 1983 a 

1997
10º Presidente:
Pr. Geraldo Francisco dos Santos: 1997 a 

1998
11º Presidente:
Pr. Isamar Pessoa Ramalho: 1999. Atual Pre-

sidente

2º Presidente 
Pr. Benjamim Matias Fernandes

Período em que presidiu – 1950 – 1952.

Nascido em 30 de setembro de 1914, che-
gou à Boa Vista /T.F.RB, no final do mês de janeiro 
de 1950. Recebeu Omo patrimônio da igreja, uma 
casa coberta de palha de anajá, paredes de taipa 
e chão batido.

Casado com a irmã Maria de Oliveira Fernandes, 
pai de José de Oliveira Fernandes, Ruth Maria Fernan-
des e Miquéias Matias Fernandes.

Pastor Benjamim Matias Fernandes, incentivou 
a igreja para construir um Templo que comportasse o 
número de irmãos da igreja naquele tempo.
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Deu inicio a construção do primeiro Templo de 
alvenaria, enfrentando muitas dificuldades para adquirir 
o material necessário para a obra. Os transportes dos 
tijolos eram realizados nas costas dos irmãos, da Olaria 
do Bairro do Calunga, até Av. Cecília Brasil, sempre a 
noite, nos dias que não havia cultos, nos horários das 
19:0hs às 22:00hs.

O Pastor Benjamim Matias Fernandes, deixou o 
Templo na altura da cobertura.

Em 23 de março de 1951, recebeu a visita do 
Pastor Alcibíades Pereira de Vasconcelos. No inicio de 
1952, fundou o trabalho da Assembléia de Deus, na 
Colônia Fernando Costa, hoje, Cidade de Mucajaí.

Foi substituído em 24 de junho de 1952, pelo 
Pastor Joviniano Rodrigues Lobato.

AMAMOS A NOSSA IGREJA EM RESPOSTAS  
AOS SOFRIMENTOS DOS NOSSOS IRMÃOS

3º Presidente
Pr. Joviniano Rodrigues Lobato
Período em que presidiu – 1952 – 1954.

Pr. Joviniano Rodrigues Lobato, casado com a 
irmã Joana de Oliveira Lobato, pai de: Dorcas de Oliveira 
Lobato Pacheco, Jeremias de Oliveira Lobato, Eunice 
Lobato Ferreira e Osmundo de Oliveira Lobato.

Nasceu em dezembro de 1901, em Rio Preto 
Charapucu, Ilha de Marajá.

No ano de 1912, aceitou Jesus como salvador.
Em 1928, foi separado como Presbítero na Igreja 

de Charapucu.
Em 1936, 15-6-1936, foi separado Omo Pastor, 

servindo na Igreja – Bela Vista do Jupati – Município 
de Afuá.

Em 1943, pastorea a Igreja na Cidade de Óbidos, 
no Baixo Amazonas.

Em 1946, foi transferido para o Território do Gua-
poré, hoje Estado de Rondônia.

Em 24-6-1952, ao assumir a Igreja em Boa Vista, 
deu continuidade ao trabalho da construção do Templo, 
inaugurado em 18 de abril de 1954.

Em 1953, recebeu a visita do missionário Nelys 
J. Nelson.

Consagrou ao Diaconato os Irmãos: José Mer-
gulhão e Francisco nogueira Duarte.

Retornou para a cidade de Óbidos – Pará, por 
motivo de doença. Esta área Territorial era dominada 
pela Malária e Hepatite.

Trabalhou em Itaboraí – RJ, Manaus – AM, e em 
Castanhal– PA.

No dia 19-6-1977, o Pastor Joviniano Rodrigues 
Lobato, foi recebido nas Mansões Celestiais e desde 
então descansa no Senhor.

AMAMOS NOSSA IGREJA  
EM RETRIBUIÇÃO AOS NOSSOS PIONEIROS

4º Presidente 
Pr. Samuel Bezerra Cavalcante

Período em que presidiu – 29-5-1954 à 2-6-1957
O Pr. Samuel Bezerra Cavalcante, assumiu a 

Igreja em 29-05-1954, substituindo o Pr. Joviniano 
Rodrigues Lobato.

Organizou a bancada Igreja com bancos cedidos 
pela Guarda Municipal Territorial.

O Regente do Coral da Igreja, era o irmão João 
Vieira Pessoa.

Deu assistência ao trabalho em Mucajai e Caraca-
raí viajando de bicicleta, que era o transporte daquela 
época pela inexistência de estradas e pontes nos rios.

Enviou o irmão Antonio Ferreira da Silva (Juvenal) 
para auxiliar os trabalhos da Igreja do mucajaí, antiga 
Colônia Fernando Costa.

Construiu o Tanque Batismal.
Jesus continuava batizando com o Espírito Santo 

e salvando os pecadores.
Deixou a Presidência da igreja em 2-6-1957, sob 

a responsabilidade do irmão Rubens Arrais Sindeaux, 
até o dia 18-6-1957, quando assumiu os trabalhos o 
Pr. Otoniel Alves de Alencar.

Foi um líder querido e amado por todos e deixou 
muitos exemplos.

AMAMOS NOSSA IGREJA  
PORQUE ELA MERECE

5º Presidente 
Pr. Otoniel Alves de Alencar

Período em que presidiu – 18-6-1957 à 19-2-1962
O Pr. Otoniel Alvas de Alencar, casado com a 

irmã Augusta Alencar, pai de 5 filhos:
Otoniel, Olson, Otton, Otini e Oriza.
Deu continuidade ao Conjunto Coral regido pelo 

irmão João Vieira Pessoa.
Realizou um culto oficial em Caracaraí, em 1958.
Deu posse ao irmão Antonio Ferreira (Juvenal) à 

frente do trabalho em Mucajaí em 1958.
Em 19 de fevereiro de 1962 deixou este Território 

Federal do Rio Branco, para trabalhar em Macapá.

NOSSA IGREJA DEVE SER AMADA PELOS FIEIS. 
ELA MERECE O NOSSO RESPEITO!

6º Presidente 
Pr. Elizeu Feitosa de Alencar

Período em que presidiu – 19-2-1962 à 19-7-1965
Boa vista Território Federal de Boa Vista, foi o primei-

ro Campo Eclesiástico do Pr. Elizeu Feitosa de Alencar.
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Pastor jovem e dinâmico que enfrentava, sol e 
chuva para visitar irmãos que residiam em Colônias 
distantes, quando não existia pontes sobre os rios, não 
existia estradas e nem transportes.

José Consagrou a diácono o irmão Antonio Fer-
reira da Silva (Juvenal) a Presbítero o irmão Mergulhão 
a Evangelista o jovem irmão Jessé Leandro da Silva.

O Conjunto Coral era regido pelo irmão Javan 
Arrais Sindeaux.

Reformou a fachada do Templo Central, e cons-
truiu a Galeria como base para as instalações da Es-
cola ‘Lídia Nelson’.

Construiu a casa pastoral ao lado do Templo a 
onde está a EPOAD e Livraria Missionária.

Fundou a “Escola Lídia Nelson que atendia cren-
tes e não crentes, e o primeiro Diretor foi o Professor 
Jesiel Ferreira da Silva, todas as realizações foram pela 
fé, pois a arrecadação da igreja era insuficiente para 
tanto. Vale registrar a dedicação de muitos irmãos, que 
não mediam os esforços. Trabalhavam noite e dia.

O Pr. Elizeu Feitosa de Alencar, possuía a visão 
missionária, alcançou a Região da Serra do Sol, ga-
nhando muitos Indígenas nas proximidades do Rio 
Aylan, deixando duas Igrejas organizadas.

Enviou uma caravana de irmãos para fundar o 
trabalho na Vila do Cantar. Esta Caravana estava sob 
a responsabilidade do Irmão Juvenal que era acom-
panhado dos irmãos:

Javan Arrais Sindeaux;
Rubens Arrais Sindeaux;
José Feitosa de Alencar;
Elias Fernandes;
Eli Rodrigues;
Jessé Landro, entre outros...
O trabalho do Cantar ficou sendo assistido pelo 

irmão Luis Mondes. Esporadicamente, era visitado por 
caravanas de irmãos, José Mergulhão, Eudo Mergu-
lhão e outros.

Expandiu esta missão até a Vila do Taiano.
Adquiriu uma casa em Caracaraí a onde está 

instalada o Templo Sede naquela Cidade.
Seu Ministério, foi próspero, abençoado e vito-

rioso.
O seu tempo de missão neste Estado foi até 19 

de julho do ano de 1965.

POR ESTES OUTROS MOTIVOS,  
NÓS AMAMOS NOSSA IGREJA

7º Presidente 
Pr. José Guedes dos Santos

Período em que presidiu – 19-7-1965 à 26-4-1967
O Pr. José Guedes dos Santos, paraense, nasceu 

18 de setembro de 1910.

Filho de Ricardo Antonio dos Santos e Apoliná-
ria Guedes dos Santos. Casado com a irmã, Guiomar 
Brito dos Santos, os 12 filhos: Elizabeth dos Santos 
Mourão, Elizeth dos Santos Aranha, Edileuza dos San-
tos Ribeiro da Silva, Samuel Britto dos Santos, Eliacy 
Guiomar dos Santos Sindeaux, José Britto dos San-
tos, Ester Eunice Britto dos Santos, Josué Britto dos 
Santos, Edilza Beth dos Santos Pimentel, Eliete Britto 
dos Santos e Edineide dos Santos Ferreira.

Consagrou a Presbítero irmão Antonio Ferreira 
da Silva (Juvenal) e a diácono o irmão Elias Arrais 
Sindeaux.

Reorganizou o Conjunto Musical e organizou o 
Grupo de Visitadoras.

Enviou na responsabilidade do Presbítero Anto-
nio Juvenal, o irmão Manoel Dantas da Silva à Vila do 
Taiano, para assistir aquela obra em toda Região.

Implantou o trabalho na Vila do Bonfim, enviado 
para lá o irmão Eli Rodrigues da Silva.

Enviou para a Região do Aylan, Serra do Sol o 
irmão Andrelino Rocha dos Santos.

O Pastor José Guedes dos Santos, expandiu o 
Trabalho de Evangelismo de forma definitiva em Ca-
racaraí, na casa que o Pr. Elizeu Feitosa de Alencar, 
havia adquirido, colocando à frente daquele trabalho, 
o irmão José Carlos.

Com amor, e responsabilidade e dedicação até 
26 de abril de 1967,

POR TUDO ISTO, NÓS AMAMOS A NOSSA  
IGREJA. ELA MERECE O NOSSO AMOR!

8º Presidente 
Pr. MAnoel Antonio Batista

Período em que presidiu – 26-4-1967 à 6-4-1983
Pastor Manoel Antonio Batista, nasceu no Rio 

Grande do Norte, 8 de setembro de 1915. Casado 
com a irmã Rosalina Almeida Batista. Pai de três filhas: 
Cleonice Almeida dos Santos, Eunice Batista da Silva 
e Ruth Almeida Batista.

Inaugurou as Congregações: Bairro da Apareci-
da; 13 de Setembro; Bairro dos Estados e Bairro da 
Liberdade.

Consagrou ao Ministério os seguintes irmãos:

a) Pastores: José Mergulhão; Elias Arrais Sindeaux; 
José Rodrigues Correia, Edilson Pereira da Sil-
va; Eli Rodrigues da Silva e Osmar Rodrigues 
de Araújo.

b) Presbíteros: Javan Arrais Sindeaux; Laurentino 
Ramos de Moraes; Cícero Gil; Luis Moraes e 
Jorge Guimarães.

c) Diáconos: José Roberto da Silva (Zé Lucio); Joa-
quim Santos Silva; Manoel da Conceição Gaia; 
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Almiro Gomes; Isac Galvão Ramalho e Davi 
Gonçalves.

d) Evangelista Autorizado: Clodoaldo Alves da Cos-
ta.

Organizou o Conjunto “Rosa de Saron” com 15 
componentes. Este Conjunto tinha como Regente a 
irmã: Nair Vieira Pessoa Ramalho (Nazinha), consagra-
do em uma Escola Dominical, 5 de agosto de 1974.

O Coral da Igreja foi regido durante o seu mi-
nistério, pelos irmãos: Elias Arraes Sindeaux; Ataíde 
Adão e Saturnino.

Em 1975, enviou o Presbítero Antonio Ferreira da 
Silva (Juvenal) para atender o trabalho no Tepequem, 
Região de Garimpo.

Fundou o Trabalho de Evangelismo até a Vila do 
Alto Alegre.

Levou o Trabalho Missionário até a Maloca do 
Araçá.

Fundou um Trabalho em Serra da Moça. Em umas 
dessas viagens houve um acidente, e faleceu o Irmão 
Eudo Mergulhão e seu filho.

Fundou os Trabalhos de Evangelismo em Nor-
mandia; São Luiz do Anauá; São João da Baliza; Vila 
Iracema e outro...

Adquiriu o 1º Veículo para a Igreja, um Jippe, e 
depois, uma Pik-Up, e por último uma Belinda que ser-
via para os transportes em visitas aos Campos.

Reformou o Templo: Construiu a Galeria; forrou 
toda a nave do Templo e colocou o piso todo de ce-
râmica, doações do Governador: Brigadeiro Ottomar 
de Souza Pinto.

No dia 6-4-1983, foi substituído pelo Pastor Fer-
nando Granjeiro de Menezes.

Jubilado, passou a residir em Manaus Amazo-
nas, onde faleceu.

Todo o seu ministério teve duração de 16 anos 
dedicado a este trabalho de Evangelização à toda 
área Territorial.

POR ISSO E OUTRAS COISAS,  
NÓS AMAMOS A NOSSA IGREJA

8º Presidente 
Pr. Fernando Granjeiro de Menezes

Período em que presidiu – 6-4-1983 à 27-7-97
Pastor Fernando Granjeiro de Menezes, nasceu 

5 de julho de 1942, em Manaus -AM. Filho de Durval 
Pungtory de Menezes e de Ana Granjeiro de Menezes, 
Criado em lar cristão.

Em 1965, participou efetivamente do Ministério 
Eclesiástico. Foi Presidente da Mocidade Evangélica 
amazonense, liderou várias Congregações. Presidiu a 

Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Maués/AM. 
Em 1974 foi oficializado como Ministro do evangelho.

Em 23 de abril de 1974, casou-se com Áurea 
Evangelista de Menezes, e desta união nasceram: Lú-
cio Evangelista de Menezes; Luciana Evangelista de 
Menezes e Fernando Granjeiro de Menezes Júnior.

No dia 6 de abril de 1983, assumiu a Presidên-
cia da Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Boa  
Vista, com três Congregações, dois Ponto de Pregação 
e oito Obreiros no Interior.

As mudanças necessárias, só aconteceram após 
um período de oração.

ORGANIZAÇÕES

Atualizou a Escola Bíblica Dominical, quando 
foram administrados Cursos de Aperfeiçoamento aos 
Professores.

Organizou a Diretoria de Educação Cristã.
Reestruturou o Serviço Social através do CESAS-

MAF (Centro de Serviço Social Maria Fernandes).
Fundou o Serviço de Biblioteca (Samuel Nys-

tron).
Criou a Secretaria de Missão que mantém os 

nossos Missionários Estadual e Internacional.
Idealizou o Projeto Missionário, Brasil; África; 

Venezuela e Peru.
A Evangelização atingiu o Beiradão e a Região 

do Baixo “Rio Branco” com aquisição dos Barcos: Men-
sageiro da Paz-I e Mensageiro da Paz-II.

Em 1990, enviou como Missionária, Maria Rizelda 
de Oliveira para (BeiraMoçambique/África).

Em 1991, iniciou os Trabalhos Missionário na Ve-
nezuela, enviando os Missionários: Severino Honório 
da Silva e Família.

Em 1995, enviou para Lima Capital do Peru, o 
evangelista Osmar de Sousa Corrêa e Família e a Mis-
sionária, Marta Paulino de Lima.

Outros Missionários foram enviados para forta-
lecer os Trabalhos de Missões em outros Países: Nina 
Ocioli Wiebusk – África; Ivonete Ivo – África; Ubaldo Lo-
bato de Nazaré e Família – Venezuela; Edivaldo Santos 
Enes e Família – Venezuela; Aparecido Tavares e Famí-
lia -Venezuela; Domingos Ferreira Gomes (Quezinho) 
e Família – Punta de Mata Venezuela; Frakembergen 
Galvão da Costa e Família – Cumanã – Venezuela; 
José Santana Santos e Família – Venezuela; Arnaldo 
Matos de Lima e Família – Carúpano – Venezuela; Ruth 
Geovane Brito Sobrinho – Cumanã – Venezuela e José 
Ferreira de Souza e Família – Venezuela.

Investiu na área de Comunicações mantendo 
os Programas “Voz da Assembléia de Deus” pela Rá-
dio Roraima, e o Programa “Boas Novas” pela Rádio 
Tropical.
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Em 1990 implantou o Sistema Computadoriza-
do que atende as necessidades de todos os Depar-
tamentos.

Adquiriu um Prédio na Rua Ajuricaba, 754 Cen-
tro, onde funcionam: Gabinete Pastoral; Tesouraria da 
Igreja; Secretaria Geral; Secretaria Convencional; Se-
cretaria Missionária; Tesouraria Missionária e Tesou-
raria Convencional.

Adquiriu uma casa na rua Ajuricaba, nº 606 – Cen-
tro, que serviu como Casa Pastora.

Foi autor do Livro “Quebrando o Gesso”, impres-
so em 1995.

Organizou o Conselho de Ministros Evangélicos 
“Comevan”, visando a união entre as igrejas.

Conseguiu junto as Autoridades, incluir Profes-
sores Evangélicos para ministrar aulas de Religião no 
ensino Público.

Construiu a Casa dos Idosos, “Samuel Nys-
tron”.

Construiu o Centro Evangélico Pr. José Guedes 
dos Santos, na Congregação – Asa Branca-I.

Adquiriu uma Casa de Apoio Pastoral no Con-
junto Pricumã.

Comprou uma Casa em Anaco – Venezuela, que 
serviu como Base Missionária.

Adquiriu por doação do Governador Ottomar de 
Souza Pinto, duas casas no Conjunto Totolândia.

Comprou uma casa no Conjunto Caçari.
Adquiriu uma Chácara para o Centro de Treina-

mento “Peniel”.
Organizou a Banda de Música, com todos os Ins-

trumentos necessários, adquiridos pela Igreja.
Organizou o Conjunto Coral “FilaDélfia”.
Organizou o Coral “Missionário da Última Hora”, 

que foi transformado no “Grande Coral” composto por 
irmãos de todas as Congregações.

Comprou uma F-1000 para atender os trabalhos 
da Igreja.

Adquiriu um automóvel – adquiriu uma Motoci-
cleta para o Campo de Três Corações – CG-125, ad-
quiriu uma Kombi (branca), para atender o Círculo de 
Oração e Centro Social.

Adquiriu uma Caminhonete – Cabine Dupla – cor 
verde, para atender a Missão.

Adquiriu uma F-4000, e dois automóveis Ford 
Fiesta – cor Branca.

A Igreja presenteou para ele, um veículo 0/Km 
(Gol Mil). Depois uma Parati 0/Km.

Organizou o departamento Infantil “Pastor Elias 
Arrais Sindeaux”.

Inaugurou o Templo da Vila Surumú.

Oficializou as Congregações: Paraviana, Jardim 
Floresta; Mecejana II; Jóquei Clube II; Tancredo Neves 
I; Santa Tereza I e Alvorada.

Consagrou ao Ministério Pastoral os evangelistas: 
Raimundo Nonato Lopes; Ubaldo Lobato de Nazaré; 
Geraldo Francisco dos Santos; Boanevio José dos 
Santos; Jônatas Carneiro de Souza; José Ferreira de 
Souza; Clodoaldo Alves da Costa; Macário Nery dos 
Santos; José do Livramento Medrado de Jesus.

Consagrou a Evangelista: Isamar Pessoa Rama-
lho; Adão Pereira do Nascimento; Elizeu Soares Belido; 
Eliel Pessoa da Silva; Francisco das Chagas Soares; 
Osmar de Souza Corrêa; Raimundo Nascimento Alves; 
Vicente Celestino de Lima; Edivaldo Santos Enes; José 
Alves Pereira Filho; Cícero Gil; Almiro Gomes e José 
Ferreira dos Santos.

Organizou o Quadro de Diaconisas, prestando 
ao Plenário as primeiras irmãs: Ângela Pereira da 
Silva; Elvira Vieira Lima; Iraci Lemos de Lima; Leoni-
sia Farias; Maria Silva Carvalho; Maria José da Silva 
Santiago; Marinalva de Jesus Mineiro e Vera Maria 
Monteiro de Souza.

Pastor Fernando Granjeiro deixou esta Igreja 
com a seguinte organização de trabalhos implantados 
– Congregações em Boa Vista: Aparecida; Bairro dos 
Estados-I; Liberdade; 13 de Setembro; Buritis-I; Asa 
Branca-I; Mecejana-I; São Franciso; Buritis-II; Pricumã-
I; Caimbé; Asa Branca-II; Aeroporto; Tancredo Neves-I; 
Caranã; Nova Canaã; Santa Tereza-I; Pricumã-II; Tan-
credo Neves-II; Cauamé; Santa Tereza-II; Jardim Pri-
mavera; Calunga; Jardim Equatorial; São Sebastião; 
Cinturão Verde; Jóquei Clube-I; Pintolândia-I; Pintolân-
dia-II; São Vicente; Pintolândia-III; Cabos e Soldados; 
Jardim Floresta; Jardim Caranã; Jóquei Clube-II; Santa 
Tereza-III; Alvorada; Bairro dos Estados-II; Paraviana; 
São Pedro; 31 de Março; Mecejana-II. Igrejas implan-
tadas no Interior: Mucajaí; Caracaraí; Vila Moderna; 
São Silvestre; Entre Rios; Apiaú; Vila do Equador; Vila 
Pacaraima; Vila Surumú; Colônia São Francisco; Vila 
Brasil; Normandia; Uiramutã; Água Fria; Mutun; Cajú; 
Socó; Três Corações; Médio Rio Branco; Boqueirão; 
Maloca da Raposa; São Luiz do Anauá; Caroebe; Ro-
rainópolis; Bonfim; Araçá (Maloca); Taiano; Taopará; 
Alto Alegre; Baixo Rio Branco; Cantá; Confiança; Bal-
ça; Vista Alegre; Vila Iracema; Vila Nova Colina; Santa 
Maria do Boiaçú; Trairão.

Seu tempo de ministeriado e dedicação somam 
15 anos.

No dia 27 de julho de 1997, Deus o chamou para 
a eternidade.

Hoje, vivemos de lembranças e recordações re-
ferentes ao Pr. Fernando Granjeiro de Menezes.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – V. Exª será atendido, Senador Mozaril-
do Cavalcanti.

Será igualmente atendido o Senador Paulo Paim, 
que fez seu pronunciamento momentos atrás.

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, por permuta com o Senador Alva-
ro Dias.

S. Exª dispõe de dez minutos, Senador Valada-
res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no 
fim do ano passado, foram suspensas as cotas para 
entrada no Brasil de artigos têxteis de procedência chi-
nesa. Os tecidos e confecções da China passaram a 
entrar mais livremente no nosso País, e aprofundou-se 
o clima de inquietação no setor têxtil brasileiro.

Nós queremos registrar aqui a nossa grande pre-
ocupação. Sentimos como justa e legítima a intensa 
mobilização de empresários e também de trabalha-
dores da área têxtil do Brasil que está acontecendo 
neste exato momento, com o nobre objetivo de defesa 
do setor contra o que eles chamam de “concorrência 
desleal” de parte dos manufaturados chineses. O pre-
sidente do Sindicato dos Têxteis de São Paulo, Sérgio 
Marques, vem argumentando que os produtos têxteis 
chineses são de boa qualidade e que o Estado chinês 
tem criado facilidades para seu parque têxtil. Além dis-
so, diz ele que “a carga horária dos trabalhadores de 
lá é muito severa”, ou seja, argumenta que muito do 
avanço naquela indústria foi feito à custa dos operários, 
e que não é possível competir dessa forma.

Não pretendemos entrar aqui nesse terreno, o 
que poderia nos conduzir para discussões diplomáti-
cas desnecessárias com um parceiro comercial da im-
portância da China e que tem o nosso respeito. O que 
pretendemos é chamar a atenção do Governo brasileiro 
para a urgente necessidade da adoção de medidas de 
salvaguardas em prol da nossa indústria têxtil. Este é 
um setor de máxima importância para o Brasil, e não 
apenas pelo seu valor histórico de parque industrial 
que deu o pontapé inicial na nossa industrialização, 
mas também porque, no final da cadeia, o moderno 
setor têxtil brasileiro é constituído de pequenas e mé-
dias indústrias intensivas em mão-de-obra, de capital 
genuinamente nacional e cuja importância para nós, 
como Nação, é estratégica.

No total, são mais de 30 mil empresas no Brasil, 
empregando 1,5 milhão de trabalhadores e represen-
tando mais de 17% do PIB industrial brasileiro. É muita 
coisa. E as exportações têxteis renderam, só no ano 
passado, mais de US$2 bilhões. Atualmente, o Brasil 

é o terceiro produtor mundial de malha têxtil, só supe-
rado pela Índia e pelos Estados Unidos. 

O perigo, para o nosso País, é que o Governo 
vem se movendo com muita lentidão, em termos de 
criar salvaguardas perante a OMC para proteger o fu-
turo promissor da nossa produção têxtil e dos nossos 
empregos, em um momento em que cada emprego 
industrial tem importância social e econômica crítica, 
num mundo em recessão.

O diretor da Abit (Associação Brasileira da Indús-
tria Têxtil e de Confecção) vem alertando o Governo, 
argumentando que, quanto mais o tempo passa, pior 
é a situação para a indústria nacional e que as salva-
guardas, diante da competição hostil da China, são ur-
gentíssimas. Os norte-americanos já tomaram medidas 
de proteção do seu parque industrial, e países como 
Tunísia, Marrocos, Jordânia e Turquia, que exportam 
têxteis para o mercado europeu, estão pressionando 
a OMC para regular o comércio do setor.

O Brasil tem estado calado, e, na nossa opinião, 
é preciso agir. A concorrência chinesa é forte. Eles 
contam com o capital estatal de longo prazo a custo 
baixo, contam com máquinas e equipamentos de alta 
qualidade, comprados com financiamento atrativo. 
Levando em conta todo esse contexto, é da máxima 
urgência que o Governo brasileiro se mobilize pelo 
estabelecimento de um acordo Brasil–China em prol 
da saúde do setor têxtil em nosso País.

Afinal de contas, Srª Presidente, ou melhor, Sr. 
Presidente – agora está na Presidência o Senador 
Romeu Tuma –, apesar de toda a vitalidade do nosso 
setor, apesar de o Brasil ser o sexto produtor mundial 
de artigos de confecção, o sétimo produtor mundial de 
fios e filamentos têxteis e o oitavo produtor mundial 
de tecidos planos, estamos diante de uma absoluta 
desproporção de forças: a China é o primeiro produtor 
mundial de fios e filamentos têxteis, o primeiro produtor 
mundial de artigos de confecções, o primeiro produtor 
mundial de tecidos planos e, como já disse, conta com 
o apoio financeiro aberto de seu governo, por meio do 
China Eximbank.

Por isso, nessa questão de têxteis, toda demora 
em agir é perigosa, toda lentidão põe em risco o em-
prego de milhares de trabalhadores têxteis no Brasil 
e, por fim, compromete todo o empenho do empre-
sariado nacional em modernizar e preparar o setor 
para ser mundialmente competitivo. Contamos com a 
compreensão e a rápida ação do Ministério do Desen-
volvimento para que o pior não termine acontecendo, 
especialmente depois do fim das cotas de importação 
dos têxteis chineses, que vigoravam até dezembro do 
ano passado.
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Sr. Presidente, é necessário, urgente e impres-
cindível que o Governo se debruce sobre esse as-
sunto relativo às salvaguardas dos produtos têxteis 
em nosso País. Afinal de contas, vivemos uma crise, 
é bem verdade. Uma crise política provocada por atos 
de corrupção, por atos de leviandade de alguns que 
não souberam entender a nova etapa que o Brasil 
está vivendo, uma etapa que o povo brasileiro exige 
de todos nós: a do desenvolvimento, do progresso, 
do emprego, da segurança pública, da educação e da 
saúde. E nada disso pode ser desvirtuado pelo desvio 
do dinheiro público, que poderia ser muito bem utiliza-
do em proporção considerável para resolver os graves 
problemas sociais em nosso País.

O Brasil não pode parar, apesar das CPIs, nota-
damente quando um setor tão sensível, tão importante 
como o setor têxtil, que emprega tantos trabalhadores, 
está sendo prejudicado por falta de ação do Governo, 
que não se mobiliza, que não se movimenta no sentido 
de proporcionar segurança para o setor, o que signi-
fica segurar o trabalhador no emprego e gerar renda 
e arrecadação mediante os impostos pagos pelas in-
dústrias do setor.

Por isso, Sr. Presidente, manifesto a minha reco-
mendação, a minha sugestão ao Governo para que dê 
caráter urgente urgentíssimo a essa questão que vem 
provocando preocupações no setor têxtil e, por via de 
conseqüência, entre os trabalhadores do nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr, Antonio Carlos 
Valadares, a Sra, Serys Slhessarenko, Suplen-
te de Secretário, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Antonio Carlos Valadares, peço apenas 
um minuto. Desculpe-me. Eu não poderia interferir, e 
o Carreiro vai ficar bravo.

Participei, ontem, de uma reunião dos líderes de 
todos os segmentos empresariais do Brasil, com um 
almoço-debate que eles sempre fazem. E eles esta-
vam muito voltados para as CPIs: 99% da discussão 
era sobre o comportamento dos Parlamentares nas 
CPIs. Um dos participantes conversava comigo sobre 
o problema dos têxteis, que me chama muito a aten-
ção, porque comecei minha vida na área têxtil. Ele 
dizia, Senadora Serys Slhessarenko, que na China 
há a “operação cama quente”. Perguntei o que era a 
cama quente. Um trabalhador fica na cama enquanto 
o outro trabalha; quando termina o turno, ele volta para 
a cama e o outro vai. A cama nunca esfria. Então, a 
produção na China é assustadora. Não dá para con-
correr com o preço dos chineses. Algumas indústrias 

brasileiras conseguem sucesso porque ainda estão 
com um nível de qualidade muito bom. Na hora em 
que a China atingir a primeira qualidade, vamos pas-
sar mais apertado ainda.

Então, penso que V. Exª está numa linha impor-
tantíssima para que possamos debater.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – Sr. Presidente, com a permissão de V. Exª, 
peço a inclusão do comentário de V. Exª no meu dis-
curso, porque, realmente, V. Exª trouxe informações 
preciosas para todo o Brasil, para todos aqueles que 
estão nos ouvindo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko, 
por permuta com o Senador Ribamar Fiquene, por 
dez minutos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana 
passada fiz uma fala com relação a algumas posturas 
da revista Veja.

Hoje, volto ao assunto porque, quando tratei do 
tema, o tempo foi bastante exíguo e só iniciei o meu 
discurso, que vou continuar hoje.

Estes tempos de crise têm propiciado a ampliação 
do interesse dos cidadãos brasileiros sobre as práticas 
e os costumes da política. Neste sentido, a atual crise 
nos presta uma contribuição, porque é um momento 
de aprendizado para o povo brasileiro, em geral, para 
a nação petista, em particular, e para tantos quantos 
lutam pela retidão na coisa pública.

Só que alguns, na afoiteza de se valer da crise 
para tentar desacreditar o Governo Lula, só conseguem 
demonstrar o quanto são oportunistas.

Refiro-me, diretamente, à revista Veja, publicação 
da Editora Abril, que, semana após semana, vem-se 
desacreditando aos olhos de tantos quantos têm o 
mínimo de compostura neste País.

Se existe uma crise que precisa ser esclarecida, 
ela precisa ser esclarecida com responsabilidade. São 
muitos os jornalistas e os veículos que atuam nessa 
linha. Está aí a nossa TV Senado que não me dei-
xa mentir, realizando a cobertura das CPIs de forma 
exemplar. Mas a prática cotidiana da Veja só nos dá 
demonstração de leviandade, de um jornalismo com-
prometido com interesses sórdidos.

Já tive oportunidade de comentar o episódio Veja-
Buratti-Palocci, em que as pretensas denúncias alinha-
vadas contra o Ministro da Fazenda desmancharam-se 
no ar mal a revista chegou nas bancas e tão logo o 
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Ministro Palocci recebeu a imprensa, para a histórica 
coletiva no domingo, dia 14 de agosto.

Hoje, apelando para a paciência dos Srs. Sena-
dores e das Srªs Senadoras, eu gostaria de comentar 
mais um malfeito da Veja. Para tanto, vou citar aqui 
uma história retratada, com riqueza de detalhes, no 
Observatório da Imprensa e mais diretamente no blog 
do jornalista Alceu Nader – um jornalista que já foi re-
pórter da Veja, que já foi editor assistente da Veja, que 
já foi correspondente da Veja em Buenos Aires e que 
nos conta uma história chocante, que mostra como o 
oportunismo mais barato tomou conta da redação da 
revista Veja.

Os donos da Editora Abril, se tiverem o mínimo 
de espírito público, haverão de tomar sérias provi-
dências para que a Veja passe por uma mudança de 
rumo, porque histórias como essa que vou lhes contar 
só confirmam aquela frase que repeti aqui, na semana 
passada, de autoria do jornalista Luis Weiss, segundo 
a qual a Veja pratica hoje um jornalismo de esgoto.

Vamos à história, na qual a pessoa atingida é 
uma garota gaúcha, estudante do segundo ano de 
uma escola técnica de Porto Alegre, chamada Han-
nah Beineke.

A garota Hannah Beineke, no dia 4 de agosto, 
animou-se para participar da primeira passeata de sua 
vida, uma manifestação estudantil que tomou conta 
das ruas de Porto Alegre e que tinha como palavra 
de ordem “Com Lula, contra a corrupção”. Entendam 
bem: com, com Lula, contra a corrupção.

Hannah com milhares de colegas saíram às ruas 
em defesa de Lula e em combate contra a corrupção. 
Mas, quando foi ler a edição do dia 16 de Veja, o que 
encontrou lá foi a sua foto, publicada naquela edição que 
tinha na capa o nome do Lula escrito com os tais dos 
dois eles de Fernando Collor, trazendo debaixo da foto 
de Hannah Beineke a seguinte legenda: “Os estudantes 
se rebelam contra a corrupção no Governo, promovem 
manifestações e pedem a saída do Presidente. Na se-
mana passada, neocaras-pintadas de verde-e-amarelo 
começaram a se manifestar contra o Governo Lula.”

Quer dizer, a garota Hannah foi à passeata e gri-
tou: “Com Lula, contra a corrupção”, mas a Veja escu-
tou Hannah gritando contra o Governo Lula.

Claro que, politizada como é, a garota tratou logo 
de escrever uma carta para redação da revista dizendo 
que a Veja estava manipulando os fatos e cometendo 
uma violência inaceitável contra ela ao transformá-la 
em adversária de um Governo que só interessava a 
ela defender.

A revista publicou a carta e, num dos trechos da 
resposta que deu, disse que iria apurar se houve um 
erro da agência, tentando transferir a responsabilidade 

pela mancada ao repórter fotográfico Jefferson Ber-
nardes, da Agência Preview, autor da foto comprada 
e publicada pela Veja.

Claro que a garota Hannah, que é uma garota 
politizada, não engoliu as explicações e está acusando 
a revista de má-fé, pois a mesma manifestação, antes 
de ser manipulada pela Veja, já havia sido noticiada 
pelas tevês gaúchas e pelos maiores jornais do Rio 
Grande do Sul – Zero Hora e Correio do Povo – e 
pela Folha de S.Paulo, que mostraram a realidade dos 
fatos: milhares de jovens como Hannah foram às ruas 
defender o Governo Lula e não tentar derrubá-lo. 

O que se percebe, então, Sr. Presidente, é que a 
Veja trabalha despudoradamente no sentido de pas-
sar para os brasileiros uma imagem de Lula idêntica 
à de Collor. E não apenas isso: a Veja não vacila em 
tentar manipular o movimento social, distorcendo os 
fatos o ponto de usar a imagem de Hannah Beineke 
exatamente no sentido oposto ao da manifestação 
expressa pela jovem. Tudo isso ficou mais evidente 
quando, nessa sexta-feira, o mesmo blog de Alceu 
Neder publicou um esclarecimento assinado pelo fo-
tógrafo Jefferson Bernardes, da agência Preview, res-
ponsável pela foto publicada na Veja. São palavras de 
Jefferson Bernardes:

Fotos Caras-Pintadas.

Caro Nader, sou autor da foto de Han-
nah Beineke publicada na Veja. Aproveito este 
espaço para esclarecer que não foi mancada 
minha, pois a foto levava a legenda correta, 
descrevendo o ato como aconteceu. Já citado 
aqui que outros veículos cobriram a manifesta-
ção, a Folha de S.Paulo também publicou uma 
de minhas imagens para ilustrar sua matéria 
naquele dia e não fez a mesma comparação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que a 
Veja está fazendo, na cobertura desta crise, é um es-
cândalo, é um acinte, é um crime. Está distorcendo os 
fatos, tentando forjar um clima de golpe contra o Pre-
sidente Lula, contra o Governo do PT.

Todos sabemos que houve dirigentes do PT que 
cometeram erros. Não estamos titubeando. Temos exi-
gido – pessoalmente, já ocupei esta tribuna inúmeras 
vezes – realmente a punição rigorosa de todos aque-
les que cometeram erros dentro do meu Partido, fora 
do Partido, em qualquer situação. Nesta crise, quere-
mos uma punição rigorosa e, dentro do nosso Parti-
do, mais rigorosa ainda. Já deixei aqui esses motivos 
justificados.

Independentemente disso, não podemos com-
pactuar com um jornalismo da estirpe da Veja. Que 
essa revista faça um jornalismo semelhante ao de 
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outros órgãos de comunicação de grande, média ou 
pequena envergadura, como os jornais regionais, mas 
com decência. Que a imprensa seja investigativa, sim, 
que vá às últimas conseqüências, investigue, apure e 
contribua grandemente para o avanço do processo de-
mocrático neste País, mas que não deturpe os fatos, 
como vem fazendo a revista Veja.

Não temos titubeado em defender punição ime-
diata e rigorosa para culpados como Delúbio Soares, 
Silvio Pereira e outros dirigentes do campo majoritário 
do meu Partido, que passa atualmente por um processo 
de reciclagem que culminará, no dia 18 de setembro, na 
eleição direta de uma nova direção partidária. Participo 
da chapa que pretende eleger a companheira Maria do 
Rosário, que faz parte do Movimento PT, Presidente 
Nacional do nosso Partido, embora não faça parte desse 
movimento. Sei que esta é uma conjuntura muito grave 
e muito dura para todos nós do PT, mas não podemos 
nos calar diante dessas manipulações da Veja.

A revista Veja está se sujando, se degradando. 
Temos de perguntar que moral tem essa revista para 
cobrar ética de quem quer que seja? Queremos cobrar 
ética e moralidade, sim, de todos os políticos, dos par-
tidos políticos, mas também da imprensa. Parte dela, 
entre elas a revista Veja, mostra uma compostura re-
almente degradada não sabemos muito bem a serviço 
de quem – para mim, isso não está muito claro; com 
certeza, não é a serviço da sociedade brasileira ou da 
democracia de nosso País. Não tenho dúvida disso.

Temos que levantar a cabeça e questionar, sim. 
Não podemos continuar participando de um processo 
em que parece que todos nós estamos...

(Interrupção do som.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Nós, Parlamentares, especialmente, esta-
mos aqui graças à determinação, cada um de nós, 
e à vontade do nosso povo, do nosso Estado. Estou 
aqui graças ao povo do meu Estado de Mato Grosso, 
um Estado grandioso, sobre o qual sempre que estou 
na tribuna não posso deixar de falar. Trata-se de um 
Estado grande, gigante, de um Estado economica-
mente viável, que precisa de uma força na área es-
trutural. Mas é um Estado que produz matéria-prima 
para exportação em grande quantidade – soja, carne, 
algodão. Trabalha atualmente, hoje, com retorno, com 
a construção de usinas de álcool, com a questão do 
biodiesel. Enfim, trata-se de um Estado extremamente 
promissor. Cada um de nós no Senado viemos repre-
sentar o nosso Estado. Temos o compromisso com o 
bem maior do povo brasileiro, que é o avanço do pro-
cesso democrático.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Temos que ter a coragem, temos que acabar 
com essa história de ter medo da imprensa. A impren-
sa séria, responsável não nos ameaça, e daquela que 
não é séria e nem responsável, eu não tenho medo. 
Temos que realmente nos posicionar. Aquilo que é 
certo, temos que apoiar e estar junto com a imprensa. 
Mas, aquilo que está errado, temos que ter a coragem 
de realmente olhar de frente e nos posicionarmos. 
Chega de ficarmos dizendo “sim, senhor” para deter-
minados órgãos, às vezes muito por aquela história: 
“Estou com medo, porque, se bater em mim, realmente 
vai ficar difícil”.

Não tenho medo, não. Nós todos temos que en-
frentar. A imprensa corajosa e séria, estamos com ela. 
A imprensa irresponsável, estamos contra.

Muito obrigada.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Peço a pala-

vra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Carepa e, 
em seguida, ao Senador Osmar Dias.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a inscrição, no 
momento adequado, para breves comunicações, por 
gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Para uma comunicação inadiável, Senadora?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sim, para uma comunicação inadiável no momen-
to em que a Mesa achar adequado, antes da Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª está inscrita em terceiro lugar.

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, solicito a V. Exª minha inscrição para 
falar como Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª já pode falar, se assim o desejar.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem, se me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diversas 
entidades estão nos corredores a nos perguntar se, 
efetivamente, amanhã, haverá sessão de discussão e 
votação dos vetos. Solicito que V. Exª possa esclarecer 
para que, perante a sua fala, na Presidência, não só os 
presentes, mas os que estão nos Estados saibam se 
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vai ocorrer amanhã a sessão conjunta para apreciação 
de mais de 400 vetos, conforme o nosso sempre tão 
prestativo Carreiro nos informou.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senador Renan Calheiros disse-me, quinta-feira, 
que seria na quarta. De acordo com o Dr. Carreiro, 
consta na Ordem do Dia de hoje: “A Presidência comu-
nica, ainda, que está convocada sessão do Congresso 
Nacional, a realizar-se amanhã, dia 31/08/2005, às 11 
horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, desti-
nada à apreciação de vetos presidenciais”.

Portanto, amanhã, às 11 horas, todos os Srs. 
Parlamentares estão convidados, porque a votação 
dos vetos é muito importante.

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 
como Líder do PDT.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ro-
meu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, falo hoje sobre uma 
proposta de emenda à Constituição que apresento ao 
Senado Federal, de extrema importância.

V. Exª, como eu, defende o municipalismo, de-
fende os Municípios. Como todos aqueles que não se 
conformam com a péssima distribuição dos recursos 
arrecadados por meio de impostos, tributos ou contri-
buições, queremos uma alteração nessa concentração 
dos recursos nas mãos da União, porque já é possí-
vel constatar a deterioração dos serviços públicos em 
nosso País em função dessa concentração.

Vou repetir um número já conhecido de todos: 
em nosso País, 61% dos recursos totais ficam com a 
União; 25% dos recursos arrecadados ficam com os 
Estados; e apenas 14% – um pouquinho mais de 14% 
– são repassados aos Municípios.

Ao contrário dessa tendência de diminuição dos 
recursos para os Municípios, houve, com a Constitui-
ção de 1988 e depois dela, uma transferência siste-
mática de atribuições, de tarefas, enfim, de responsa-
bilidades que antes não eram dos Municípios para os 
Municípios.

O transporte escolar, por exemplo, deveria ser 
providenciado pelo Município após recebimento de 
recursos da União. No entanto, os Estados recebem 
os recursos da União e deveriam repassá-los aos Mu-
nicípios. Ocorre que, quase sempre, os Estados retêm 
esses recursos. E os governadores inclusive fazem a 
sua própria política, desrespeitando, muitas vezes, as 
prioridades municipais. 

No meu Estado isso acontecia, vem acontecen-
do. E o transporte escolar tem que ser visto como ins-
trumento de combate ao êxodo rural, por ser uma de 
suas principais causas. O transporte escolar é defici-
tário, uma vez que os Municípios, por não disporem de 

recursos, acabam improvisando com veículos velhos. 
A incapacidade financeira dos Municípios brasileiros é 
ocasionada justamente pela concentração de recursos 
nas mãos dos Estados.

Fiz um estudo, Senador Augusto Botelho, e che-
guei à seguinte conclusão: em 1994, as contribuições 
– Cide, Cofins, da CPMF – somavam 44% dos recursos 
totais administrados pela Receita Federal. Em 2001, 
as contribuições já significavam 48%. Então, de 44% 
passaram a 48%. E o pior, hoje elas já estão ultrapas-
sando 50% dos recursos administrados pela Receita 
Federal. Por que isso? Porque todas as reformas fei-
tas aqui, a PEC 135, as outras de que não lembro o 
número, todas elas trataram de contribuições. Quando 
se fala em reforma tributária no Brasil, fala-se de cor-
reção de contribuições. 

Os impostos destinados diretamente aos Muni-
cípios, como por exemplo, o Imposto Territorial Rural 
(ITR), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o 
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 
dos quais o Município participa através do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), não têm nenhuma 
correção. Então, estou apresentando, Senador Augus-
to Botelho, uma emenda constitucional – e já pedindo 
o apoio de V. Exª; sei que contarei com isso, por seu 
espírito municipalista –, no sentido de também trans-
ferir ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
pelo menos 10% das arrecadações resultantes das 
contribuições CPMF, Cide e Cofins. Isso porque hoje 
nada, praticamente, vai para os Municípios, a não ser 
uma parcela pequena da Cide – depois da reforma 
que fizemos aqui –, em que 25% são destinados aos 
Estados e 25% desses 25%, aos Municípios. Então 
do total, 6,25% da Cide são transferidos exatamente 
para os Municípios. 

Mas precisamos de mais: precisamos da Cofins 
e da CPMF, para que os Municípios sejam obrigados, 
sim, a investir os recursos da CPMF para o fim a que 
se destina: a saúde. Precisamos destinar os recursos 
da CPMF para a saúde. Mas que seja possível aos 
Municípios arrecadarem esses 10% da CPMF. Essa 
verba precisa ser repassada aos Municípios e direta-
mente administrada por eles. E não como ocorre hoje, 
através da União, o que torna todos os Parlamentares 
dependentes do próprio Governo Federal. Quando o 
Parlamentar faz uma emenda, tem que implorar aos 
Ministros do Governo a liberação de algo que é direito 
garantido a ele constitucionalmente. 

Se nós conseguirmos aprovar essa emenda cons-
titucional que eu estou apresentando, significa tornar 
disponível para os Municípios – Senador Romeu Tuma, 
Presidente desta sessão – 10% das contribuições. Com 
isso, vamos resolver um grave problema, uma distorção 
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enorme, porque as contribuições somaram 135 bilhões 
em 2004. Seriam R$13,5 bilhões a mais para os Muni-
cípios administrar, o que eles poderão fazer com muito 
mais competência do que faz hoje a União...

(Interrupção do som.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, peço mais um minuto para concluir.

Os Municípios farão com muito mais competência 
do que hoje o faz a União, porque estão mais próximos 
dos problemas das comunidades. Assim, o Prefeito 
terá melhores condições de administrar, de gerenciar, 
de repassar esses recursos para atender a saúde, a 
segurança, para atender as necessidades básicas da 
população. E a população brasileira será beneficiada 
diretamente com essa medida.

Por isso, estou apresentando, e peço o apoio a 
todo o Senado Federal, a proposta de emenda consti-
tucional, que estabelece 10% das contribuições para os 
Municípios brasileiros, o que representaria hoje cerca 
de R$13,5 bilhões a mais de arrecadação. 

Eu conto com o apoio de todos para a proposta 
de emenda constitucional que acabo de apresentar, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Eu é que agradeço a V. Exª. Eu gostaria de ser sig-
natário também da medida.

Concedo a palavra a nobre Senadora Íris de 
Araújo, ilustre representante de Goiás, por cessão do 
Senador Valdir Raupp. Tem V. Exª a palavra por dez 
minutos, prorrogáveis por mais dois minutos.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu comenta-
va, agora há pouco, com o Senador Augusto Botelho, 
que esta Casa reflete o pensamento do povo e que nós 
temos que obedecer a esse pensamento. Por isto, eu 
me apresento hoje com esta camiseta, na qual está 
estampada a seguinte frase: “O Brasil é maior.” E, lo-
gicamente, faço um pronunciamento ao usar esta ca-
miseta com base no que nela está escrito. 

Sr. Presidente, está claro que as CPIs desem-
penham um papel determinante para elucidar as mui-
tas denúncias que comprometem o Governo e o seu 
Partido. Mas o grave momento vivido pelo País não 
nos deve levar apenas à atitude de exigir a profunda 
apuração dos fatos denunciados, o seu conseqüente 
julgamento pelas instâncias competentes e a punição 
dos culpados. 

Muito além dos episódios revelados, está um 
novo sentido de Nação a ser redescoberto, a ser mol-
dado a partir de um debate igualmente importante que 

precisa ser travado de maneira paralela ao ciclo das 
investigações. 

Depois de quase três meses, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, é preciso constatar que nós não podemos 
continuar a viver praticamente em função de depoi-
mentos que, reconheçamos, se transformaram em 
espetáculos de surpreendentes índices de audiência 
na televisão.

O Brasil não pode mais continuar vivendo em 
função desses fatos extraordinários que surgem no 
noticiário dia após dia, alimentando essa cadeia sem 
fim desses escândalos. Ao lado das ações que eluci-
dam o esquema de corrupção, é preciso que prospe-
re o debate a respeito do país do bem, do país a dar 
certo, das saídas e alternativas que nos devolvam a 
esperança, que reforcem os nossos sonhos, jamais 
permitindo que prospere na sociedade o descrédito 
em nossas próprias forças, em nossas potencialida-
des, Senador e Presidente Romeu Tuma,.

O perigo de dar exclusividade ao debate da crise 
é justamente este: semear um sentimento de descrença 
que só leva angústia à alma do povo brasileiro.

A atividade incorreta de alguns pode acabar por 
penalizar a própria ação pública no Brasil. Corremos 
o risco de nos envolver com essas denúncias que são 
muito freqüentes, levando-se em conta que todos nós, 
políticos, na sua grande maioria, temos bons propósi-
tos, estamos trabalhando e nos empenhando para que 
este grande País tenha o merecido crescimento.

O perigo é justamente o eleitor estabelecer um 
conceito geral a partir de exemplos específicos, pas-
sando a menosprezar a ação política ou até mesmo 
chegando a limitar a sua própria participação nas de-
finições dos caminhos do País.

As eleições estão chegando. Penso que é extre-
mamente perigoso que esse tipo de pensamento se 
dissemine, um pensamento único em relação ao que 
está acontecendo nesta Nação. A punição, a investi-
gação, o que se faz corretamente dentro desta Casa, 
é o caminho certo, mas temos que pensar no Brasil 
como um todo.

Fui procurada por um grupo de empresárias, 
mulheres, que me pediu que usasse esta camiseta 
– eu brinquei com o Senador dizendo que me envia-
ram um número menor do que o meu tamanho. Mas, 
de qualquer forma, a finalidade, a causa é justa e eu 
a assumi, usando este símbolo aqui.

Essa hipótese de descrédito amplo precisa ser 
urgentemente analisada. Cabe ao Congresso Nacio-
nal, desde já, repensar o seu calendário, bem como a 
prioridade que está destinando à análise dessas de-
núncias. O Brasil não pode girar apenas em torno da 
crise! Não pode torná-la ainda mais gigante; não pode 
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esquecer que os problemas e as dificuldades do nosso 
povo permanecem aí – nos seus locais de origem –, a 
exigir dos agentes públicos, nós, alternativas.

Meu medo é que se torne incontrolável essa 
guerra de cunho partidário que se manifesta, até com 
alguma selvageria, nos ambientes das CPIs. A lingua-
gem vai se tornando mais áspera. E, à medida que são 
divulgadas as pesquisas sobre a avaliação do Governo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a tensão no 
cenário cresce mais ainda.

O fato é que o confronto eleitoral se antecipou, 
Senador Romeu Tuma, de maneira drástica, o que é 
muito prejudicial ao País.

Há o risco evidente de as investigações nas CPIs 
deixarem de ser técnicas para se transformarem em 
instrumentos de paixões políticas. Afinal, somos mes-
mo assim: muito mais paixão e coração.

Mas a racionalidade precisa ser invocada para 
que não percamos o enfoque central, que é a apura-
ção imparcial das denúncias, sem que esse trabalho 
comprometa a análise dos diversos outros projetos em 
tramitação no Congresso, cujo conteúdo representa 
significativos avanços para o Brasil.

De fato, alguns analistas já concluem que, em face 
da extensão da crise, o Governo do Presidente Lula 
esgota a sua capacidade de prosseguir no caminho 
das reformas. Daqui para diante, só restaria, portanto, 
o “empurrar com a barriga”, à espera de algo inusitado 
que lhe possa salvar a imagem.

Esta conclusão pode até ter fundamento, mas 
nossa consciência de agentes públicos não nos deve 
deixar em paz diante da realidade além deste plenário, 
além deste Congresso. Ou seja, as altas taxas de juros 
que infernizam as empresas; a infra-estrutura do País 
mergulhada no caos – especialmente as rodovias –; 
o desemprego ainda abundante; a falta de perspecti-
vas e de oportunidades para os nossos jovens; a vio-
lência urbana com todas as suas atrocidades; enfim, 
a família brasileira, que permanece à espera de dias 
melhores.

O Governo pode até estabelecer como tática de 
sobrevivência o popular “empurrar com a barriga”. Mas 
nosso povo exige soluções rápidas e eficientes. Afinal, 
foi com esse propósito que escolheu seu Presidente.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – V. Exª 
pode prorrogar, Sr. Presidente? (Pausa.)

Obrigada.
Cabe ao Congresso Nacional, como esteio pri-

meiro da democracia, mudar essa perspectiva, remo-
delar o curso do atual debate, priorizando também, por 
exemplo, a discussão sobre reformas imprescindíveis 

que recomponham a fé de nosso povo num futuro de 
maior qualidade.

É aquele instante em que devemos, sim, deixar 
de lado as nossas vaidades, invocando os mais caros 
ideais para, num esforço amplo, fazermos com que este 
País siga adiante em sua maratona de crescimento.

A saída para a crise está sempre na atividade 
cidadã, capaz de transformar este momento em verda-
deiro aprendizado a funcionar como reforço de nosso 
amor pelo País.

Já se disse que nosso povo é melhor do que suas 
elites e é essa essência que deve inspirar as atitudes 
a serem tomadas daqui para diante.

O salto de qualidade que o País espera implica 
uma mudança de costumes. E de mentalidade.

Não se trata apenas de enxergar as próximas 
eleições. É preciso repensar o Brasil como um todo, 
independentemente dos objetivos partidários. Nossa 
meta precisa ser o interesse nacional.

Felizmente, os últimos acontecimentos parecem 
ter mostrado de maneira definitiva que a economia 
está mesmo assentada em fundamentos sólidos e que 
não será abalada pelos desdobramentos desta crise 
política. Mas a gradativa fragilização da liderança do 
Presidente Lula não pode servir de pretexto para que 
nos acomodemos diante da evidente paralisia imposta 
por essa perda de força política. Mesmo num cenário 
que revele um certo vazio de poder, os problemas na-
cionais precisam ser agilizados e administrados.

É necessário refletir. O Governo Lula tem ainda 
pela frente um ano e quatro meses. Trata-se de um pe-
ríodo considerável, um espaço de tempo precioso. Não 
dá para imaginar um hiato de tamanhas proporções. As 
políticas nacionais e os programas específicos precisam 
ser tocados e aperfeiçoados. Não podemos permitir, 
Sr. Presidente, que a crise política tudo engula.

Está aí o produtor rural curvado por dívidas...
Cadê os projetos sociais destinados às famílias 

carentes? Ninguém mais deles dá notícias.
Quando a saúde e a educação voltarão a ser 

objeto de apreciações mais detidas?
Esperemos, enfim, que as CPIs...
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senadora 

Iris de Araújo, V. Exª me concede um aparte?
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Con-

cedo um aparte, neste momento, com o maior prazer, 
ao Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senadora Iris 
de Araújo, esta é a oportunidade primeira que tenho 
de saudá-la e o faço no instante de sua vibração cívi-
ca em favor do País. Realmente, vamos apurar, vamos 
punir os responsáveis, vamos acabar com a impunida-
de, mas, por favor, vamos administrar o País. Esse é 
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o apelo que V. Exª faz em favor de melhores estradas, 
em favor de saúde, em favor de educação. V. Exª cres-
ce aos olhos dos seus conterrâneos. Aliás, deixe-me 
dizer que tenho um pouco de ciúmes de Goiás porque 
V. Exª é nascida na minha cidade, Três Lagoas. Mas V. 
Exª está empolgando Goiás e é motivo de orgulho dos 
seus conterrâneos e do Brasil. Muito obrigado.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Obri-
gada, Senador Ramez Tebet.

Sr. Presidente, solicito que meu discurso seja 
publicado na íntegra.

Para encerrar, gostaria apenas de dizer que aqui 
estou usando o que me pediram: a camiseta em que 
se lê “O Brasil é maior”. Eu também considero que o 
nosso Brasil é maior que qualquer crise, é maior que 
qualquer situação que possamos viver. E nós, não so-
mente aqui no Senado, mas em todas as instâncias, 
nós que estamos dentro deste plenário e em todos os 
recantos deste País devemos ter a coragem, a compe-
tência de nos colocar de pé e, em voz bem alta, dizer: 
“Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil”.

Muito obrigada a todos.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. IRIS DE ARAÚJO.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, está claro que as CPIs desempenham um 
papel determinante para elucidar as muitas denúncias 
que comprometem o governo e o seu Partido. Mas o 
grave momento vivido pelo País não nos deve apenas 
levar à atitude de exigir a profunda apuração dos fatos 
denunciados, seu conseqüente julgamento pelas ins-
tâncias competentes e a punição dos culpados. 

Muito além dos episódios revelados, está um novo 
sentido de Nação a ser redescoberto e a ser molda-
do a partir de um debate igualmente importante que 
precisa ser travado de maneira paralela ao ciclo das 
investigações.

Depois de quase três meses, é preciso constatar 
que não podemos continuar a viver praticamente em 
função de depoimentos que – reconheçamos! – se 
transformaram em espetáculos de surpreendentes 
índices de audiência na TV.

O Brasil não pode mais continuar vivendo em 
função destes fatos extraordinários que surgem no 
noticiário dia após dia alimentando a esta cadeia sem 
fim de escândalos. Ao lado das ações que elucidam 
o esquema de corrupção, é preciso que prospere a 
discussão a respeito do País do Bem, do País a dar 
certo, das saídas e alternativas que nos devolvam a 
esperança, que reforcem nossos sonhos, jamais per-

mitindo que prospere na sociedade o descrédito em 
nossas próprias forças, em nossa potencialidade.

O perigo de dar exclusividade ao debate da crise 
é justamente este: semear um sentimento de descren-
ça que só leva angústia à alma do brasileiro.

A atividade incorreta de alguns pode acabar por 
penalizar a própria ação pública no Brasil. E aí mora 
outra enorme preocupação: o perigo é justamente o 
eleitor estabelecer um conceito geral a partir de exem-
plos específicos, passando a menosprezar a ação po-
lítica ou até mesmo chegando a limitar a sua própria 
participação nas definições dos caminhos do País.

Esta hipótese do descrédito amplo precisa ser 
urgentemente analisada!

Cabe ao Congresso Nacional desde já repensar 
o seu calendário, bem como a prioridade que está 
destinando à análise destas denúncias.

O Brasil não pode girar apenas em torno da cri-
se! Não pode torná-la ainda mais gigante. Não pode 
esquecer que os problemas e as dificuldades de nos-
so povo permanecem aí, a exigir dos agentes públicos 
alternativas.

Meu medo é que, por exemplo, se torne incontrolá-
vel esta guerra de cunho partidário que já se manifesta, 
até com alguma selvageria, nos ambientes das CPIs. A 
linguagem vai se tornando mais áspera. E na medida 
em que são divulgadas pesquisas sobre a avaliação 
do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 
tensão no cenário cresce ainda mais.

O fato é que o confronto eleitoral se antecipou de 
maneira drástica – o que é muito prejudicial ao País!

Há o risco evidente de as investigações nas CPIs 
deixarem de ser técnicas para se transformarem em 
instrumentos de paixões políticas.

Afinal, somos mesmo assim: muito mais paixão 
e coração.

Mas a racionalidade precisa ser invocada para 
que não percamos o enfoque central, que é a apura-
ção imparcial das denúncias, sem que este trabalho 
comprometa a análise dos diversos outros projetos em 
tramitação no Congresso, cujo conteúdo representa 
significativos avanços para o Brasil.

De fato, alguns analistas já concluem que, em 
face da extensão da crise, o governo do presidente Lula 
esgota a sua capacidade de prosseguir no caminho 
das reformas. Daqui para diante, só restaria, portanto, 
o “empurrar com a barriga”, à espera de algo inusitado 
que lhe possa salvar a imagem.

Esta conclusão pode até ter fundamento, mas 
nossa consciência de agentes públicos não deve nos 
deixar em paz diante da realidade além deste plená-
rio, além deste Congresso. Ou sejam, as altas taxas 
de juros que infernizam as empresas; a infra-estrutu-
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ra do País mergulhada no caos – especialmente as 
rodovias; o desemprego ainda abundante; a falta de 
perspectivas e de oportunidades para nossos jovens; 
a violência urbana com todas as suas atrocidades; 
enfim, a família brasileira que permanece à espera 
de dias melhores.

O governo pode até estabelecer como tática de 
sobrevivência o popular “empurrar com a barriga”. 
Mas nosso povo exige soluções rápidas e eficientes! 
Afinal, foi com este propósito que escolheu o seu pre-
sidente...

Cabe ao Congresso Nacional, como esteio pri-
meiro da democracia, mudar esta perspectiva, remo-
delar o curso do atual debate, priorizando também, 
por exemplo, a discussão sobre as reformas impres-
cindíveis que recomponham a fé de nosso povo num 
futuro de maior qualidade.

É aquele instante em que devemos, sim, deixar 
de lado as nossas vaidades, invocando os mais caros 
ideais para, num esforço amplo, fazermos com que este 
País siga adiante em sua maratona de crescimento.

A saída para a crise está sempre na atividade 
cidadã, capaz de transformar este momento em verda-
deiro aprendizado a funcionar como reforço de nosso 
amor pelo País!

Já se disse que nosso povo é melhor do que suas 
elites e é esta essência que deve inspirar as atitudes 
a serem tomadas daqui para diante.

O salto de qualidade que o País espera implica 
numa mudança de costumes. E de mentalidade.

Não se trata apenas de enxergar as próximas 
eleições. É preciso repensar o Brasil como um todo, 
independente dos objetivos partidários. Nossa meta 
precisa ser o interesse nacional!

Felizmente, os últimos acontecimentos parecem 
ter mostrado de maneira definitiva que a economia 
está mesmo assentada em fundamentos sólidos e que 
não será abalada pelos desdobramentos desta crise 
política. Mas, a gradativa fragilização da liderança do 
presidente Lula não pode servir de pretexto para que 
nos acomodemos diante da evidente paralisia imposta 
por esta perda de força política. Mesmo num cenário 
que revele um certo vazio de poder, os problemas na-
cionais precisam ser agilizados e administrados!

É necessário refletir... O governo Lula tem ainda 
pela frente 1 ano e quatro meses. Trata-se de um pe-
ríodo considerável... Um espaço de tempo precioso... 
Não dá para imaginar um hiato de tamanhas propor-
ções. As políticas nacionais e os programas específicos 
precisam ser tocados e aperfeiçoados. Não podemos 
permitir que a crise política a tudo engula!

Está aí o produtor rural curvado por dívidas...

Cadê os projetos sociais destinados às famílias 
carentes? Ninguém mais deles dá notícias...

Quando a saúde e da educação voltarão a ser 
objeto de apreciações mais detidas?

Esperemos, enfim, que as CPIs não se transfor-
mem naquelas novelas emocionantes em que seus au-
tores tudo fazem para esticar os capítulos, num enredo 
que jamais chega ao fim. Neste caso, aliás, esperemos 
que o apagar das luzes seja breve e que tenha o final 
clássico do bem vencendo o mal!

Até porque, a vida real nos mostra que o nosso 
Brasil é capaz de encontrar saídas a partir do esforço 
de seus filhos. Independente de governos.

O País é mais forte do que seus dirigentes, é mais 
forte do que suas crises, está acima das atitudes ina-
ceitáveis dos que traem a confiança do povo!

Portanto, não vamos empurrar com a barriga...Va-
mos, sim, vencer as dificuldades com o suor de nosso 
trabalho e a nossa vontade de fazer e de realizar!!!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Obrigado a V. Exª
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB  RR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Tem a palavra V. Exª, pela Liderança do Governo. V. 
Exª fará uso da tribuna por cinco minutos, nos termos 
do parágrafo único do art. 66 do Regimento Interno.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela Lide-
rança do Governo. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para 
fazer um registro e um apelo.

O registro é em nome da Liderança do Governo 
e também em meu nome e de todo o PMDB de Ro-
raima. Desejo saudar a Igreja Assembléia de Deus, 
que comemora 90 anos e realizou, no último final de 
semana, uma festa comandada pelo Pastor Isamar 
Ramalho, com vários convidados, com vários pasto-
res que se deslocaram até a Capital Boa Vista. Nessa 
ocasião, sem dúvida alguma, foi demonstrada a força, 
a competência, a integridade, o caráter e a importân-
cia da Assembléia de Deus para o Estado de Roraima. 
É a maior igreja evangélica do Estado. Está presente 
em cada Município, em cada localidade e realiza im-
portante trabalho social, um trabalho de equilíbrio, um 
trabalho muito forte de construção da sociedade em 
nosso Estado.

Portanto, aqui ficam o meu reconhecimento, os 
meus parabéns e o meu compromisso de continuar 
atuando no sentido de fortalecer o trabalho das igrejas 
evangélicas, não só especificamente da Assembléia 
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de Deus, mas também das outras igrejas evangélicas, 
que são tão importantes em nosso Estado.

Outro apelo que quero também fazer é no sentido 
de que, nesta semana iniciada no Congresso Nacio-
nal, seja encaminhada definitivamente a legalização 
das terras do Estado de Roraima. Existe um grupo de 
trabalho do Governo Federal, com representantes do 
Estado, que está discutindo essa matéria há muito 
tempo. Entendo que é chegado o momento de o Pre-
sidente Lula baixar um decreto regulamentando de 
que forma vão se transferir as terras para o Estado. 
É preciso iniciar esse processo de transferência para 
que efetivamente, ao longo do tempo, todas as terras 
devolutas, todas as terras que precisam compor a base 
física do Estado sejam transferidas a Roraima. Essa 
solução é importante para o desenvolvimento e tam-
bém para indicar o rumo da nossa produção.

A regularização fundiária, não só no que se refere 
à legalização das terras, mas também no que tange à 
solução da questão indígena, é um ponto crucial que, 
infelizmente, até hoje tem atrapalhado o desenvolvi-
mento do nosso Estado. Estamos atrasados em rela-
ção a esse problema, que deveria ter sido resolvido há 
anos. Em 1991, quando se instalou o Estado, as terras 
deveriam ter sido regularizadas. Infelizmente, isso não 
foi feito. Mas é sempre hora de recuperar o tempo per-
dido e de resolver uma pendência que é fundamental, 
volto a dizer, para Roraima.

Portanto, fica o apelo para que o Presidente Lula 
baixe o decreto que regulamenta a transferência das 
terras, para que se inicie o processo de regularização. 
O Incra deve entregar os títulos aos trabalhadores, aos 
empresários, aos ocupantes de terras produtivas, para 
que a base fixa do Estado possa se engajar no pro-
cesso produtivo da Amazônia. Nesta semana, vamos 
acompanhar, no Palácio do Planalto, exatamente o 
encaminhamento e a solução dessa questão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr. 

Romeu Tuma, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 4º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Presidência concede a palavra ao 
próximo orador inscrito, nobre Senador César Borges, 
que fala por cessão do nobre Senador Marco Maciel e 
por permuta com o Senador Alberto Silva.

S. Exª disporá de até dez minutos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Tem V. Exª a palavra, pela ordem.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço a palavra apenas para 
solicitar a minha inscrição para falar pela Liderança 
do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – V. Exª fica inscrito como próximo orador, 
de acordo com o Regimento Interno.

V. Exª tem a palavra, Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, na quinta-feira passada, 
apresentamos um requerimento ao Senado, que foi 
aprovado na mesma data, solicitando que o Tribunal 
de Contas da União realizasse uma auditoria na Con-
troladoria-Geral da União. Explico o porquê do nosso 
requerimento, cuja justificativa seguia junto com ele.

Consideramos a realização dessa auditoria de 
fundamental importância para encontrarmos a respos-
ta para uma pergunta que não quer calar, Sr. Presi-
dente: por que a Controladoria-Geral da União, criada 
exatamente para investigar e combater a corrupção 
dentro do Governo Federal, não tem cumprido com 
a sua função?

O Presidente Fernando Henrique criou a Contro-
ladoria-Geral da União para fazer investigação interna, 
a fim de impedir, inclusive, que houvesse atos de cor-
rupção, a partir de um acompanhamento permanente 
da administração direta, da indireta, das estatais, do 
Governo Federal. A Controladoria estava pronta para 
receber denúncias, que poderiam ser feitas por qual-
quer Parlamentar, por qualquer cidadão brasileiro. 
Essa foi a função.

Ora, essa função foi modificada no atual Gover-
no. Modificada para quê? Para melhorar essa função, 
que é importantíssima, que poderá inclusive prevenir 
ações danosas ao Erário federal? Não, ela foi ampliada 
para que a Controladoria-Geral da União, antes deno-
minada Corregedoria  porque era uma efetiva Corre-
gedoria dentro do Governo Federal, para o controle 
interno dele , pudesse atuar também controlando as 
verbas que o Governo Federal destinava às prefeitu-
ras municipais.

Pois bem. E aí se deteve o trabalho único e ex-
clusivo da agora Controladoria-Geral da União, cujo 
titular foi intitulado ministro. A Controladoria, antes Cor-
regedoria, não precisa ter status de ministério, mas o 
Presidente Lula, quando alargou o número de ministé-
rios para trinta e cinco, resolveu criar mais um, porque 
o Sr. Waldir Pires só aceitava essa situação. E ele foi 
para a tal Controladoria-Geral da União, mas não para 
auditar, não para fazer a correção interna do Governo 
Federal, como ocorria no início, quando a Corregedo-
ria-Geral da União foi criada, no Governo passado. A 
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Controladoria-Geral da União passou a fazer isso nas 
prefeituras municipais. E realizava um sorteio, que ra-
ramente pegava o PT, porque, das 5.500 prefeituras, 
só havia 200 do PT – agora só há 400. Então, era algo 
para pegar prefeituras dos outros Partidos – PMDB, 
PSDB, PFL, PDT e assim por diante –, menos do PT.

Durante este Governo, não vimos uma só ação 
da Controladoria-Geral da União para apurar os diver-
sos escândalos que são do conhecimento da Nação 
brasileira. Talvez, se a Controladoria tivesse feito seu 
papel, não estivesse o Presidente Lula e o Partido dos 
Trabalhadores passando por tantos constrangimentos, 
diante de tantos escândalos não esclarecidos para 
todo o Brasil.

Vou citar alguns. Onde estava a Controladoria 
enquanto Waldomiro Diniz e Rogério Buratti disputa-
vam a propina da GTech? Por que não estava acompa-
nhando a renovação de contratos na Caixa Econômica 
Federal? Onde estava a Controladoria nas denúncias 
envolvendo o Presidente do Banco Central, Henrique 
Meirelles, que inclusive está sendo processado pelo 
Supremo Tribunal Federal, que abriu investigação? 
Nunca se ouviu um pio, uma palavra da Controladoria-
Geral da União. Só se ouviu quando ela agiu contra 
as prefeituras municipais em todo o País. Onde esta-
va a Controladoria quando ocorreram as fraudes do 
programa Bolsa-Família, de que toda a Nação tomou 
conhecimento? Onde estava a Controladoria quando 
houve o favorecimento de empreiteiras no Ministério 
dos Transportes, no DNIT (Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes), que foi escandalizado, 
inclusive, por ex-gestores daquele órgão. Também não 
se ouviu uma palavra sequer, nem uma abertura de 
sindicância por parte da Controladoria se fez.

Onde estava a Controladoria no caso tão conhe-
cido das organizações não-governamentais, como a 
Ágora, que foi denunciada a todo o País?

Onde estava a Controladoria na “máfia dos vam-
piros”, que aconteceu no Ministério da Saúde, com 
pessoas que eram da estrita confiança do ex-Ministro 
Humberto Costa, que precisou demiti-las, mas que 
foram trazidas por ele?

Onde estava a Controladoria na famosa “máfia 
dos Correios”, como agora nós sabemos? Agora, a 
Controladoria diz que fez lá as suas investigações, uma 
auditoria, e chega a desvios de milhões, R$56 milhões. 
Ou a Controladoria não faz nada, ou, quando faz, sem-
pre chega atrasada; anda lentamente e chega quando 
o escândalo já é do conhecimento nacional.

Onde estava a Controladoria no escândalo do 
“mensalão” e de todas essas ramificações, com a uti-
lização do “valerioduto”, inclusive com a utilização da 
Secretaria de Comunicação para direcionar contratos 

às empresas do Sr. Marcos Valério, contratos esses 
que eram, inclusive, superfaturados?

Quando aprovamos esse requerimento aqui, Sr. 
Presidente, o Sr. Waldomiro Diniz declarou à imprensa 
a sua indignação com a nossa solicitação, no cumpri-
mento do nosso papel democrático de parlamentar. 
Mas ele não deu essas explicações sobre onde esta-
va a Controladoria, que deveria estar cumprindo o seu 
dever. Ele não disse nada, preferiu atacar o Senador 
César Borges, preferiu tachar o meu ato de pequeno, 
que eu não conseguia ver o grande trabalho de com-
bate à corrupção deste Governo. 

Onde está este trabalho? O que se vê pelo País 
inteiro é a corrupção nos órgãos federais, que foram 
tomados de assalto pelo Partido dos Trabalhadores, 
que imagina que o Governo Federal, porque foi ga-
nha a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
pertence ao Partido dos Trabalhadores. Nunca se viu 
simbiose tão grande entre um partido e um governo. 

Então, o Sr. Waldir Pires, em lugar de dizer o 
que a Controladoria-Geral da União fez ou está fa-
zendo e o que deve fazer, preferiu atacar o Senador, 
é mais cômodo para ele. E atacou de forma inclusive 
desleal, porque mentiu de forma deslavada. Disse que 
eu propus ao Plenário do Senado uma legislação, a 
modificação constitucional, para permitir que políticos 
corruptos não fossem inelegíveis enquanto não fosse 
transitado em julgado. Isso é loucura! Só na cabeça do 
Sr. Waldir Pires. Nós propusemos, sim, a modificação 
da legislação eleitoral, que prevê que o político que 
tenha alguma acusação sobre vício eleitoral seja afas-
tado na primeira instância de pleno. Aí, ele vai recorrer, 
e logo em seguida ele volta, porque um juiz que tenha 
qualquer divergência ou interpretação equivocada faz 
o afastamento daquele que foi eleito com a maioria dos 
votos. Basta que se arrumem duas ou três testemunhas 
e que se diga que houve um crime eleitoral, como a 
compra de votos, e ocorre o afastamento. 

Então, o que nós pretendíamos, Sr. Presidente, 
era exatamente que houvesse, como há, o mesmo di-
reito aplicável a qualquer cidadão brasileiro: que ele só 
fosse afastado após recorrer aos Tribunais Superiores. 
Então, isso hoje traz um desassossego às administra-
ções públicas estaduais. 

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, a Con-
troladoria não funciona, e o Sr. Waldir Pires está muito 
mal colocado. O que este País, na verdade, precisava 
é que acabasse essa Controladoria, que não resolve 
absolutamente nada, e que este Governo estivesse 
impregnado daquilo que ele prometeu a toda a Nação 
brasileira: caráter, moralidade, ética para assumir o 
Governo Federal, fato esse que, infelizmente, a Nação 
brasileira não tem assistido. 
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Portanto, Sr. Presidente, o Senado Federal apro-
vou, e aprovou muito bem – não vi aqui ninguém do 
Partido dos Trabalhadores, da Base do Governo, ser 
contra nosso requerimento para que seja aberta uma 
investigação pelo Tribunal de Contas da União e seja 
feita uma auditoria à Controladoria-Geral da União, 
para que ela possa dizer a que veio, porque ela está 
em pleno desvio de função. E é isto que queremos 
que toda a Nação conheça: que o Sr. Waldir Pires e a 
Controladoria-Geral da União não vêm cumprindo seu 
papel, porque, se estivessem, muito do que tem acon-
tecido e trazido inquietação à Nação brasileira já teria 
sido dado conhecimento pelo que seria o resultado do 
trabalho dessa Controladoria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mite um breve aparte, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – A Mesa já havia prorrogado por três 
vezes, para não causar prejuízo. Está V. Exª inscrito, 
Senador Eduardo Suplicy, e, de fato, a Presidência 
prorrogou por três vezes.

O SR. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei 
brevíssimo, se V. Exª permitir. Primeiro, para informar 
que consideramos mais do que legítimo que o Senador 
César Borges, da Oposição, possa fazer um requeri-
mento sobre as atividades da Controladoria-Geral da 
União como de qualquer Ministério. Então, não po-
deríamos aqui ser contrários a isso. Sabe V. Exª que 
eu tenho pelo Ministro Waldir Pires o maior respeito. 
Respeito as críticas que formula...

(Interrupção do som.)

O SR. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Houve 
inúmeras iniciativas de S. Exª que tiveram resultados 
importantes, mas V. Exª pede uma ação mais efetiva. 
E é interessante...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pode V. 
Exª citar alguma ação dele que redundou em algo 
efetivo?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – São do 
conhecimento público dezenas de operações que...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Não re-
sultou absolutamente em nada, sequer encaminhou 
ao Tribunal de Contas da União, o que seria sua obri-
gação.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Por 
exemplo, foram efetuadas inclusive prisões no Estado 
de Alagoas relativamente a prefeitos que haviam des-
viado recursos para outras finalidades, e, em muitos 
Estados, foram realizadas detenções de operações que 
decorreram da coordenação de investigação tanto da 

Controladoria-Geral da União quanto da Polícia Fede-
ral. Infelizmente, como eu prometi ser muito...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Encerran-
do, Sr. Presidente. As ações que o Senador Eduardo 
Suplicy disse que são de autoria do Sr. Waldir Pires, 
são, na verdade, da Polícia Federal e que ele está to-
mando a si. Agora, o único setor que ele destinou a 
sua ação, Sr. Presidente, foi olhar para os municípios 
porque não tinha nenhum município do PT envolvido, 
porque só tem duzentas prefeituras – é uma questão 
estatística. E ele não fez nenhuma denúncia em rela-
ção a sua ação precípua, que é olhar internamente e 
fiscalizar o Governo Federal a que ele pertence. Então, 
ele estava coadunando com todos esses escândalos 
que estavam aí. Chego a desconfiar de que ele tinha 
conhecimento de muitos deles e não quis revelar para 
proteger o Governo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Pela ordem ordem, tem a palavra 
o Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço que V. Exª me ins-
creva para que eu possa falar pela Liderança do PL 
antes da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – V. Exª está inscrito para falar pela 
Liderança do PL antes da Ordem do Dia.

Neste momento, falará o nobre Senador Sérgio 
Zambiasi, para uma comunicação de interesse parti-
dário.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB –TO) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL – 
BA. Pela ordem.) – É que estou inscrito pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – De fato, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, V. Exª está inscrito. Como V. Exª não tinha 
chegado ao Plenário para, efetivamente, pedir o horário 
– se era antes ou após a Ordem do Dia –, a Presidên-
cia já inscreve V. Exª e vai lhe conceder a palavra, de 
acordo com o disposto no Regimento Interno.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB-TO) – Senador José Jorge, tem a palavra 
pela ordem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, pela Minoria, o Senador Antonio Car-
los vai falar antes da Ordem do Dia, e eu gostaria de 
me inscrever para falar depois da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Inscrevo V. Exª para depois da Ordem 
do Dia. A Mesa já havia dado o esclarecimento a S. 
Exª, o Senador Antonio Carlos Magalhães, que já está 
devidamente inscrito.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Senador Sérgio Zambiasi, V. Exª tem a 
palavra por cinco minutos para uma comunicação de 
interesse partidário.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Lide-
rança do PTB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, desde o último dia 27 deste 
mês de agosto, o setor agropecuário gaúcho vive um 
dos momentos mais importantes do ano. Apesar das 
quebras nas safras, devido à estiagem, a 28ª edição 
da Expointer iniciou em clima de superação. A expec-
tativa dos organizadores e dos participantes é de que 
a feira se consagre como o início da recuperação da 
economia gaúcha.

A Expointer, que neste ano se realiza até o próxi-
mo dia 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis 
Brasil, em Esteio, apresenta as últimas novidades da 
moderna tecnologia agropecuária e agroindustrial. É 
a maior mostra agropecuária do Sul e uma das mais 
importantes exposições do mundo.

Neste ano, a venda de animais durante o evento 
deve superar os três milhões de reais contabilizados 
na última edição da feira, graças à realização de cinco 
remates de cavalos e uma inédita feira de novilhas.

Aliás, quando se fala em superação, devemos 
lembrar que o número de animais inscritos na expo-
sição bateu recorde neste ano: 5.956. Durante nove 
dias de feira, cerca de 2.400 expositores de animais, 
máquinas, implementos, insumos e produtos veteri-
nários, veículos, equipamentos, serviços e artesana-
to mostram a qualidade da sua produção. E o público 
também contribui para o sucesso do evento: nos pri-
meiros três dias, apesar da instabilidade do tempo, 
mais de 160 mil pessoas circularam pelo Parque de 
Exposições Assis Brasil.

Apesar da descapitalização e das commodities 
em baixa, o setor primário se organizou e levou novos 
negócios para a Expointer, na tentativa de driblar a cri-
se. O resultado foi a expansão da feira em dimensão, 
em número de eventos e em participação. O Parque 

Assis Brasil recebeu investimentos de cinco milhões 
de reais, em uma parceria entre o Governo do Estado 
e a iniciativa privada.

Uma das novidades das instalações é a Central 
da Imprensa, doada pelo Grupo Gerdau, que abriga 
os jornalistas que fazem a cobertura da feira. Também 
foi construído o pavilhão da Agricultura Familiar, que 
abriga a 5ª Feira da Agricultura Familiar. O espaço, que 
foi restaurado, recebeu investimentos do Governo Fe-
deral e do Governo do Estado. Outra atração é o novo 
Boulevard, localizado na rua coberta pelo parque, com 
uma área de 250 metros. Portanto, vale a pena a visita 
nos dias que ainda restam de feira.

A Expointer 2005 também conta com a partici-
pação de representantes de 10 países. Expositores 
da Alemanha, Argentina, Áustria, Camarões, Chile, 
China, Equador, Peru, Reino Unido e Uruguai partici-
pam do evento.

Em relação à comercialização de máquinas, cal-
cula-se uma queda de 30% em relação a 2004, quando 
foram negociados 218 milhões de reais. A redução é 
inferior à registrada nas demais feiras realizadas no 
País, que tem sido em média 50%. Mesmo assim, fo-
ram investidos quase 900 mil reais no setor de máqui-
nas agrícolas do parque, ampliando a área de 11 para 
12 hectares e inaugurando um estacionamento maior, 
com capacidade para 2.000 veículos. Mais uma vez, a 
superação falou mais alto do que o pessimismo.

Em artigo publicado no jornal Zero Hora, o Gover-
nador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, evoca 
os participantes da Expointer a seguir o exemplo de 
Joaquim Francisco de Assis Brasil, que empresta o 
nome ao parque onde se realiza o evento.

Assim como Assis Brasil, que revolucionou a ati-
vidade rural com espírito altivo, resistente, operoso e 
inovador, a Expointer 2005 ficará na história como um 
evento que não se deixou abater pelas dificuldades 
climáticas e econômicas do setor primário.

É como diz uma das canções que simbolizam o 
espírito gaúcho: “Não está morto quem luta e quem 
peleia, pois lutar é a marca do campeiro”.

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

pos. PSDB – TO) – Senador Marcelo Crivella, antes 
da solicitação de V. Exª, o nobre Líder Antonio Carlos 
Magalhães havia enviado à Mesa sua inscrição. Se V. 
Exª concordar – tenho certeza de que V. Exª já con-
corda pela sua sinalização –, concederei a palavra ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães pela Liderança da 
Minoria e, logo em seguida, a V. Exª. Assim, V. Exª pode-
rá continuar seu diálogo com o nobre Senador Edison 
Lobão que, certamente, é bastante proveitoso.
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Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança da Minoria. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não sei 
o resultado da reunião do Presidente Renan Calheiros 
com os Presidentes e Relatores de Comissões. As Co-
missões são independentes, mas, na certa, o Presi-
dente Renan Calheiros quis apenas advertir todos os 
membros de Comissão, por meio do Presidente, de que 
não pode haver “operação abafa”, como está existin-
do por parte do Governo, para que Deputados men-
salões, diaristas, anualistas ou semestralistas saiam 
a salvo dessa vergonha que ocorre no momento no 
País e que é, sem dúvida alguma, o assunto principal 
não só das áreas políticas como também de qualquer 
setor da vida pública nacional.

Eu quero dizer, neste instante, que é preciso vi-
gilância sobre o Presidente Severino Cavalcanti, que 
não está dignificando a Câmara dos Deputados com 
as declarações que tem feito, inclusive insinuando que 
não vai punir ninguém.

A imprensa brasileira, que está tão atenta a esse 
assunto, deve logo tomar conhecimento de que o Pre-
sidente da Câmara não tem interesse em punir os seus 
colegas, e o pior é o que dizem: que não tem interesse 
em punir os seus colegas para que ele também não 
seja punido.

Conseqüentemente, é uma advertência que eu 
faço à grande maioria da Câmara dos Deputados, que 
é formada de gente decente, correta, e que não pode 
ser maculada por uma minoria presidida pelo Presi-
dente da Câmara.

Depois, confesso a V. Exª, e confesso contristado, 
eu estou meio estarrecido, Senador Siqueira Campos, 
eu estou um pouco estarrecido com o que tenho lido 
nos jornais: que o Presidente Severino Cavalcanti vai 
representar também o Congresso Nacional na ONU. 
É demais! Se a sua eleição foi um absurdo, avaliem 
na tribuna da ONU como o Brasil vai crescer com a 
palavra do Severino! Diria até ao Presidente Renan 
Calheiros, que vai também na comitiva, que não fos-
sem juntos, pelo menos para se distinguir o Senado 
da Câmara nesse aspecto. Ninguém pode negar que 
o Presidente Severino foi eleito e que tem que ficar 
naquele lugar, mas discretamente, não pode aparecer! 
Não pode! Fica muito mal para o Brasil o Presidente 
Severino aparecer na tribuna da ONU, representando 
o Parlamento Nacional!

Neste instante, Sr. Presidente, quero fazer um 
apelo ao Presidente Renan Calheiros. Não sei se terá 
coragem de enfrentar o Presidente da Câmara, que 
tem os poderes naturais de um Presidente da Câma-

ra, mas alguém tem que chegar para o Presidente da 
Câmara, o Sr. Ciro Nogueira, por exemplo, que dizem 
que é o maior amigo dele, e dizer: “Severino, adoeça. 
Não vá para a ONU! Vamos mandar outra pessoa, 
vamos mandar o Vice-Presidente, vamos mandar um 
membro da Mesa, mas poupe-se desse problema para 
si próprio e principalmente para o Brasil!”

De maneira que o Presidente Severino não faça 
“operação abafa”! Não pode fazer, e o Senado tem 
que reagir a isso! Se o Congresso Nacional é com-
posto das duas Casas, cabe ao Presidente do Senado, 
que é o Presidente do Senado, reagir a essa situação. 
“Operação abafa” não vou fazer! Enquanto estivermos 
aqui, vamos reagir!

Eu sei que o Senador Eduardo Suplicy está me 
pedindo o aparte para dizer que não permitiremos ope-
ração abafa. Concedo o aparte ao Senador Eduardo 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estou 
de pleno acordo com V. Exª, não podemos permitir uma 
operação abafa. Todo Parlamentar que porventura co-
meteu ações que nitidamente ofendem o que está na 
Constituição, sobretudo no que diz respeito aos direi-
tos e deveres dos Parlamentares que não tenham sido 
cumpridos, deve receber a punição da perda do man-
dato; temos que obedecer. Gostaria de perguntar algo 
a V. Exª. Grande parte do PFL não votou no Deputado 
Severino Cavalcanti para a Presidência? Porque, na 
verdade, se ele está sendo designado para representar 
o Brasil na ONU, acredito que seja em decorrência da 
sua representação como Presidente da Câmara. Por-
tanto, pondero que a responsabilidade cabe aos que 
votaram nele para ser Presidente da Câmara.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O PFL votou no José Carlos Aleluia, que foi 
derrotado.

Creio que V. Exª queria que eu dissesse isso para 
me intrigar com o Deputado José Carlos Aleluia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 
houve o segundo turno.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Votamos no Deputado Aleluia, mas a minha 
parte da bancada votou no candidato do seu Partido, 
o Deputado Greenhalgh. Votou e o fez consciente de 
que estaria votando em um candidato melhor. E hoje 
está provado que sim.

Portanto, sei que V. Exª quer me felicitar por ter 
tomado essa atitude de votar em um companheiro de 
seu Partido. Porque entendo que a Câmara dos Depu-
tados é mais importante do que os próprios partidos 
políticos.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu sou 
testemunha do seu respeito e da sua consideração 
pelo Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, feita essa advertência, só me 
cabe esperar que V.Exª transmita ao Presidente Renan 
Calheiros a minha preocupação quanto a essa viagem 
à ONU. Pelo menos, que S.Exª se salve.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães, farei chegar às mãos do Senador Renan 
Calheiros as notas taquigráficas, de acordo com a so-
licitação formulada por V.Exª.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
o nobre Senador Marcelo Crivella, na condição de 
Líder, para uma comunicação de interesse partidário. 
Em seguida, este Presidente que falará em lugar do 
Senador Alberto Silva.

V.Exª dispõe de até cinco minutos, Senador Mar-
celo Crivela.

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

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, per-
gunto se não há um dispositivo, aprovado pela Mesa 
e pelo Plenário, segundo o qual devem ser alternadas 
as comunicações de líderes com os inscritos. Lembro 
apenas que, salvo engano, existe esta medida que 
normalmente tem sido considerada.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Senador Eduardo Suplicy, assiste 
a V.Exª inteira razão, e a esta Mesa também quando 
obedece ao critério. Vejamos. O Senador César Borges 
falou como orador regularmente inscrito. Logo após, 
falou um Líder, por cessão, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães. Mas, no momento em que um líder efetivo, 
como é o Senador Marcelo Crivella, pede a palavra, 
é regimental, de acordo com essa decisão. Portanto, 
este é o esclarecimento feito por parte desta Presi-
dência em respeito não só a V.Exª, mas às normas 
ditadas pela Mesa.

V.Exª tem a palavra, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

Venho a este plenário fazer uma comunicação 
que me preocupa muito.

Neste ano, coloquei todas as minhas emendas 
para o Ministério das Cidades. Por quê? No Rio de Ja-
neiro existem os temporais de verão. Nós temos muita 
gente morando em área de risco. Não consegui até 

agora, Senador Eduardo Suplicy, liberar uma emenda 
sequer para meu Estado! Não só eu como também os 
Senadores que lideram no PL.

O Governo tem praticado superávit primário de 
6% do PIB. Ontem, no Rio de Janeiro, tivemos um ti-
roteio, em Botafogo, e várias pessoas morreram. Não 
é possível vivermos mais com esse nível de recessão 
e de desemprego que tem trazido à sociedade brasi-
leira taxas de marginalização e de violência que nun-
ca vivemos.

A ditadura militar sustentou-se politicamente pelo 
sucesso econômico e o pleno emprego. A democracia 
do Palocci acha que se sustenta promovendo a re-
cessão e o alto desemprego. Seu mais recente aliado 
é o Deputado Delfim Netto, que quer fazer déficit or-
çamentário zero não baixando juros, mas elevando o 
superávit primário, já no próximo ano, para 6% do PIB. 
Este mesmo Delfim, quando era o principal Ministro 
civil da ditadura, patrocinou a maior expansão mone-
tária, 30% reais ao ano, e a maior expansão fiscal da 
nossa história, cujo efeito ficaria conhecido como mi-
lagre brasileiro, entre 1968 e 1973.

Encontramos com o Deputado Delfim, no café do 
Senado, na semana passada, e em tom de brincadeira 
e um tanto a sério nós avisamos que iríamos atacar 
sua proposta de déficit zero na abertura das audiências 
públicas sobre políticas de pleno emprego, na última 
quarta-feira. Ele respondeu: Vocês não aprenderam 
nada! Nós respondemos: O senhor é que se esqueceu 
de tudo o que praticou.

De fato, só o completo desprezo pela democracia 
pode explicar por que o grande desenvolvimentista do 
regime militar se tornou o pregoeiro da estagnação e 
da contração econômica do Governo Lula, em conluio 
com a equipe econômica do Ministro Palocci. Quem 
insiste na atual política econômica quer o aprofunda-
mento da crise social e o caos político.

Como respeito a inteligência do Deputado Del-
fim, tenho plena certeza de que ele sabe disso. Então, 
como explicar sua insistência em uma política monetá-
ria ótima para os ricos, mas politicamente suicida? É 
muito simples. Delfim acredita que o Presidente Lula, 
com sua popularidade, segurará as massas, impedirá 
que a insatisfação social se transforme em convulsão. 
A isso chama de fazer uma política econômica respon-
sável. Manter as regras do jogo em que só o capital 
financeiro ganha equivale a respeitar contratos; querer 
baixar as taxas de juros, como quer o Vice-Presiden-
te, é populismo.

Essa atitude de Delfim aponta para uma carac-
terística universal dos processos políticos desde o 
desmoronamento da União Soviética. Os liberais eco-
nômicos, travestidos de neoliberais, abandonaram 
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qualquer restrição na defesa dos privilégios dos ricos 
e dos poderosos. Voltaram a uma ideologia anterior 
aos anos 30, resgatando o darwinismo social com 
outros nomes.

Ouvi pessoalmente do Ministro Delfim que ele é 
contra a idéia do pleno emprego. Se alguém falasse 
assim nos anos 60 ou 70, seria escorraçado da políti-
ca. Agora é possível...

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco PL – RJ) 
– Com o maior prazer. É uma honra ser aparteado 
por V.Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Quero apar-
teá-lo porque eu o vejo sempre na tribuna, mas – per-
mita-me dizer, é uma opinião minha – hoje V. Exª está 
diferente pela indignação, que é de todos nós. Está 
demais isso! Todo esse superávit primário para pagar 
juros externos, com o desemprego existente, com a 
saúde inteiramente enfraquecida, com a classe média 
empobrecendo e com os pobres indo para a miséria. 
V. Exª tem razão em afirmar isso, ainda mais que re-
presenta o Rio de Janeiro, que é hoje uma das mais 
violentas Unidades da Federação, se não a mais vio-
lenta. Como é que vamos ficar pagando juro e cada 
vez devendo mais, e o povo passando necessidade? 
Senador, quero abraçá-lo por me permitir comungar de 
suas idéias, aproveitando a oportunidade para deixar 
claro o meu pensamento sobre esse assunto, aliás, já 
manifestado reiteradas vezes aí da tribuna, embora não 
com tamanha propriedade como V. Exª está fazendo.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Ramez Tebet.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que me conceda 
apenas mais dois minutos para concluir.

Delfim Neto diz que não é a favor do pleno em-
prego. Se fizesse isso na década de 60 e 70, seria es-
corraçado da vida pública. Atualmente, pode-se fazer 
isso porque vivemos uma política que desgraçadamente 
não reconhece o direito dos pobres.

Os neoliberais se aproveitaram de conceitos eco-
nômicos abstratos para justificar um tipo de sociedade 
que se fosse levada às últimas conseqüências seria 
simplesmente intolerável.

Em primeiro lugar, essa sociedade determina que 
algo como 10 a 20% da sua população ativa fique de-
sempregada permanentemente e, portanto, sem acesso 
a renda, exceto o salário-desemprego. No nosso caso, 
como o salário-desemprego é pago por um tempo curto 
e somente é acessível a uns poucos, o desemprego é 
uma condenação à inanição.

O Deputado Delfim Netto, principal mentor do 
Ministro Palocci, considera isso perfeitamente natural. 

Ele é contra até mesmo a proposição do pleno empre-
go. Mas a sociedade ideal para pessoas como ele não 
é apenas uma sociedade que ignora a solidariedade, 
despreza a cooperação e desconhece a compaixão. 
É uma sociedade na qual cada trabalhador deve ver 
no seu próximo um competidor, alguém que, de re-
pente, se torna fonte de exploração maior do que ele, 
tomando o seu emprego, o que faz dele um inimigo 
em potencial. Nessa sociedade, todos lutam contra 
todos em favor de uns poucos. É a mais odiosa forma 
de exploração do homem pelo homem, em uma esca-
la que o próprio Marx não previu, já que ela liquida a 
solidariedade entre os explorados e os torna inimigos 
uns dos outros.

Algum dia, no futuro, o povo vai compreender e 
vai reagir. Isso é um acinte, é um tapa na cara do povo 
brasileiro. Espero que o povo reaja apenas dentro da 
democracia, aproveitando para aposentar o nosso 
Deputado Delfim, que sempre foi um homem inde-
pendente e que agora parece estar independente até 
do bom-senso.

Quero reiterar, Sr. Presidente, no momento em 
que concluo, que o Estado do Rio de Janeiro tem, 
nas chuvas de verão, um problema seriíssimo. Há mi-
lhares de pessoas vivendo em áreas de risco. É por 
isso que os Parlamentares do Rio – incluo-me – co-
locamos a maioria de nossas emendas no Ministério 
das Cidades.

Recentemente, veio aqui o Ministro, em uma reu-
nião com o Líder do PMDB, e disse que havia, pela pri-
meira vez no ano, conseguido R$40 milhões para liberar. 
Ora, se fosse privilegiada, como é prática de Governos 
anteriores, apenas a Base do Governo, somando-se 
250 Deputados na Câmara dos Deputados mais 40 Se-
nadores aqui, teríamos uma liberação de R$5 mil para 
cada Parlamentar levar para seu Estado, para realizar 
construções, casas novas, ajudar em metrô, transporte, 
enfim, tudo que está sob a rubrica de transportes no 
Orçamento da União. Isso é inaceitável.

Ou o nosso Governo retoma o crescimento, as 
obras, ou não sabemos onde vamos parar com tanta 
violência e marginalização na sociedade brasileira.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Marcelo Cri-
vella, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 4º Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, Su-
plente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra o Senador Eduardo Si-
queira Campos, por permuta com o Senador Alberto 
Silva, por dez minutos.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente Senadora Serys Slhessarenko, 
Srs. Líderes, meus caros Senadores, Srªs Senadoras, 
meus caros telespectadores da TV Senado, da Rádio 
Senado em FM e também em ondas curtas, que atin-
ge meu Tocantins, pessoas presentes nas galerias 
desta Casa, meu nobre Senador Nezinho Alencar, eu 
gostaria de pedir a atenção do Plenário, porque talvez 
todos esses acontecimentos do plano nacional estejam 
deixando escapar alguns fatos que estão ocorrendo 
nos Estados, que são absolutamente espantosos, ina-
creditáveis, mas que acontecem.

Quero aqui, na presença do jovem Prefeito Jú-
nior Bandeira, da cidade do Lajeado, acompanhado do 
Prefeito Ailton Araújo, de Santa Rosa, e do Secretário 
Municipal da Juventude de Lajeado, Edilson Mascare-
nhas, trazer aquilo que não é apenas uma denúncia, 
porque para mim já se tornou uma rotina dizer desta 
tribuna que o Governador do meu Estado inventou um 
tal Governo Itinerante, no qual ele faz a seguinte prá-
tica: nós perdemos mais de 100 médicos no interior 
do Estado, dos 139 Municípios. Portanto, ele deixa a 
população sem médicos, sem atendimento, sem re-
médio, enquanto todos esperam que, durante tantos 
meses, ele escolha uma cidade-pólo para fazer o que 
denomina “Governo mais perto de você”. Então, para 
dar atendimento àquela população, ele leva alguns 
médicos para a tal cidade-pólo, onde se formam filas 
imensas. Isso é substituir a prática regular do atendi-
mento à saúde pública pela prática eleitoreira, desu-
mana, que vai contra todos os princípios da adminis-
tração pública.

Além disso, Senador Paulo Paim, o Governador 
emprega a sua tia, irmã de sua mãe, como Secretária 
da Ação Social; o seu pai como Secretário de Obras; 
o seu tio, irmão da mãe, como Chefe da Casa Civil; 
outro primo como secretário particular; a esposa como 
Secretária do Desenvolvimento de Políticas Públicas. 
Algo sem precedentes.

Para completar, Senador Paulo Paim, pego o 
Diário Oficial do Estado do Tocantins e vejo uma con-
tratação, por dispensa de licitação, de uma empresa 
do interior de São Paulo especializada em lixo, que vai 
fornecer ao Estado do Tocantins alimentos: prestação 
de serviços na área de nutrição dietética e também 
limpeza, conservação, higienização e desinfecção.

Sr. Presidente, existe um dito popular segundo o 
qual caminhão que transporta água tratada não limpa 
fossa. Já houve um tempo no Brasil em que isso foi 
motivo de piada, em que se via um caminhão escrito: 
“Transporte de água tratada e limpa-fossa”, e o con-
sumidor ficava olhando sem saber que material esta-

va sendo transportado. Pois o Governador do Estado, 
num período como este, toma essa decisão “familiar” 
– a propósito, a Secretária de Ação Social, que é tia do 
Governador, irmã de seu pai, foi flagrada distribuindo 
alimentos vencidos para os alunos dos programas so-
ciais e disse que não havia nada de mais naquilo.

E agora, Sr. Presidente, terei que encaminhar o 
caso ao Ministério Público Federal, porque esses re-
cursos são da saúde. Tomamos conhecimento, através 
do Diário Oficial, de que se trata de uma empresa 
do interior de São Paulo especializada em lixo. Não 
quero dizer mais nada, Sr. Presidente, porque a opi-
nião pública nacional está tomando conhecimento de 
fatos muito graves. Não quero aqui culpar a empresa 
e nem mesmo citar seu nome. Quero apenas estra-
nhar a dispensa de licitação em um contrato de R$9 
milhões, pelo qual se entregam serviços de nutrição 
dietética, limpeza e conservação para uma empresa 
que tem tradição em coleta de lixo, dois objetos abso-
lutamente incompatíveis. Esta é uma norma em pra-
ticamente todos os Estados: quem cuida do lixo não 
cuida da alimentação.

Estou requerendo, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, informações a respeito dessa empresa, 
para saber se ela tem alguma tradição, ou seja, se já 
forneceu alimento para um Estado qualquer ou para 
um Município, porque, no interior de São Paulo, ela 
está listada, juntamente com outras empresas que 
se tornaram nacionalmente conhecidas agora, como 
empresa da área de coleta de lixo.

Em um primeiro momento, não posso fazer uma 
condenação. Empresas que prestam serviço de coleta 
de lixo no interior de São Paulo, deve haver muitas que 
certamente prestam um serviço honrado e com qualifi-
cação técnica. Entretanto, no meu entendimento, cabe 
ao Governador do Estado um esclarecimento: por que 
dispensar a licitação para um serviço que será perma-
nente no Estado com um contrato de seis meses?

O Hospital Geral de Palmas esperou dois anos 
e meio para ser inaugurado, aguardando a visita do 
Presidente da República – para juntar e criar um fato –, 
sendo que a obra já estava pronta, estava apenas sem 
funcionar. Isso já foi lamentado por toda a população. 
Além disso, o fato de perdermos médicos no Estado 
inteiro, mais de cem, leva os habitantes dos Municípios, 
principalmente os pequenos e médios de Tocantins, a 
um verdadeiro descalabro. O hospital que foi referência 
em Araguaína, bem como os postos de saúde estão 
sem remédios, sem médicos, sem material. Essas são 
denúncias que recebemos diariamente.

E vem agora essa notícia de que o Governador 
dispensa a licitação e, coincidentemente, meus nobres 
Pares, o Município de Palmas, que é também governa-
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do pelo PT, escolhe a mesma empresa, dispensando 
igualmente a licitação para a contratação de serviços. 
O Diário Oficial é o mesmo, a data é a mesma.

Então, eu diria que, no mínimo, essa é uma em-
presa de muita sorte, porque ela consegue, de uma 
hora para outra, que a Prefeitura de Palmas baixe um 
decreto de emergência, por calamidade pública, sendo 
uma Prefeitura que não devia 10% do seu orçamento, 
cidade limpa, cidade organizada, cidade da qual todos 
nós nos orgulhamos. De repente, a mesma empresa 
que recebe, sem licitação, um contrato da Prefeitura 
de Palmas recebe também, sem licitação, um contra-
to para o fornecimento de alimentos para a saúde do 
Tocantins e também para a limpeza e desinfecção, 
entre outras coisas citadas nesse objeto. Seria uma 
coincidência a Prefeitura e o Estado agirem da mes-
ma forma, com o mesmo procedimento: dispensa de 
licitação? É algo muito estranho.

Srª Presidente, quero dizer que, entre outras 
coisas, a titia do Governador do Estado do Tocantins, 
que é a Secretária da Ação Social, na cidade onde nós 
começamos a nossa vida pública, teve a coragem de 
reunir as primeiras-damas para dizer que nunca houve 
um investimento no Social e que agora o Social estava 
bem. Ela não conseguiu ser aplaudida por ninguém, 
porque todos sabem da sua falta de capacidade e 
sabem que ela está no cargo apenas porque é tia do 
Governador, assim como a esposa do Governador só 
é Secretária do Desenvolvimento de Políticas Públicas 
porque é esposa do Governador, assim como todos os 
demais parentes. O Chefe da Casa Civil, o Chefe de 
Gabinete do Governador só o é porque é tio do Gover-
nador. O secretário particular só é secretário particular 
porque é primo, em primeiro grau, do Governador. E 
existem outros cargos no primeiro escalão.

Agora estamos assistindo a uma outra prática: 
pessoas que estão trabalhando em postos fiscais, 
serventuários da Justiça, serventuários da Secre-
taria de Segurança Pública estão sendo demitidos. 
O Diário Oficial traz, a cada dia, uma contratação, 
com DAS-6, com DAS-10, com DAS-12, com cargos 
de R$3 mil, de R$4 mil, de R$5mil, de R$6 mil, pela 
Secretaria de Governo! E nós sabemos que eles não 
vão a nenhuma repartição. Estamos tendo que entre-
gar, no Tocantins, a fotografia de um servidor que está 
ganhando R$5 mil para saber qual é a repartição em 
que ele está trabalhando. Prefeitos que saíram des-
moralizados das prefeituras, devendo ao Tribunal de 
Contas da União, do Estado, que tiveram suas contas 
rejeitadas, que perderam a eleição, de forma vergo-
nhosa, em seus municípios estão sendo contratados 
pelo Governo do Estado, enquanto que os concursa-
dos não são chamados.

O Tocantins perdeu a classificação “A” do Tesou-
ro Nacional, e lamento esse procedimento nepotista, 
escuso de dispensar licitação para essa empresa, ao 
mesmo tempo em que o faz a Prefeitura de Palmas. 
Por isso, peço ao Ministério Público Federal que abra 
imediatamente uma investigação, para nós sabermos 
o que de fato está acontecendo no nosso Estado.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Para uma comunicação inadiável, tem 
a palavra agora o Senador Rodolpho Tourinho. (Pau-
sa.)

Para uma comunicação inadiável, tem a palavra 
o Senador Demóstenes Torres, por cinco minutos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Para 
uma comunicação inadiável.) – Srª Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, “há filósofos que são, em re-
sumo, tenores desempregados”  Machado de Assis.

Severino chegou folclórico, saliente e fagueiro. A 
princípio, estabeleceu séria concorrência com o Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, na hegemonia da necedade. No exercício 
da palavra, o primeiro mandatário lançava mão da pla-
titude em tempo real, enquanto Severino representava 
o parvo naturalista. Foi quando um indignado Cesare 
Lombroso, médico e autor de O Homem Delinqüente, 
acorreu ao meu gabinete para colóquio informal. Tra-
vamos breve diálogo, que passo a reproduzir.

– Quem é esse Severino?  indagou o 
psicanalista, com certa impaciência.

– Um emissário das glórias mundanas e 
dos sacrilégios explícitos.

– Seria portador de uma filosofia? Por 
acaso professa doutrina ou esposa ideário 
qualquer?  estranhamente investigou o cien-
tista italiano, pai da Escola Positiva, justamen-
te para quem “o delinqüente nato possui uma 
rica gama de anomalias e estigmas de origens 
atávica ou degenerativa”.

Mesmo assim, respondi:

– Rigorosamente, pratica a exegese das 
vantagens indevidas. Se for para o próprio bem, 
Severino aceita até troco de padaria.

– A que clero pertence?
– Pertence à ordem dos fisiologistas, 

um baixíssimo clero que o elevou ao panteão 
da Câmara dos Deputados. Severino é um 
fauno da chalaça legislativa. Um engano em 
si mesmo.

– Então, Severino sabia do Mensalão?  
perguntou um indiscreto Lombroso.
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– O Deputado Jose Janene tem a respos-
ta  limitei-me a dizer o que li nos jornais.

– Mas como vetusta Casa assimilou tal 
estupidez crassa?

Ao que respondi de chofre:

– Antes se imaginava que Severino era 
um tertius que deu certo, por conta da falta 
de habilidade de um Governo cego de ambi-
ção pelo poder. Hoje está confirmado que não 
foi a promessa de sinecuras miúdas, como 
o aumento de salário para deputados, que 
consagrou Severino, mas a certeza de que 
na regência da Câmara estava assegurado o 
augustíssimo mensalão.

– Severino tem algum futuro?  indagou 
por fim Lombroso, desconfiado da leniência do 
sistema penal brasileiro e da trôpega ordem 
política do País.

Fui obrigado a ser lacônico para preservar as 
instituições:

– Severino é um sublula, e a sua sorte 
está atrelada ao principal. Capaz das maiores 
espertezas, não deve aceitar o abraço de náu-
frago e pode deixar rápido o banhado. Preso 
ele não será, posso assegurar.

Depois de prestar as respostas requisitadas, 
pedi ao grande cientista do século XIX que me con-
firmasse algumas características fisiológicas e com-
portamentais de Severino. Cesare Lombroso, com 
toda cautela e sem fazer juízo de valor, assinalou: 
“Protuberância occipital, órbitas grandes, testa fugidia 
e nariz torcido” foram alguns traços corporais apon-
tados. Sobre a personalidade de Severino, Lombroso 
destacou o “caráter impulsivo, o cinismo, a vaidade e 
falta de senso moral”, muito embora tenha destaca-
do que seria necessário observação empírica para 
traçar o real perfil de Severino, estudo, aliás, que o 
cientista apressou em revelar que começaria imedia-
tamente. E assim seguiu para o plenário da Câmara 
dos Deputados.

Srªs e Srs. Senadores, quando o Deputado Seve-
rino Cavalcanti ascendeu à Presidência da Câmara dos 
Deputados, a sociedade brasileira tinha consciência 
de que lhe faltava estatura para ter assento à cadeira 
que foi ocupada por brasileiros da mais alta qualidade 
política, a exemplo de Nereu Ramos, Pedro Aleixo, 
Marco Maciel, Ulysses Guimarães, Luiz Eduardo Ma-
galhães e Aécio Neves. Era mais do que sabido que, 
por total falta de escrúpulos, o Presidente da Câmara 
não se encarregaria sequer de polir o mal. Na ordem 
do dia, estaria em pauta degeneração explícita da 

atividade pública por intermédio do fisiologismo, do 
patrimonialismo, do toma-lá-dá-cá, do balcão ignomi-
nioso, do nepotismo e do mensalão. Mas tal univer-
so devasso parecia ínfimo às pretensões severinas. 
Afinal, não apresentava nada de novo ao cotidiano 
de um parlamentar cevado nos vantajosos porme-
nores da atividade legislativa. A Severino  imaginou 
o Presidente Severino Cavalcanti  estava reservada 
uma predestinação. Foi quando, do alto da Câmara 
dos Deputados, veio a mensagem alentadora que a 
predição do oráculo do baixo clero iria se confirmar. 
Severino, então, inopinadamente, pediu a palavra 
e, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, deu o 
garante de que estava estendida a mão que tiraria 
os deputados acusados de receber o mensalão do 
areal do encoberto e da cassação inevitável.

O Presidente da Câmara dos Deputados lidera 
o tal acordão com a finalidade de salvar o mandato 
de delinqüentes políticos e trazer para a vala comum 
todos os homens públicos. Ao preservar os envolvi-
dos, o Presidente Severino Cavalcanti imagina gal-
gar interlocução superior com o Palácio do Planalto, 
manter toda a classe política refém da sua boa-von-
tade e ainda ampliar os domínios da combalida go-
vernadoria do PT. Esta não é a primeira oportunida-
de de manifestar a operação abafa que vem sendo 
arquitetada entre o Governo Lula e a base adquirida 
pelo mensalão.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Não é demais, contudo, ressaltar que não vou 
comprometer o meu mandato de Senador com rou-
pa mal-lavada. Não vim para o Senado para homo-
logar a desídia e me omitir diante da malversação. 
Sou um homem da lei, não posso tergiversar com o 
crime, com a organização quadrilheira, com as ma-
las voadoras de real, com o dólar na cueca, com a 
lavagem de dinheiro, com as operações do PT em 
paraíso fiscal, com o mensalão, com o sangramento 
do interesse público, enfim. Tampouco, o PFL vai titu-
bear em impor restrição robusta ao acordão imundo 
que está sendo preparado pelo abafador-mor, Se-
verino Cavalcanti.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
Demóstenes Torres, permita-me um aparte?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Não há aparte em comunicação inadi-
ável, Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Parabéns 
pela defesa da dignidade do Congresso Nacional!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Muito obrigado, Senador Jefferson Péres.

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 29303 

Não há que se questionar o caminho da cassação 
do mandato de todos os parlamentares beneficiados 
com as indulgências da dupla Delúbio e Valério. As 
evidências materiais dos saques atestam a prática da 
corrupção com recibo. A força dos depoimentos tes-
temunhais, inclusive com a delação espontânea dos 
principais atores do escândalo, completa um conjun-
to probatório irrefutável. Basta seguir o rito formal do 
procedimento de cassação, assegurar, naturalmente, 
a ampla defesa e, por fim, defenestrar o que puder ser 
alcançado da banda podre de cada bancada. Tenho 
a mais densa suspeita de que nos impulsos tranqüi-
lizadores do Presidente da Câmara dos Deputados 
moram instintos de autopreservação. O Deputado Se-
verino Cavalcanti...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – V. Exª já está com o dobro do seu tem-
po, Senador.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Para concluir, realmente.

O Deputado Severino Cavalcanti sempre fez a vez 
do bronco destemido, mas há algum sério temor que 
lhe corrói as vísceras. Talvez a referência aos caídos 
seja menos ato de comiseração cristã e mais relevan-
te gesto de sobrevivência, fundada na certeza de que 
seria tragado pelo abismo.

De qualquer forma, prescrevo o poeta João Cabral 
de Mello Neto, que, em Morte e Vida Severina, poderá 
ser consolador a todos os envolvidos com o mensa-
lão, depois que fracassarem as tratativas espúrias da 
última severinagem:

Somos muitos Severinos

iguais em tudo na vida
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra, para uma co-
municação inadiável, à Senadora Ana Júlia Carepa. 
(Pausa.)

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Edison Lobão, por cinco minutos, 
e, em seguida, pela ordem de inscrição, ao Senador 
Jorge Bornhausen.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para uma 
comunicação inadiável.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 

Senadores, quando se aborda em nosso País os pro-
blemas relativos à política de saúde, as setas indi-
cadoras apontam, infelizmente, para várias regiões 
brasileiras que carecem aflitivamente de uma – não 
digo –aprimorada assistência, mas de uma elementar 
assistência a que teriam direito os nossos desafortu-
nados patrícios.

Entre essas regiões, estão vários pontos do Es-
tado do Maranhão aonde não chegam recursos, espe-
cialmente os federais, que respondam aos pedidos de 
socorro de tantas e numerosas comunidades.

Essa situação de descalabro da política de saú-
de não pode ser debitada apenas à falta de dinheiro. 
Prefiro acreditar que ao menos a metade das nossas 
carências resulte da mistura de ausência de criativi-
dade e do peso da burocracia, males que continuam 
comprometendo as ações dos poderes públicos.

O que ocorre no Maranhão confirma minha tese. 
Há populações no interior do Estado que padecem de 
assistência e não têm condições financeiras para se 
deslocarem até a capital e serem atendidas nos hos-
pitais de São Luís.

É grave, por exemplo, a informação da Associa-
ção de Amparo aos Pacientes de Câncer da Região 
Tocantina, segundo a qual 91% da população atingida 
pelo mal não encontram condições recomendadas de 
atendimento senão no Centro de Alta Complexidade 
em Oncologia, situado em São Luís. E que conside-
rável é o número dos que, notadamente por pobreza, 
não têm como buscar o tratamento recomendado no 
referido centro médico.

Refiro-me às vítimas do câncer, mas é fácil imagi-
nar o contingente daqueles que, sofrendo outros males, 
igualmente não encontram assistência nas suas cida-
des e vilas e estão impossibilitados de deslocamentos, 
que superam suas condições econômicas.

No entanto, Sr. Presidente – para me fixar ape-
nas na região tocantina –, existem dois hospitais, um 
em Imperatriz e outro em João Lisboa, razoavelmente 
estruturados e praticamente ociosos, que poderiam 
ser comprados ou alugados pelo Poder Público, em 
ponto de serem ativados para o atendimento de uma 
ampla região do meu Estado. Trata-se de uma solução 
criativa, como se vê, de extraordinária valia para cen-
tenas de milhares de brasileiros – se é que a sincera 
intenção do Poder Público Federal é realmente a de 
levar assistência médica para a citada região tocanti-
na do Maranhão.

Em vez disso, em relação às reivindicações vincu-
ladas às referidas vítimas de câncer da região tocantina, 
técnicos do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional 
do Câncer visitaram Imperatriz, em 2004, e patrocinaram 
um Protocolo de Intenções visando a implantação de um 
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novo hospital do câncer, estabelecendo-se requisitos 
de natureza técnica que, dois anos depois, ainda não 
foram satisfeitos pelo Estado e pelo Município.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Vê-se que 
a obra de um novo hospital se inclui naquelas “inten-
ções” que serão realizadas no dia de são nunca, tais 
as dificuldades burocráticas para sua efetivação.

O novo Ministro da Saúde, José Saraiva Felipe, 
tem todas as condições, pelo seu perfil de homem em-
preendedor, de superar tais dificuldades, providencian-
do as ações legais para compra ou locação, a preços 
seguramente reduzidos, dos hospitais ociosos de Impe-
ratriz e de João Lisboa, equipando-os para atenderem 
às populações que, além do Maranhão, se estendem 
do sul do Pará ao norte de Tocantins.

É o apelo que levo ao Sr. Ministro da Saúde, 
na esperança de que S. Exª tenha sensibilidade para 
ativar as ações que iriam minorar consideravelmente 
a política de saúde tão desejada e proclamada pelo 
atual Governo.

Srª Presidente, agradeço a tolerância.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Concedo a palavra, seguindo a inscri-
ção, ao Senador Jorge Bornhausen, por dez minutos, 
prorrogáveis por mais dois.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois 
assuntos me fazem vir à tribuna no dia de hoje. Pri-
meiro, lembro que esta semana estamos realizan-
do as comemorações das associações de pais e 
amigos dos excepcionais. Considero esse um dos 
movimentos mais belos existentes neste País. Tive, 
desde o início da minha vida pública, a oportunida-
de de acompanhar muito de perto os que realizam 
esse extraordinário trabalho em todo o País, espe-
cialmente no meu Estado.

Graças ao conhecimento dessas ações, pude, 
quando Governador, construir a sede da Federação 
Catarinense de Educação Especial, e dar a ela as 
condições indispensáveis para orientar as APAEs do 
meu Estado. Como Ministro da Educação, sempre 
tive o olhar voltado para aqueles que efetivam esse 
excepcional trabalho. Da mesma forma, desde que 
ficou consignado que cada Senador poderia ter uma 
emenda de bancada, por dois anos consecutivos, ve-
nho colocando a minha emenda de bancada a favor 
das APAEs de Santa Catarina.

Quero agradecer ao Ministro, que tem feito as li-
berações, e, de modo também muito especial, ao Se-

nador Flávio Arns, que tem me ajudado a realmente 
liberar para as APAEs de Santa Catarina os recursos 
consignados no Orçamento.

A minha segunda manifestação não tem o mesmo 
cunho da anterior. É mais um protesto que faço quanto 
ao tratamento dado pelo Governo do Presidente Lula 
ao Estado de Santa Catarina.

Tivemos postergado por dois anos o recomeço 
das obras da duplicação da BR-101, no trecho Sul-Pa-
lhoça, divisa do Rio Grande do Sul. As nossas estradas 
– a BR-470, a BR-290, a BR-282 – encontram-se em 
condições precárias. Os nossos portos, que são instru-
mentos das nossas exportações já que Santa Catarina 
é um Estado exportador, não têm sido aquinhoados com 
equipamentos que se fazem indispensáveis para poder 
escoar os nossos produtos e muitos produtos vindos do 
Rio Grande do Sul e do Paraná, especialmente desse 
último Estado, onde há um conflito muito grande entre 
os exportadores e o Porto de Paranaguá.

Saliento que Santa Catarina sofreu abalos com 
uma grande seca na agricultura e que foi tardia a 
ação desenvolvida pelo Governo no socorro aos que 
perderam a safra. Da mesma maneira, vimo-nos cas-
tigados pelo ciclone Catarina, um fenômeno ainda 
não conhecido na nossa costa, como aconteceu re-
centemente.

Agora, para completar essa falta de considera-
ção com o Estado de Santa Catarina, leio no Diário 
Catarinense, um dos órgãos mais respeitáveis da 
imprensa de Santa Catarina, um noticiário que me 
choca e me causa repulsa: “Polícia prepara cela para 
Beira-Mar. O homem considerado o maior traficante 
da América Latina pode ser transferido para a capital, 
Florianópolis”. E a matéria, aqui, mostra que estão 
sendo realizados trabalhos e obras na Polícia Fede-
ral, localizada num dos pontos turísticos mais impor-
tantes da nossa capital, a Avenida Rubens de Arruda 
Ramos. Já se gastou R$35 mil para melhorar a cela 
que vai acolher esse bandido, que não tem nada a 
ver com meu Estado, e que causa revolta naqueles 
que querem a ordem, a paz e o progresso, como são 
os catarinenses.

Daí por que venho aqui fazer um apelo veemen-
te, além de dar o meu repúdio, ao Ministro da Justiça. 
Santa Catarina não merece esse tratamento que lhe 
vem sendo dado pelo Governo do Presidente Lula, 
e o Ministro deve conhecer bem a capital do nosso 
Estado, uma bela ilha, que acolhe a todos com mui-
ta hospitalidade e que também não aceita, repudia a 
importação de um bandido que está sendo repudiado 
no Brasil todo.

Não é possível que se faça agora a indústria do 
narcoturismo. Isso é lamentável, é triste, e, como re-
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presentante do meu Estado, diante dessa notícia, eu 
não podia me furtar a dar essa palavra de protesto e 
esperar que o bom senso prevaleça e que essa me-
dida não venha a acontecer, para que não tenhamos 
que nos revoltar de forma mais efetiva contra aqueles 
que desmerecem o Estado e não respeitam os cata-
rinenses.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Se-
nador Eduardo Suplicy, por dez minutos, prorrogáveis 
por mais dois.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, vou 
fazer hoje um pronunciamento sobre o Ministério dos 
Esportes. Entretanto, como o Senador César Borges 
fez aqui um pronunciamento sobre a Controladoria-
Geral da União, mencionando as atividades do Mi-
nistro Waldir Pires, perguntando-me sobre as ações 
daquele órgão, vou primeiramente apresentar aqui 
relatório que me foi gentilmente enviado pelo Minis-
tro Waldir Pires, sempre muito atento a tudo o que se 
passa no Senado. No relatório, constam as principais 
ações da Controladoria-Geral da União que envolvem 
a Secretaria Federal de Controle Interno, as Corre-
gedorias, a Ouvidoria-Geral da União, o Conselho 
de Transparência Pública e Combate à Corrupção. 
Enfim, todo o trabalho articulado para o combate à 
corrupção, do qual participam, cooperam também o 
Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e 
a Polícia Federal.

Relata ainda, neste documento, os principais 
programas e ações envolvendo o Programa de Fis-
calização a partir de Sorteios Públicos, o Programa 
de Capacitação de Agentes Públicos, o Manual para 
Agentes Públicos Municipais, a Mobilização da So-
ciedade, a Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público, o 
Portal da Transparência, o Programa de Qualificação 
em Processos Administrativos Disciplinares, o Siste-
ma Nacional de Corregedorias, o Sistema Nacional 
de Ouvidorias Públicas, a Auditoria na Administração 
Federal, a Articulação Internacional. Este último levou 
o Governo brasileiro, em cooperação com a ONU, a 
se tornar sede do IV Fórum Global de Combate à Cor-
rupção, pois o Brasil foi escolhido pela ONU para, em 
julho de 2005, realizar este trabalho.

Peço a gentileza, Srª Presidente, de transcrever 
na íntegra este relatório.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Será atendido de conformidade com 
nosso Regimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Mas, Srª Presidente, estive recentemente na Cidade 
Tiradentes, no Município de São Paulo, acompanhan-
do o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro 
dos Esportes, Agnelo Queiroz, na cerimônia em que 
se inaugurou uma escola cooperativa de bolas de fute-
bol, roupas esportivas, camisetas e outros itens. Achei 
aquela iniciativa, a exemplo de outras que o Ministé-
rio do Esporte está realizando, como extremamente 
interessante.

Registro o conjunto de trabalho do Ministério do 
Esporte a partir de informações que solicitei ao próprio 
Ministro Agnelo Queiroz.

A situação de desigualdade social em que o 
Brasil está imerso há décadas, causa aflição a todos. 
Cerca de 21% do universo populacional do País sofre 
com a exclusão social. Apesar de ter uma natureza 
exuberante, o Brasil tem uma geografia que se tornou 
o eixo das discussões governamentais para a criação 
de um projeto nacional que resgate os elementos da 
cultura política e econômica em prol do desenvolvi-
mento humano.

O potencial transformador do esporte está con-
tribuindo para a reversão desse quadro de exclusão 
e vulnerabilidade social. Está sendo aplicado não 
somente na atividade de alto rendimento, mas tam-
bém no esporte, que é capaz de educar e tornar 
crianças, jovens, adultos e idosos em verdadeiros 
cidadãos. Os novos caminhos traçados pelo Brasil 
mostram que o esporte é uma ferramenta funda-
mental no incremento da economia e ainda contribui 
para o desenvolvimento local. Esse fato despertou o 
interesse de outros países em realizar parcerias na 
área social, e agora o Brasil exporta políticas públi-
cas de inclusão social, idealizadas pelo Ministério 
do Esporte, como os Programas Segundo Tempo e 
Pintando a Liberdade.

No Programa Segundo Tempo, cerca de um 
milhão de crianças matriculadas na Rede Oficial de 
Ensino Fundamental e Médio, em situações de vul-
nerabilidade social, têm a oportunidade de ampliar a 
permanência na escola. Além da prática esportiva, 
os estudantes recebem esforço escolar e alimentar. 
Para isso, é utilizada a própria estrutura das escolas, 
clubes sociais, Forças Armadas e outras entidades 
filantrópicas parceiras do Programa. Dessa forma, 
as crianças ficam distantes da violência das ruas e 
do trabalho infantil. Além disso, o Programa também 
gera mais de 20 mil empregos só com as pessoas que 
trabalham diretamente nele em mais de 4 mil núcleos 
distribuídos pelo Brasil. 

Outro Programa de forte caráter econômico e 
de inclusão social é o Pintando a Liberdade. No pro-

    173ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



29306 Quarta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2005

jeto, o trabalho com a reinserção profissionaliza mais 
de 13 mil detentos do sistema carcerário brasileiro. 
Há cerca de 70 fábricas de bolas, distribuídas pelas 
penitenciárias do País, em que presos aprendem a 
produzir materiais esportivos e ganham um dia de li-
berdade em troca de três dias trabalhados. Além de 
afastá-los da vida ociosa, o Programa gera renda, já 
que os detentos ganham por produção. As parcerias 
entre os projetos da área esportiva podem multipli-
car as vantagens para a sociedade. Todo o material 
esportivo produzido por esse Programa é distribuído 
nas escolas públicas onde o Segundo Tempo funcio-
na. São 18 milhões de crianças beneficiadas no Bra-
sil com os diversos itens esportivos produzidos pelo 
Pintando a Liberdade.

Esse Programa já começa a expandir-se para 
além da comunidade carcerária. Recentemente es-
tive no seu lançamento, na cidade de Tiradentes, na 
Zona Leste de São Paulo. Lá, cerca de 320 pessoas 
– sendo 165 mulheres – estão aprendendo a produzir 
materiais esportivos. O novo ofício esta movimentando 
a economia local, já que essas pessoas recebem, em 
média, R$800,00 por mês. Além de garantir cidadania 
e renda para a comunidade, o Ministério do Esporte 
está conseguindo reduzir em 35% os custos de aqui-
sição de materiais esportivos em relação ao preço de 
mercado. Com essa economia, um maior número de 
crianças pode ser beneficiado com o Programa. 

As diretrizes desses Programas seguem os ob-
jetivos da Política Nacional do Esporte – PNE –, em 
que está demonstrado que o esporte é tão importante 
quanto a saúde e a educação. Com o lançamento da 
PNE, o Brasil vive um momento histórico. Pela primeira 
vez o esporte tem uma referência em todas as dimen-
sões para ser seguida pelo País como uma espécie de 
bússola, que poderá orientar as novas ações sobre o 
tema. Com os traços bem definidos em favor da inclu-
são social, a Política Nacional do Esporte consolida 
o preceito constitucional do esporte e do lazer como 
direito de todos os cidadãos.

O acesso ao esporte e lazer é direito de cada um 
e dever do Estado, pelo qual deve se garantir e multi-
plicar a oferta de atividades esportivas, competitivas 
e de lazer a toda população. O maior desafio que o 
Governo enfrenta é despertar a consciência nacional 
para o potencial transformador do esporte como fator 
de fortalecimento desta Nação.

Quero aproveitar para registrar expediente que 
enviei ao Ministro Agnelo Queiroz, encaminhando-
lhe mensagem que me foi endereçada pelo Sr. Toni 
Cotrim, pai da atleta Maíra Cotrim, campeã brasileira 
de Canoagem Slalon, que esteve, este mês, repre-
sentando o Brasil no Campeonato Pan-americano, 

na cidade de Kern – Califórnia –, Estados Unidos. 
Nela, o Sr. Toni Cotrim, que acompanhou a filha, 
solicita a adoção de providências pelo Presidente 
da Confederação Brasileira de Canoagem, Argos 
Rodrigues, tendo em vista as dificuldades enfrenta-
das pelos atletas brasileiros para poderem embar-
car com seus equipamentos para competirem nos 
Estados Unidos.

“Sr. Ministro Agnelo Queiroz, precisamos da aten-
ção de V. Exª, visando minimizar os problemas que 
são enfrentados pelos atletas em seus deslocamen-
tos para representarem o Brasil nas competições in-
ternacionais”.

Senadora Serys Slhessarenko, eu não poderia 
deixar de, hoje, falar de dois acontecimentos esportivos 
de extraordinária relevância para todos nós. Primeiro, 
a entrevista mostrada no Canal 13, na Argentina, no 
programa intitulado “La Noche del 10”, em que Marado-
na e Pelé mantiveram um diálogo formidável, inclusive 
falando a respeito de seus filhos, oportunidade em que 
Pelé disse que Maradona era um exemplo para o seu 
filho, Edinho, no que diz respeito aos problemas que 
vive. Congratulo-me com ambos por terem realizado 
esse diálogo tão especial.

Srª Presidente, também não poderia deixar de 
dizer o quão bela foi a estréia de Robinho no Real Ma-
dri, encantando os espanhóis, os brasileiros, enfim, os 
amantes do futebol em todo o mundo. Senador Sérgio 
Guerra, Senador Heráclito Fortes, V. Exªs devem ter 
visto aquela matada de bola de Robinho, que encantou 
a todos, passando para Ronaldo, que, imediatamente, 
passou para Raúl e explodiu as redes do Cádiz, além 
do balão que deu e da sua formidável pedalada, que 
levou um de seus companheiros a chutar na trave, 
quase marcando outro gol.

Que bom que o Brasil pode ter tantos excepcio-
nais jogadores e atletas, levá-los para o exterior para 
assombrarem o mundo e ainda, aqui, surgirem tantos 
outros novos jogadores, inclusive o substituto de Ro-
binho que, com a Camisa 7, marcou dois gols para o 
Santos Futebol Clube! Que bom que, no Brasil, tenha-
mos atletas tão brilhantes! Está de parabéns o nosso 
País no esporte! 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, a Sra. Serys Slhessarenko, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.) 
– Solicito a palavra pela Liderança do PSDB após a 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
AL) – V. Exª já está inscrito exatamente em segundo 
lugar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
AL) – Srªs e Srs. Senadores, Srs. Líderes, o Congres-
so Nacional tem dado manifestações diárias de ma-
turidade, ...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
AL) – Senador Aloizio Mercadante, eu pediria que V. 
Exª me permitisse uma rápida comunicação à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
AL) – Srªs e Srs. Senadores, Srs. Líderes, o Congresso 
Nacional tem dado manifestações diárias de maturida-
de, equilíbrio e, principalmente, responsabilidade com 
o País. Nunca, Srªs e Srs. Senadores, nunca, nunca 
mesmo, na história brasileira atravessamos um perío-
do com a intensidade de investigações que estamos 
desenvolvendo hoje, por meio das três Comissões 
Parlamentares de Inquérito, em que há conexão de 
casos e até de personagens. 

Estamos exercendo, na plenitude, nossas obri-
gações constitucionais. Além da fiscalização – isenta, 
altiva e transparente –, nossa agenda de votações 
está sendo mantida rotineiramente. Fechamos o pri-
meiro semestre com mais de mil matérias analisadas 
– exatamente 1.130 matérias votadas. Agora, ainda 
sob a forte turbulência da crise política, votamos temas 
polêmicos que dormitavam aqui também no Senado 
Federal. Um exemplo recente é a reforma política de 
emergência que pretende corrigir vícios eleitorais, ex-
postos pelas investigações.

Para fazer um corte mais preciso, Srªs e Srs. Se-
nadores, desde que surgiram as primeiras denúncias 
tidas como o estopim da crise, exatamente no dia 6 de 
junho, de lá para cá, já deliberamos sobre 380 maté-
rias, entre projetos e projetos de decretos legislativos. 
São números eloqüentes que revelam a consciência 
que as Srªs e os Srs. Senadores têm sobre o atual 
momento político e a preocupação de mostrar ao País 

que é possível, a despeito da desconfiança de outrora, 
compatibilizar investigação e trabalho legislativo. O que, 
em última instância, é, sem dúvida, o fortalecimento 
da própria instituição.

Isso, Srªs e Srs. Senadores, deve-se ao bom sen-
so, à responsabilidade e ao compromisso que o Sena-
do reitera diariamente com as instituições e, por esse 
motivo, tenho o orgulho de congratular-me com todos 
os Srs. Senadores, com os Líderes partidários, pelos 
esforços que estamos fazendo para que este Senado 
delibere, faça coexistir a investigação com a delibera-
ção, que é nossa obrigação constitucional.

Hoje demos – e era este exatamente o objetivo 
de falar à Casa – mais um pedagógico passo para va-
lorizar a instituição. O diálogo entre o Presidente do 
Senado Federal e do Congresso Nacional e os Presi-
dentes e os Relatores das Comissões Parlamentares 
de Inquérito mostrou que é possível – e preferível – a 
convergência, a sistematização e a racionalidade em 
oposição à dispersão, à repetição e ao desperdício 
processual. A objetividade e a agilidade serão a re-
denção de nossa instituição. A rivalidade significará o 
triunfo indigesto da impunidade.

Gostaria de informar às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que foi criada uma instância de convergência 
para racionalizar os trabalhos e evitar repetições de 
procedimentos. Esse comitê de sinergia – é uma es-
pécie de comitê – será consultivo e terá reuniões sis-
temáticas, todas as segundas-feiras, para diagnosticar 
previamente os procedimentos que poderão ser feitos 
conjuntamente quando houver o interesse de duas ou 
mais Comissões Parlamentares de Inquérito.

Igualmente, Srªs e Srs. Senadores, será criado 
um banco de dados comum, único para que os requeri-
mentos de quebra de sigilos, por exemplo, não tenham 
duplicidade. Eu próprio estou disposto a colocar o peso 
do Senado Federal para cobrar documentos ainda não 
encaminhados por setores da Administração, pela Po-
lícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Se-
cretaria da Receita, pelo Ministério Público Estadual, 
pela Anatel e pelos Bancos, principalmente por essas 
instituições financeiras.

Além da questão política – já disse isto há 40 dias 
e repito –, vou disponibilizar os meios administrativos 
e humanos, se necessário por meio de contratação de 
especialistas externos, para agilizar a checagem de do-
cumentos já entregues às Comissões. Priorizar a prova 
documental é, sem dúvida, um importante passo para 
dar as respostas que a sociedade nos cobra.

Resultado concreto dessa nova fase, a da sintonia 
fina, é a iniciativa de duas CPIs – Correios e Mensalão 
– de elaborar conjuntamente relatórios parciais sobre o 
possível envolvimento de Deputados beneficiados com 
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subvenções ilegais. Isso sem prejuízo, obviamente, da 
continuidade da investigação.

Não houve, Srªs e Srs. Senadores, na minha 
percepção, o que se denominou – e muitos temiam e 
previam que fosse acontecer – de “bateção de cabe-
ça”, sugerindo uma entropia generalizada. Nada dis-
so verdadeiramente aconteceu. O que houve, e ainda 
há, é a ânsia de se chegar, rápida e cabalmente, à 
verdade. Desalinhos eventuais podem ser atribuídos 
a métodos distintos, mas que agora, sem dúvida, se-
rão unificados.

A reunião de hoje mostra ainda a firme e inquestio-
nável disposição de se chegar à verdade, nada além e 
nada aquém da verdade. A unificação de procedimentos 
inibe, por si só, as tentações, ainda que sorrateiras, para 
acobertamentos. Não é função do Congresso Nacional 
imolar inocentes, mas tampouco é papel do Congresso 
Nacional proteger os eventuais culpados.

Mais uma vez quero dizer que o que for neces-
sário fazer para ajudar nas investigações, em seu 
aprofundamento, nós faremos, a fim de que tenhamos, 
rapidamente, na celeridade que a sociedade cobra, o 
esclarecimento dos fatos e a responsabilização des-
sas pessoas que merecem, precisam mesmo, ser res-
ponsabilizadas.

As Comissões votaram mais de 220 novos reque-
rimentos para novos depoimentos. Os depoimentos 
duraram, em média, cinco a sete horas. Precisaríamos 
de mais de 70 dias ininterruptos, usando todas as ho-
ras do dia, para que pudéssemos ouvir essas pessoas. 
Não há nenhum sentido nisso, como também não há 
nenhum sentido no fato de não se priorizar a análise 
dos documentos remetidos às Comissões Parlamen-
tares de Inquérito. A sociedade está cobrando e vai 
continuar cobrando que apresentemos resultados, com 
provas cabais, irrefutáveis. E isso, mais do que nunca, 
precisa acontecer.

Comunico à Casa que, como Presidente do Con-
gresso Nacional e do Senado, tive a honra e a satisfa-
ção de fazer uma reunião, que foi de muitos resultados, 
profícua. Contamos com a colaboração e com a humil-
dade dos Presidentes e dos Relatores das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, o que nos leva, sem dú-
vida, a confiar na concretização dessas questões que 
aprovamos e que priorizamos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
AL) – Tenho a honra de, pela ordem, conceder a palavra 
ao Senador José Agripino. Em seguida, darei a palavra 
ao Senadores Ramez Tebet e Almeida Lima.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, manifesto 
a minha satisfação com a iniciativa de V. Exª, que, de 

forma muito competente e oportuna, marca a posição 
do Senado dentro da crise que atravessamos, decor-
rente das investigações que estão sendo feitas nas três 
CPIs: dos Bingos, do Mensalão e dos Correios, que 
mobilizam a atenção da sociedade como um todo. O 
Brasil todo está voltado para essas investigações. Eu 
digo que V. Exª marcou com propriedade a posição do 
Senado porque ofereceu ajuda sem ser solicitado.

Reuni a Bancada do PFL ontem e troquei idéias 
com os companheiros Deputados e Senadores e disse-
lhes que era importante aproveitar o aceno de V. Exª no 
sentido de que fossem feitos alguns pleitos, algumas 
demandas, como as que V. Exª acabou de anunciar: a 
contratação de uma auditoria competente para ordenar, 
fazer a triagem dos papéis nos quais estão as provas; 
agilizar o processo de investigação dos documentos; 
solicitar de V. Exª o empenho pessoal, como Presidente 
do Congresso, junto aos órgãos que estão demorando 
a apresentar respostas, no que diz respeito à quebra 
de sigilos telefônico, bancário, fiscal etc.

A meu ver, essa reunião produziu confluências 
importantes como, por exemplo, o fato de as duas 
CPIs, por consenso, elaborarem a primeira relação de 
possíveis implicados ou de eventuais Parlamentares a 
serem investigados que será remetida para a Câmara 
dos Deputados. Isso acaba com a discussão: não, a 
CPMI dos Correios produz a lista, manda para a do 
Mensalão; não, manda direto para a Câmara; não, 
manda para o Conselho de Ética. Não, tudo foi feito 
consensualmente.

Será votado, na quinta-feira, o relatório, os nomes 
serão endereçados a quem de direito, que é o Presi-
dente da Câmara dos Deputados, que, por sua vez, 
evidentemente os remeterá à Comissão de Ética, para 
a avaliação dos fatos.

Mas gostaria de louvar a iniciativa de V. Exª, 
fazendo um contraponto que lamento ter de fazer, 
porque uma entrevista publicada no jornal Folha de 
S.Paulo traz opiniões do Presidente da Câmara, que, 
a meu ver, significam prejulgamento inconveniente e 
intempestivo.

O Presidente da Câmara  que neste momento 
é a autoridade responsável pelo recebimento dos re-
latórios dos possíveis implicados  tem de agir como 
magistrado e não poderia jamais falar o que falou. Não 
quero aqui fazer nenhum julgamento precipitado de S. 
Exª, mas manifesto a minha opinião: ele foi precipitado, 
prejulgou e não tinha o direito de fazê-lo.

O Congresso Nacional tem de ser isento na in-
vestigação dos fatos. Tem de ser absolutamente altivo, 
imperativo, implacável, mas tem a obrigação de ser 
isento. Tem de ser como V. Exª o foi: colaborador. Deve 
oferecer os meios para que as investigações aconte-
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çam na sua plenitude, para que a culpa seja investi-
gada na sua devida profundidade e para que não se 
punam inocentes. Mas que não deixe de aplicar culpa 
ou pena sobre culpados. Agora, com isenção; com im-
placabilidade, mas com isenção.

Faço este registro do meu desalento com as ma-
nifestações de S. Exª, o Presidente da Câmara. Repi-
to: ele não tinha o direito de manifestar, em nome do 
Congresso Nacional, um prejulgamento de uma ma-
téria importante, fundamental, falando sobre se houve 
ou se não houve mensalão. Quem vai decidir isso é o 
Conselho de Ética e suas instâncias de investigação; 
não é S. Exª que tem de agir como magistrado. O que 
tem de ser feito é o que todos estamos fazendo: tra-
balhando de segunda-feira a sexta-feira, oferecendo 
o melhor da nossa competência para que a investi-
gação seja feita, sabendo também que a sociedade 
cobra, de cada um de nós, dedicação e isenção. Que 
assim aconteça.

Começo a inquietar-me, Sr. Presidente, com as 
cobranças que recebo, eu, que verbalizo a palavra de 
Oposição, que denuncia, fiscaliza e cobra. Estou co-
meçando a assustar-me com as cobranças que rece-
bo na rua e nos correios eletrônicos, com as palavras 
de inquietação da população com relação à atitude da 
Oposição, que, no entender de muitos, parece con-
templativa, parece contemporizadora. Imagine V. Exª 
o que não está pensando o cidadão, que me remete 
um e-mail corajoso e forte, sobre as declarações de 
S. Exª, o Presidente da Câmara. O que esse cidadão 
não estará pensando?

A nossa obrigação é fiscalizar, denunciar e co-
brar. Venho aplaudir a iniciativa de V. Exª, na hora em 
que critico abertamente a posição manifestada por 
S. Exª, o Presidente da Câmara, Deputado Severino 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª deseja falar pela ordem ou como ora-
dor inscrito?

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Como 
orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima, 
o próximo orador inscrito. Em seguida, falarão, pela 
ordem, os Senadores Ramez Tebet, Sérgio Guerra e 
Alvaro Dias.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, retorno a esta tribuna 
exatamente depois de oitenta dias  para mim, longos 
oitenta dias , com o objetivo de prestar três esclare-
cimentos. O primeiro deles diz respeito exatamente a 
essa ausência.

Como homem público, devo satisfação ao povo 
brasileiro e, em especial, ao meu querido povo de 
Sergipe. No dia 7 de junho próximo passado, tive de 
submeter-me a um internamento hospitalar decorren-
te de uma crise hipertensiva e de recolher-me poste-
riormente a minha residência, no aconchego familiar, 
para recuperação de uma grande estafa. 

Faço questão – embora político, porque há uma 
tradição de o político negar os males de saúde de que 
é acometido – de publicamente prestar esse esclare-
cimento, sobretudo porque a minha ausência desta 
Casa, desta tribuna, coincidiu com a convulsão política 
em que vive o País nos dias de hoje.

Recebi muitas cobranças e e-mails. Brasileiros e 
sergipanos indagavam o porquê da minha ausência. Já 
que sempre denunciei, já que sempre fui contundente, 
exerci minha oposição fiscalizadora, daí a necessidade 
de prestar esse esclarecimento.

A questão foi de saúde. Tive de recolher-me. En-
contro-me em condições e hoje retorno ao convívio 
nesta Casa. Embora tivesse feito uso da palavra em 
algumas Comissões, faço-o, pela primeira vez, da tri-
buna do plenário do Senado Federal.

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

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Permiti-
rei daqui a pouco, Senador; somente desejo dar uma 
segunda informação, que considero da mais alta im-
portância.

O segundo objetivo é que retorno ao Senado 
Federal, reencontrando a minha história partidária. 
Militei, desde a adolescência, no MDB, lá nos idos de 
1968, em plena ditadura militar, e, oficialmente, na ala 
jovem do MDB, em 1972, combatendo a ditadura mili-
tar, enfrentando momentos difíceis, ao lado de tantos 
companheiros. Hoje, devo informar ao povo brasileiro 
e, em especial, ao povo do meu Estado, Sergipe, que 
me encontro filiado ao PMDB, Partido que no passado 
combateu a ditadura e que deve no presente comba-
ter a corrupção.

Digo da minha alegria, da minha satisfação de 
haver sido recebido pelos companheiros do PMDB 
de Sergipe e pelos companheiros do PMDB nacio-
nal. Encontro-me neste Partido de forma confortável, 
sobretudo porque sempre vi nessa agremiação uma 
grande frente partidária. No passado, autênticos e mo-
derados, como também vejo ainda hoje, no presente. 
Mas devo dizer que me aliarei aos autênticos ou aos 
novos autênticos; não mudarei de posição e continua-
rei na Oposição, embora votando, como sempre o fiz, 
em projetos do Governo, quando se apresentarem em 
benefício da sociedade, sem precisar receber mensa-
lão ou fazer indicação a cargos.
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Faço até um registro. No início integrava o PDT, e 
o então Ministro Miro Teixeira, das Comunicações, de 
forma correta, oferecia a este Parlamentar a indicação 
de cargos em Sergipe. Eu os agradeci.

Portanto, estou no PMDB orgulhosamente, pron-
to para colaborar com seu projeto nacional, que é um 
projeto de governo para assumir a Presidência da 
República – e, em Sergipe, com meus companheiros, 
fazendo a política da forma a mais séria e responsá-
vel, como sempre fiz.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Concedo 
o aparte a V. Exª.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Al-
meida Lima, assumimos juntos, praticamente, nossos 
mandatos como Senadores nesta Casa. Se existem 
Senadores que marcaram presença aqui, V. Exª é uma 
delas, pela sua posição e pela sua coerência. Estava 
conversando agora com o Senador Sérgio Guerra 
afirmando o seguinte: “veja o que o PSDB perdeu”. E 
disse isso porque todo homem que tem posição, que 
tem princípios merece ser respeitado em qualquer 
legenda partidária. Nós, do PSDB, que o tivemos por 
pouco tempo, certamente, vamos sentir falta lá na fren-
te, nas próximas eleições para Governador no seu Es-
tado. Digo isso também não apenas porque torci pela 
sua entrada no partido à época, por ter aderido ao 
PSDB, o que me trouxe felicidade e alegria, mas pelo 
seu trabalho no Senado Federal, pela sua coerência 
e pela sua história. O PMDB ganhou um grande parla-
mentar, um grande homem público. Infelizmente, não 
conseguimos fazer com que V. Exª permanecesse em 
nosso Partido. Nós do PSDB o perdemos.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Permi-
ta-me um aparte, Senador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Concedo 
o aparte a V. Exª.

Ao final, pronunciar-me-ei a respeito dos apar-
tes.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – V. Exª, 
realmente, é um dos homens públicos mais ilustres 
deste País. Conseguiu, como Senador, ter uma traje-
tória brilhante, uma trajetória bastante contundente. 
É um homem de posições, independentemente do 
partido a que pertence. Lembro-me, até com sauda-
des, daqueles pronunciamentos contundentes contra 
o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 
Mas tenho certeza de que, mesmo dentro do PMDB, 
V. Exª vai manter a sua coerência, não no ataque 
ao Senhor Presidente ou ao Governo, porque isso 
é ocasional. Naturalmente, o Presidente hoje não é 
bom; porém, tenho certeza de que V. Exª continua-

rá brilhando na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, no plenário desta Casa, e que os proje-
tos extraordinários que tem certamente vão fazer do 
Brasil um país cada dia melhor. Da minha parte, vou 
lamentar não tê-lo, não no PFL, porque V. Exª nunca 
pertenceu ao Partido, mas na Oposição, com a con-
tundência, com o brilhantismo e com o respeito que 
sempre teve.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Agrade-
ço, primeiramente, o aparte do meu querido compa-
nheiro Senador Leonel Pavan, pelas suas generosas 
palavras. Tenha a certeza V. Exª de que não guardo 
nenhuma mágoa; ao contrário, boas lembranças pela 
convivência que tive com todos os companheiros do 
PSDB no plano nacional. V. Exªs sabem muito bem as 
razões das nossas decisões.

Agradeço da mesma forma as palavras genero-
sas de V. Exª, Senador Demóstenes Torres.

Tenham a certeza de que continuarei nesta Casa 
ao lado de todos os senhores e de todas as senhoras, 
da mesma forma como me comportei até o presente 
momento.

Antes de concluir, concedo ao aparte ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primei-
ro, quero desejar as boas vindas. Fico contente com o 
seu pronto restabelecimento.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – O Suplicy está 
no PMDB? Eu não sabia. Boas-vindas ao PMDB?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Dou 
as boas-vindas ao Senado, depois do período em 
que esteve em recuperação, ainda mais sendo aqui 
o meu vizinho de cadeira. Mas gostaria de transmitir 
que considero que deve ser seriamente estudada a 
proposta de emenda à constituição que V. Exª, ainda 
recentemente, teve oportunidade de apresentar no 
Programa Jô Soares. Ainda que se trate de um pro-
jeto ousado, Jô Soares até com muita simpatia lhe 
perguntou: “Mas será que os Deputados Federais e 
os Senadores estariam dispostos a considerar uma 
diminuição do número de representantes no Congres-
so Nacional?” Ainda não tenho opinião inteiramente 
formada a respeito. Mas, é uma idéia a ser conside-
rada com muita seriedade. Quero cumprimentá-lo 
por isso. V. Exª ali mencionou que alguns Senado-
res consideraram interessante a proposta, citou, por 
exemplo, o Senador Jefferson Péres. Penso que a 
proposta de V. Exª deve ser, sim, considerada por 
todos nós – não sei se exatamente na forma ou no 
número que V. Exª propõe. Todavia, considero impor-
tante a sua iniciativa.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Agradeço 
pela manifestação de V. Exª. Quanto ao projeto, gosta-
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ria de frisar, de ressaltar bem que, embora exposto na 
semana finda no Programa Jô Soares, foi apresenta-
do a esta Casa em 2003, quando aqui cheguei. Digo 
isso apenas para mostrar que não se trata de uma 
propositura circunstancial e decorrente da crise que 
vivenciamos hoje.

Mas, como dizia, Sr. Presidente, quero concluir 
tratando do último assunto, rapidamente, do último 
objetivo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor, V. Exª me concede um aparte?

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Conce-
derei o aparte tão logo estabeleça essa explicação. A 
terceira explicação, de certa forma, traz uma correlação 
com a primeira. Ou seja: todos se recordam e o País 
– e muito mais ainda eu pessoalmente, porque sofri na 
pele, na carne – do pronunciamento que fiz aqui mes-
mo desta tribuna no dia 02 de março de 2004, quando 
não estávamos vivenciando a crise que o País hoje 
assiste assustado. Aqui eu mostrava o envolvimento 
direto do então Ministro José Dirceu com a corrupção 
praticada pelo Waldomiro Diniz. Todos se recordam 
daquele episódio e da tentativa de desqualificação, 
o massacre que sofri aqui no Parlamento, em todo o 
País e, particularmente, no meu Estado de Sergipe, 
por meio, sobretudo, dos meus adversários, que fazem 
oposição ao meu trabalho.

É evidente que, diante de todos esses fatos e até 
mesmo da minha ausência, coincidentemente nesse 
período, por quase oitenta dias, tenho certeza de que, 
nos corredores do Congresso Nacional e aqui mesmo, 
no plenário do Senado, alguém deve ter lembrado o 
meu nome, referindo-se àquele episódio.

Porém, como disse na ocasião, que, para mim, 
aquele fato não estava encerrado – como, de fato, não 
se encerrou –, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a partir deste instante, retornarei à tribuna desta Casa 
– e, evidente, que não com o objetivo de tripudiar so-
bre aqueles que tentaram diminuir e desqualificar a 
imagem de homem público que tenho –, sem dúvida 
alguma, retomando aqueles fatos na conjugação dos 
acontecimentos que estamos vivenciando hoje para 
fazer o reparo à minha imagem, à imagem de homem 
público que sempre tive.

Antes de deixar a tribuna, Sr. Presidente, com 
a permissão de V. Exª, concedo um aparte ao nobre 
Senador Eduardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Se-
nador Almeida Lima, registro o trabalho persistente 
de V. Exª e sua combatividade, como Senador, no 
período em que esteve filiado ao PSDB, nosso Par-
tido. Como Presidente do Partido, quero lamentar 
a sua saída, mas registrar que entendo os motivos 

que o levam a essa decisão. Quero, portanto, agra-
decer o trabalho que V. Exª realizou conosco, com a 
Bancada do PSDB no Senado Federal. Desejo-lhe 
muito sucesso na continuidade de sua vida pública, 
agora no PMDB. 

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Agradeço-
lhe, nobre Senador Eduardo Azeredo, Presidente do 
PSDB, pela generosidade de suas palavras. Agradeço-
lhe a manifestação. Tenho certeza de que continuarei 
o exercício do meu mandato somando-me a todos os 
senhores, dentro daquele perfil político que sempre foi 
a minha característica. 

Com os companheiros de Partido de Oposição, 
continuarei procurando sustentar, sobretudo, o grande 
projeto político que esta grandiosa agremiação parti-
dária, o PMDB, possui – agremiação que, como disse 
e repito, no passado, combateu a ditadura militar e, 
hoje, com certeza, combate a corrupção encastela-
da no poder e, em grande parcela, na classe política 
deste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

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

– AL) – Pela ordem, ouço V. Exª, Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de sugerir à Presidência que iniciemos a 
Ordem do Dia. Caso a Presidência encaminhe os tra-
balhos nessa direção, solicitaria a inclusão de um item 
extrapauta. Trata-se da apreciação de uma convenção 
internacional da FAO, que é um organismo da ONU, 
da qual o Brasil precisa ser signatário. A convenção 
diz respeito à proteção de vegetais e certificação fitos-
sanitária. Sem essa ratificação, o Brasil não poderá, 
semana que vem, participar do encontro internacional 
que a FAO estará realizando.

Eu pediria que a apreciação dessa matéria fosse 
incluída como primeiro item da pauta, e que, poste-
riormente, pudéssemos votar uma PEC, em especial 
a iniciativa da Senadora Maria do Carmo, que trata do 
problema da licença-maternidade extensiva aos filhos 
adotivos. Essa emenda precisa ainda ser votada para 
que concluamos o processo.

Portanto, eu consultaria a Presidência quanto à 
possibilidade de darmos início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de começarmos a Ordem do Dia, seria 
importante a presença dos Srs. Líderes partidários 
para que pudéssemos consultá-los e saber se há ou 
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não convergência para começarmos efetivamente a 
votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, conversei com o Líder José Agripino, 
que está presente no plenário, e há acordo de subme-
termos esses dois itens a votação nesta tarde.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou conceder a palavra já a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Como?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concederei a palavra a V. Exª. Se 
for para pedir...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela 
ordem.) – Após a Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª está pedindo para ser inscrito após a 
Ordem do Dia. V. Exª já está devidamente inscrito.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Ra-
mez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Peço licença ao Senador 
Aloizio Mercadante, mas não posso deixar de cumpri-
mentar V. Exª, Sr. Presidente, dizendo, para resumir 
minhas breves palavras, que temos um Presidente no 
Senado da República. 

V. Exª compreende bem a situação do momento, 
a situação que o País vive: está mergulhado num oce-
ano de denúncias e de corrupção. V. Exª quer resgatar 
a imagem do Poder Legislativo, quer que o Senado 
Federal seja respeitado e quer que a lei seja cumpri-
da. Concordo com essa posição, Sr. Presidente, pois, 
data venia, não é possível, depois de quase noventas 
dias, que os resultados não sejam ainda os esperados 
pela opinião pública. 

Sabe por que afirmo isso, Sr. Presidente? Porque 
há pessoas, políticos e não-políticos, que são confes-
sos, que já confessaram, que deixaram impressão 
digital, mas os processos estão andando, nesse par-
ticular, a passo de tartaruga. 

Não está falando um homem que não aceita o 
direito de defesa ou que pretende cercear o direito de 
quem quer que seja, mas, positivamente, o foro com-
petente já deveria ter sido acionado. Alguns já deviam 
estar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, 
e outros já deviam estar até no plenário daquela Casa. 
Não tenho a menor dúvida disso.

Como V. Exª está agindo de acordo com a sua 
consciência, talvez não seja consolo nenhum, mas 
quero finalizar dizendo que temos um Presidente. Sr. 
Presidente Renan Calheiros, continue cobrando mes-

mo, pois fala-se muito em “acordão” pelos quatro can-
tos do nosso País.

Muito obrigado.

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

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Sérgio Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi 
com enorme satisfação sua palavra sobre a questão 
das Comissões de Inquérito. Sempre fui da opinião 
– e cada vez estou mais convicto – de que, se não 
houver participação efetiva do Presidente do Senado 
no encaminhamento desse processo, estamos ame-
açados de compor uma cena deprimente para a vida 
pública brasileira. 

Desde o início, não fui a favor de que mais de 
uma comissão de inquérito trabalhasse esse assunto. 
Tentei convencer os que podia apresentando argu-
mentos na defesa dessa idéia. Por exemplo, procurei 
freqüentemente o meu amigo, Líder Aloizio Merca-
dante, com a forte convicção de que era preciso que 
houvesse não três CPIs, mas apenas uma, com foco e 
objetivos claros. A idéia que defendi e que foi susten-
tada pela Oposição não foi aceita. O PT e o Governo 
pensaram que seria melhor haver três comissões em 
vez de uma só. 

O fato real é que não há nenhum “acordão”, o 
que existe é um enorme desacordo, uma grande con-
fusão. Se alguém está interessado em que a confusão 
não se dê para que os resultados se apresentem, se 
alguém tem interesse em que o Congresso chegue a 
uma conclusão concreta, substantiva e justa para que 
não fique com o Congresso, ou principalmente com ele, 
o preço, o custo dessa imensa conta, é preciso reagir 
a isso com grande determinação.

Quanto às Comissões Parlamentares de Inqué-
rito, não é apenas o problema de elas combinarem 
de fazer audiências conjuntas, é o problema de se 
instalar, com clareza, um processo de investigação, 
que não está instalado, de maneira especial quan-
to à origem dos recursos, às fontes da corrupção. O 
Congresso jamais foi eficiente na apuração das res-
ponsabilidades dos corruptores, não se tem notícia 
de uma investigação bem-feita nesse campo. Nesse 
campo não estamos caminhando, Sr. Presidente; so-
bra a apuração das responsabilidades dos corruptos 
ou dos que foram corrompidos, e, aí, o problema é re-
metido, em grande parte, para a Câmara, e os sinais 
que chegam da Câmara não são positivos: são, ao 
contrário, preocupantes. 

De fato, neste momento, é indispensável que 
quem defende este Congresso, quem tem consciên-
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cia pública acima de qualquer outra coisa, se envolva 
nessa investigação, nesse tema, e dê a ele conseqü-
ência, ordem, efetividade, consultoria técnica, sob pena 
de não chegarmos a conclusões que não se possam 
sustentar. 

Sempre disse que o Senado deve ser, neste 
momento, centro dessa solução, e sempre acreditei 
que o Presidente do Senado, eleito por todos, ten-
do de todos a confiança, era a pessoa indicada para 
atuar neste instante de maneira incisiva, de maneira 
firme, para que possamos caminhar na direção que 
não estamos perseguindo: a de soluções concretas. 
Há um desgaste, esse desgaste já é público, já foi 
percebida a falta de objetividade e de planejamento, 
e não estamos no caminho de uma solução; ao con-
trário, estamos no caminho de uma certa desordem, 
com poucas provas, com poucos documentos e com 
pouca ordem.

Solicito do Presidente do Senado todo o seu em-
penho, como já o fez, e que continue a fazê-lo de forma 
firme, para que não fiquemos aqui num processo que 
não nos remete à democracia, mas, sim, a uma crise 
que já está nas ruas, que já está no Governo e que 
não pode ficar no Congresso, até porque o Senado 
tem condições de ajudar a resolvê-la sob a liderança 
do Senador Renan Calheiros.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Sérgio Guerra.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Edu-
ardo Siqueira Campos e, em seguida, ao Senador Al-
varo Dias. Depois, começaremos a Ordem do Dia.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr. 
Presidente, também solicito a palavra pela ordem.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, apenas quero buscar junto a V. Exª a confir-
mação da sessão do Congresso Nacional de amanhã, 
até para que este Poder possa firmar-se, ter a sua 
autonomia preservada com relação as suas decisões, 
para que possamos derrubar alguns vetos que são por 
demais importantes para a autonomia do Congresso 
Nacional.

Consulto V. Exª se está confirmada a sessão do 
Congresso Nacional para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A sessão do Congresso Nacional de amanhã 
está confirmada, sim. Fiz um apelo aos Srs. Líderes 
partidários para que conversem hoje, o que permitirá 
um avanço com relação a uma pauta consensual. Se 
isso for possível, organizaremos melhor a votação; 
do contrário, votaremos um a um todos os 395 vetos. 

Temos tempo para perseverar, para que o consenso 
aconteça.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Al-
varo Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, destaco a importância desta iniciativa de V. Exª 
em convocar as três CPIs para um entendimento que 
possibilite a organização dos trabalhos, numa etapa 
agora fundamental.

É preciso reconhecer o esforço que se fez até 
aqui e, sobretudo, destacar os resultados alcançados. 
Não interessa a esta instituição parlamentar a des-
crença generalizada. Na verdade, o trabalho realizado 
até aqui pelas CPIs – e falo especialmente pela CPMI 
dos Correios, da qual participo como membro titular 
– apresenta resultados extremamente significativos e 
importantes.

Eu diria, Sr. Presidente, que já há, sim, provas 
documentais essenciais para a responsabilização civil 
e criminal de artífices dessa rede organizada de cor-
rupção que se instalou na República. Há confissões, 
e cito alguns réus confessos: o Sr. Marcos Valério, o 
Sr. Delúbio Soares, o Sr. Duda Mendonça, o Sr. Mau-
rício Marinho, o Sr. Roberto Jefferson, o Sr. Valdemar 
Costa Neto.

Portanto, há um elenco de pessoas que confessa-
ram e outras inferiores, como a Srª. Simone Vasconce-
los, o Sr. Davi Rodrigues Alves e outros mais, Sr. Pre-
sidente. Portanto, já existem réus confessos e provas 
documentais essenciais relativamente à participação 
de parlamentares nesse esquema de corrupção num 
primeiro plano. Seriam 18 parlamentares. São docu-
mentos bancários que atestam o saque de recursos 
na boca do caixa do Banco Rural.

Há elementos suficientes para a instauração de 
um processo, visando à cassação de mandatos por 
quebra do decoro parlamentar. Não digam que não 
há provas! Provas existem e estão consolidadas no 
relatório parcial que será certamente divulgado nesta 
semana.

De outro lado, Sr. Presidente, há provas da remes-
sa de recursos para o exterior. São provas documen-
tais: evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes 
contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária 
nacional. Há documentos que indicam a remessa de 
recursos para o exterior a partir das agências SMP&B 
e DNA, do Sr. Marcos Valério, passando pela Beacon 
Hill, no Citibank, em Nova Iorque, ou pelo MTB Bank, 
em outras oportunidades, com destino a várias contas 
identificadas, numeradas, à disposição para a quebra 
do sigilo mediante autorização da justiça americana, 
que pode ser obtida em função de acordo bilateral ce-
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lebrado entre Brasil e Estados Unidos para episódio 
dessa natureza.

Há provas documentais da remessa de dinhei-
ro por intermédio da empresa Guaranhuns, passan-
do por Montevidéu, na Export Trading, chegando ao 
MTB Bank para a conta em uma agência do Banrisul 
nas Ilhas Cayman. São provas documentais, Sr. Pre-
sidente. Há provas também referentes a irregularida-
des contratuais.

E aí vem uma questão fundamental para a qual 
chamo a atenção do Sr. Presidente Renan Calheiros. 
V. Exª falou da possibilidade de contratar técnicos 
para essa investigação. É necessária, a meu ver, Sr. 
Presidente, a contratação de auditoria independente, 
com a prerrogativa de fornecer laudo técnico, que 
pode ser utilizado pela CPI como prova documen-
tal, para chegarmos, aí sim, comprovadamente, à 
origem dos recursos utilizados nesse esquema de 
corrupção.

Eu insisto: muito mais importante do que a con-
tratação de técnicos do setor privado é a contratação 
de auditorias independentes, autorizadas a fornecer 
laudos técnicos que comprovem a origem do dinheiro, 
especialmente para análise dos contratos com super-
faturamento e das licitações fraudadas e para análise 
da movimentação financeira, com a origem e o destino 
dos recursos que trafegaram por essa rede sistêmica 
e organizada de corrupção.

Portanto, já temos prova, sim, para o indiciamen-
to e a responsabilização civil e criminal de pessoas 
e para uma eventual condenação após o julgamento 
pelo Poder Judiciário. No entanto, poderemos ir além, 
chegando a comprovar a origem dos recursos utiliza-
dos nesse esquema de corrupção.

Por isso, Sr. Presidente, esta iniciativa é provi-
dencial: a contratação de empresas de auditoria para o 
fornecimento de laudos técnicos a respeito da análise 
da movimentação financeira e dos contratos celebra-
dos por empresas com o Governo Federal.

Mais uma vez, Sr. Presidente, concluindo, os 
nossos cumprimentos a V. Exª por essa iniciativa fun-
damental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra, 
o último orador que usará da palavra pela ordem.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ouvi com atenção as palavras de V. 
Exª, trazendo ao conhecimento desta Casa as provi-
dências que tomou junto às Comissões Parlamentares 
de Inquérito, para que se produzissem, o mais rapida-

mente possível, os resultados que toda a sociedade 
brasileira espera de nós.

Associo-me também às preocupações do Sena-
dor José Agripino com relação às decisões que estão 
sendo tomadas pelo Presidente da Câmara.

O povo não nos perdoará, Sr. Presidente, se não 
tomarmos, a tempo e a hora, as providências neces-
sárias para a punição daqueles que cometeram ilícitos 
e se desviaram, sejam eles Senadores ou Deputados. 
Cabe ao Congresso Nacional a coragem e a grandeza 
de se autodepurar, porque se não o fizermos, podem 
ter certeza todos os parlamentares, o povo é quem 
irá nos cassar nas eleições do próximo ano. Precisa-
mos, sim, ter a coragem de, a tempo, tomarmos as 
providências.

Como o Senador Alvaro Dias, faço parte da Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios. 
Sei que há avanços, mas a mim muitas vezes passa 
a idéia de que não há foco, de que não se vê ainda 
um final para tudo isso. São decorridos 90 dias. Se 
há provas – e há –, vamos encaminhá-las para o Ju-
diciário, se a ele couber; à Câmara dos Deputados, 
se a ela couber; ou ao Senado da República, se nos 
couber, para que possamos dar uma satisfação à 
sociedade.

Essa crise é muito grave, Sr. Presidente! Preci-
samos não apenas agir agora, mas também tomar as 
providências em relação ao futuro. Temos que analisar 
em profundidade os fatos ocorridos e tomar providên-
cias capazes de banir, de forma definitiva, a corrupção 
de nosso País. Se isso não for possível, vamos fazer 
a nossa parte para diminuí-la.

Portanto, Sr Presidente, cumprimento V. Exª e 
somo-me aos que disseram que cabe a esta Casa 
uma enorme parcela de responsabilidade na condu-
ção dessas providências. E a sociedade espera isso 
de nós.

Não tenho dúvida de que a firmeza de V. Exª, as 
decisões que tem tomado, as ações que tem conduzido 
fazem jus à expectativa que a sociedade tem de nós. 
Temos de agir, e rapidamente, antes que seja tarde.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr Pre-

sidente, V. Exª disse que o Senador Fernando Bezerra 
seria o último orador a falar pela ordem, mas peço a 
V. Exª que me permita usar da palavra.

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

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
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Recebemos há pouco um telefonema de pes-
soas de Balneário Camboriú, Município onde resido. 
A sociedade da cidade está apreensiva, o sindicato 
da construção civil, o CDL, as entidades públicas e 
privadas, a imprensa em geral, todos estão preo-
cupados porque souberam que, neste momento, o 
Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sua assessoria e 
pessoas ligadas, infelizmente, ao PT estão tomando 
uma decisão dura e drástica contra os Municípios 
de Balneário Camboriú, Brusque e Tijucas, cidades 
onde há instalações da Delegacia Regional do Tra-
balho. Esses Municípios têm centenas de emprega-
dos e grande importância para a economia de San-
ta Catarina e do Brasil, em função do turismo. Sr. 
Presidente, o Ministro Luiz Marinho, ex-Presidente 
da CUT, filiado ao PT, contradiz-se e, contra toda 
sua história, contra a história do PT, neste momen-
to está batendo o martelo para extinguir as Delega-
cias Regionais do Trabalho de Balneário Camboriú, 
Tijucas e Brusque.

Deixo o nosso repúdio à traição que o PT e esse 
ex-Presidente da CUT estão fazendo com os trabalha-
dores brasileiros, principalmente na nossa região de 
Santa Catarina.

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, ao Senador 
Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei 
que V. Exª está um tanto quanto apressado para votar 
a Ordem do Dia, mas não poderia deixar, como Líder 
do PMDB, de louvar a atitude de V. Exª hoje, na reu-
nião dos Presidentes e dos Relatores das CPIs. V. Exª 
não impôs nada. Com jeito e coordenação, V. Exª foi 
firme na decisão de que se busque uma solução que 
agilize os trabalhos. Também foi firme ao dizer que o 
PMDB não quer que se esconda absolutamente nada, 
quer que haja transparência e firmeza na punição dos 
culpados.

Como Líder do PMDB, louvo a atitude de V. Exª e 
registro que tem sido esta a permanente atitude de V. 
Exª: sempre, com firmeza, orientar e buscar o consen-
so. E, por isso, V. Exª tem sido tão feliz nas decisões 
frente aos trabalhos da Casa. Parabéns!

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

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Renan Calheiros, é rápida a minha intervenção, já que 
vamos votar. Mas, primeiramente, pelo PDT, cumpri-

mento V. Exª não apenas pelo seu posicionamento 
hoje. Durante toda a crise, V. Exª tem adotado pos-
tura serena e equilibrada que, no meu entendimen-
to, tem preservado o Senado, já que a Câmara dos 
Deputados não tem tido o mesmo cuidado por parte 
do seu Presidente.

V. Exª tem uma missão muito difícil, mas dará 
conta dela. E nós, do PDT, confiamos que V. Exª ha-
verá de compensar aquilo que está faltando na Câma-
ra. A população poderá confiar em que o Congresso 
Nacional perseguirá o objetivo de investigar e punir os 
responsáveis, sem marola, sem discurso demagógico, 
mas com serenidade e respeito à população, que está 
a exigir, neste momento, que o Congresso preste con-
tas daquilo que tem de ser colocado às claras para a 
Nação brasileira.

Essas palavras são apenas para manifestar o 
apoio do PDT à conduta de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Agradeço muito a V. Exª, Senador Osmar Dias.

Tem a palavra o Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém fui informado hoje, pelo Presidente da CPI do 
Mensalão, Senador Amir Lando, do entendimento 
que V. Exª teve com os Presidentes das Comissões e 
com os Relatores, e fiquei bastante feliz com o enca-
minhamento. Quero parabenizá-lo por isso, em nome 
da nossa Bancada.

A única dúvida que me resta é quanto ao en-
caminhamento concernente a Deputados, pois os 
Parlamentares citados na lista são da Câmara dos 
Deputados, nenhum é do Senado. Porém, as duas 
Comissões que estão analisando a lista acham que 
se deve fazer apenas uma pequena recomendação 
da citação desses nomes. Fico na dúvida se não seria 
melhor investigarmos um pouco mais e apresentar-
mos um pouco mais de dados sobre os nomes apre-
sentados naquela lista. Por que digo isso? Porque, 
se a investigação for para lá de maneira mais tímida, 
haverá, dentro da Câmara dos Deputados, inevita-
velmente, de se fazer uma punição política, para dar 
uma resposta nacional, e não técnica, o que pode 
ensejar recurso. 

Nesse caso, é apenas uma dúvida de uma pes-
soa que está acompanhando as duas CPIs. No meu 
entendimento, seria importante não mandar a lista 
agora, fazer uma investigação um pouco mais apu-
rada, dar o direito do contraditório a essas pessoas 
e, a partir daí, mandar uma peça mais bem acabada 
para a Câmara dos Deputados, que dará a última 
palavra sobre as punições. Fica aqui a preocupação 
de minha parte.
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Parabenizo V. Exª pelo encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço muito a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o exercício 
do direito de defesa é permanente, é reconhecido no 
procedimento jurídico brasileiro. Então, se o processo 
for para a Câmara dos Deputados, qualquer um terá 
como exercer o direito de defesa e de apresentar tes-
temunhas e provas.

Sr. Presidente, cumprimento V. Exª pela reunião, 
que considero importante. V. Exª poderia solicitar aos 
Presidentes das Comissões que, a cada dez dias, 
remetessem um relatório a V. Exª sobre o andamen-
to dos trabalhos, sobre as dificuldades, sobre tudo o 
que ocorre. Realmente, ficamos perdidos dentro de 
uma disputa que não deveria existir: se a convocação 
de um depoente deve ser feita numa Comissão e não 
na outra, quando a prova pode ser emprestada, pois 
é legal que se busque numa Comissão a prova em-
prestada da outra. 

O que temos que analisar são dois aspectos de 
prova: a prova material, de que o Senador Alvaro Dias 
acabou de falar, e a prova ética, de comportamento 
ético, que não se materializa em papel, mas no com-
portamento do Parlamentar. Essa prova também tem 
que ser apresentada, e a defesa tem que se justificar, 
porque não adianta só exigir prova material, de pa-
pel. Nenhum de nós tem interrupção da conduta éti-
ca e moral durante a sua vida. Senão, amanhã, todo 
traficante, todo ladrão, todo assaltante vai querer se 
eleger Parlamentar para não responder pelos crimes 
que praticou antes de vir para cá. Então, não há in-
terrupção. Já houve processos anteriores de pessoas 
que praticaram determinados delitos e foram julgadas 
aqui, sendo que algumas foram cassadas.

É importante que se ande com velocidade. E V. 
Exª propõe no acordo que se ouçam a Polícia Fede-
ral e o Ministério Público. Poderia haver, a cada dez 
dias, uma reunião também com o Diretor da Polícia 
Federal ou com o delegado que preside os inquéritos 
a respeito do que se apura aqui, e com o Ministério 
Público, porque eles pedirão, sem dúvida, a abertura 
dos inquéritos, dos processos, o que cessaria aqui a 
investigação para o Ministério Público. Ficaria só o as-
pecto moral e de ética para que realmente possamos 
alcançar o que é interesse da Casa. 

Então, desculpa, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço muito a intervenção e a colabora-
ção de V. Exª

Pela ordem, Senador João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em nome do 
Partido Socialista Brasileiro, manifesto aqui o nosso 
integral apoio à atitude de V. Exª de unificar o traba-
lho das CPIs, sobretudo quanto à prestação de con-
tas semanal de todas as ações desenvolvidas pelas 
três CPIs. 

A sociedade está atenta, está observando o Par-
lamento brasileiro. Há um certo desalento, e essa me-
dida que V. Exª tomou hoje é uma demonstração clara 
de sintonia com a sociedade brasileira. 

Por isso quero manifestar aqui o nosso integral 
apoio e parabenizá-lo por essa atitude. O Parlamento 
tem que ser aberto ao cidadão. O Parlamento tem 
que prestar contas de todas as suas ações. E é fun-
damental, com todos os instrumentos de comunica-
ção de que dispomos hoje e com a decisão política 
de V. Exªs, tenho certeza de que vamos afastar o 
fantasma da pizza que certamente é pretendida por 
alguns.

Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Aloizio Mercadante, se V. Exª quiser 
usar a palavra pela ordem, concederei com muita sa-
tisfação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– É sobre a Ordem do Dia, falarei depois que for lido 
o expediente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo 
Siqueira Campos.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 947, DE 2005

Nos termos do art. 336, III, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeremos a tramitação em regi-
me de urgência do Projeto de Lei do Senado nº 266, 
de 2005 – Complementar, que “Acrescenta a alínea j 
ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, para determinar a inelegibilida-
de, nas eleições subseqüentes, do ocupante de cargo 
público que a ele renuncie”.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Ar-
thur Virgílio – José Agripino – José Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – De acordo com o disposto no art. 340, III, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o requerimen-
to que acaba de ser lido figurará na Ordem do Dia da 
sessão deliberativa seguinte.
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Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Siquei-
ra Campos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 301, DE 2005

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para cri-
minalizar a fraude em concurso público ou 
em qualquer exame de interesse público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940 – Código Penal, passa a viger acrescido 
do seguinte artigo:

Fraude em concurso público

Art. 311-A. Empregar qualquer meio frau-
dulento com o fim de obter ou facilitar apro-
vação, para si ou para outrem, em concurso 
público ou em qualquer exame de interesse 
público:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, 
e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem 
vende, compra ou transaciona de prova ou 
publicação de nome em lista de aprovação 
em cargo, emprego ou função para o qual há 
concurso público ou qualquer exame de inte-
resse público em andamento.

§ 2º A pena aumenta de um terço se o 
crime é praticado por funcionário público.

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

Justificação

O projeto de lei em apreço vem para reforçar 
a tutela da fé pública, criminalizando a conduta de 
quem frauda qualquer exame de interesse público, o 
que abarcaria concursos públicos, concursos inter-
nos de órgãos públicos, exames vestibulares, exa-
mes para ingresso em entidades de ensino superior, 
como o PAS (Programa de Avaliação Seriada), etc. 
Assim, para que seja possível a subsunção de novas 
formas delitivas, e em respeito ao princípio da lega-
lidade estrita, propomos a tipificação da conduta de 
fraude em exames públicos, a qual vem ocupando 
cada vez mais espaço nos meios de comunicação, 
e contra a qual a sociedade tem-se colocado de 
forma veemente.

O projeto de lei em tela busca uma descrição tí-
pica que seja a mais completa possível, punindo tanto 

aquele que oferece a vantagem ilícita quanto aquele 
que busca obtê-la, em prejuízo alheio.

Estamos certos que, com essa inovação, contri-
buímos para o aperfeiçoamento de nossa legislação 
penal.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Ro-
meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                    Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

ANTERIORIDADE DA LEI

PARTE GERAL

TÍTULO I 
Da Aplicação da Lei Penal 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984).

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. 
Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209. de 11-7-1984).
......................................................................... ...........

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi 
ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, 
de seu componente ou equipamento: (Redação dada 
pela Lei nº 9.426, de 1996).

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 1º Se o agente comete o crime no exercício da 
função pública ou em razão dela, a pena é aumentada 
de um terço. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996).

§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário 
público que contribui para o licenciamento ou registro 
do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo in-
devidamente material ou informação oficial. (Incluído 
pela Lei nº 9.426, de 1996).
..................................................................... ...............

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 302, DE 2005

Altera o art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, que institui os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, para ampliar a 
competência do Juizado Especial de Cível, 
e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setem-

bro de 1995, que institui os Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais, passa a vigorar seguinte redação:

“Art. 3º ......................... .........................
................................. .............................
V – as ações de separação, divórcio, in-

vestigação de paternidade, guarda de filhos, 
regulamentação de direito de visitas, alimen-
tos, busca e apreensão de menores.

.................................. ............................
§ 2º Ficam excluídas da competência 

do Juizado Especial as causas de natureza 
falimentar. fiscal é de interesse da Fazenda 
Pública, e também as relativas a acidentes de 
trabalho, a resíduos e à capacidade das pesso-
as, ainda que de cunho patrimonial.(NR)”

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

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

Justificação

Ciente da necessidade de entregar a prestação 
jurisdicional em tempo razoável, o Poder Público edi-
tou a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, com 
que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
de inquestionável sucesso, por se basear em pilares 
indispensáveis:

a) prevalência da oralidade;
b) entrega da prestação jurisdicional em 

tempo satisfatório;
c) gratuidade, exceto se uma das partes 

recorrer; e
d) limitação dos recursos.

Para resolver as questões de trânsito, os Juizados 
Especiais, em muitos Estados e no Distrito Federal, 
fazem-se presentes com a “Justiça Volante”.

Na mesma senda, a 12 de julho de 2001, foi edi-
tada a Lei nº 10.259, que estendeu os Juizados Es-
peciais ao âmbito da Justiça Federal. Ali, os Juizados 
lograram reduzir significativamente o rol de ações fe-
derais, que não distinguia a complexidade das causas, 
e desobstruir a pauta mediante retirada das questões 
menores, tais como descaminho, colisão de veículos 
oficiais sem vítima e fraude na emissão de recibos por 
profissionais liberais.

O Direito de Família, porém, ainda é carecedor 
de prestação jurisdicional célere. A verdade é que não 
existe razão para um divórcio direto consensual esten-
der-se por mais de trinta dias, ou que alimentos, de-

mandados ou ofertados, demorem a chegar ao credor 
por culpa de procedimentos e carimbos.

Estamos convictos, portanto, de que a aprovação 
da presente proposição será uma importante medida 
de alcance social, razão pela qual esperamos contar 
com o apoio dos ilustres pares.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Cé-
sar Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providên-
cias.

.............................. ......................................................
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I – as causas cujo valor não exceda a quarenta 
vezes o salário mínimo;

II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Có-
digo de Processo Civil;

III – a ação de despejo para uso próprio;
IV – as ações possessórias sobre bens imóveis 

de valor não excedente ao fixado no inciso I deste 
artigo.

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a 
execução:

I – dos seus julgados;
II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor 

de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o 
disposto no § lº do art. 8º desta lei.

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 
Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, 
fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também 
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 
patrimonial.

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta 
lei importará em renúncia ao crédito excedente ao li-
mite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese 
de conciliação.
........................... .........................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O projeto será publicado e remetido às Comis-
sões competentes.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo 
Siqueira Campos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 948, DE 2005

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
74, de 2005, advindo da MSF nº 102, de 2005, que “pro-

põe ao Senado Federal, seja autorizada a realização 
de operações financeiras voltadas ao reescalonamento 
de créditos brasileiros junto ao Banco de Moçambique, 
no valor equivalente US$331,686,015.65 (trezentos e 
trinta e um milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, 
quinze dólares norte-americanos e sessenta e cinco 
centavos), de acordo com o Contrato de Reestruturação 
da Dívida firmado em 31 de agosto de 2004”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2005.
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REQUERIMENTO Nº 949, DE 2005

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
75, de 2005, advindo da MSF nº 172, de 2005, que 
“Propõe ao Senado Federal, seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com garan-
tia da República Federativa do Brasil, entre o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES e o Nordic Investiment Bank – NIB (Banco 
Nórdico de Investimento), no valor total equivalente a 
até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América), de principal, des-
tinada a financiar, parcialmente, a segunda fase do 
“Programa Multissetorial NIB II”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os requerimentos que serão votados após a 
Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso 
II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Consulto a Casa se posso autorizar a leitura 
de outro requerimento de urgência, uma vez que o 
Regimento só permite a leitura de dois requerimentos 
de urgência e eu não poderia fazê-lo sem consultar 
previamente a Casa.(Pausa.)

Há objeção do Senador Antonio Carlos Maga-
lhães. Então, deixaremos para a próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Apreciaremos o item extrapauta, em função da 

inversão da pauta aprovada pelo Senado Federal:

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 345, DE 2005 

(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 345, de 2005, que 
aprova o texto da convenção internacional para 
projeção dos vegetais aprovado na 29ª Con-
ferência da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação – FAO, em 17 
de novembro de 1997.

Parecer favorável sob o número 1.538, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. O Relator ad hoc foi o nobre Sena-
dor Pedro Simon.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

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

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, as Comissões estão funcionando, não 
sei se o Regimento determina a suspensão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Determino às Comissões Parlamentares de In-
quérito e às Comissões permanentes que porventura 
estiverem funcionando que suspendam imediatamente 
os seus trabalhos, para que possamos deliberar, como 
manda o Regimento do Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados e do Congresso Nacional.

Mais uma vez, peço aos Presidentes das Comis-
sões Parlamentares de Inquérito que suspendam seus 
trabalhos. Estamos na Ordem do Dia e deliberando no 
Senado Federal.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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 promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 345, DE 2005 

(Nº 1.094, de 2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção Interna-
cional para a Proteção dos Vegetais – CIPV, 
aprovado na 29ª Conferência da Organiza-
ção das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação – FAO, em 17 de novembro 
de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção In-

ternacional para a Proteção dos Vegetais – CIPV apro-
vado na 29ª Conferência da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, em 17 
de novembro de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos dos quais possam 
resultar alteração ou revisão da referida Convenção ou 
que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do art. 
49 da Constituição Federal.

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

(*) O texto da Convenção encontra-se publicado, na íntegra, no 
DSF de 22-7-2005. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 31, DE 2000 

(Votação nominal)

Continuação da votação, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 2000, tendo como primeira signatária a 
Senadora Maria do Carmo Alves, que acres-
centa inciso XVIII-A ao art. 7º da Constituição 
Federal, para beneficiar, com licença-materni-
dade, as mulheres que adotarem crianças.

Parecer sob nº 972, de 2003, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
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latora: Senadora Serys Slhessarenko, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, 
com voto em separado do Senador Aloizio 
Mercadante.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
teve sua apreciação transferida para hoje.

A proposta foi aprovada em 1º turno na sessão 
do dia 1 de junho, ficando transferida a votação da 
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Votação da Emenda nº 1-CCJ.
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da 

Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do 
Regimento Interno, a matéria depende, para sua apro-
vação, do voto favorável de três quintos da composição 
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico.

Os Srs. Líderes poderão orientar as suas Ban-
cadas.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Está em discussão?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Já estamos em processo de votação.

Passamos à votação da Emenda nº 1–CCJ.
Não há encaminhamento, há orientação de Ban-

cada. V. Exª pode fazê-lo em nome do PFL.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
emenda como autor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª poderia encaminhar a votação como Lí-
der do Governo e aproveitar a oportunidade para, de 
maneira sucinta, fazer o encaminhamento.

Como vota o PFL, Senador Demóstenes Torres?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – O 

PFL vota “sim”, Sr. Presidente, e parabeniza a Sena-
dora Maria do Carmo pelo projeto e o Senador Aloizio 
Mercadante pela emenda que apresentou.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Como votar o PMDB, Senador Ney Suassuna?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
vota “sim” e parabeniza a nobre Senadora Maria do 
Carmo. Cremos que não há, em absoluto, que se fazer 
nenhuma restrição. 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Si-
queira Campos. 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, solicitei ao meu Partido que me permitisse fa-

zer esse encaminhamento. E o farei de maneira muito 
breve, mas tão breve quanto emocionada. 

Parabenizo a Senadora Maria do Carmo e o Se-
nador Aloizio Mercadante por fazerem um requerimento 
de urgência para esse projeto. 

Quero dizer a esta Casa que Deus colocou em 
meu caminho um filho de nome Guilherme. Encontrei-
o nas condições em que muitos brasileiros ainda se 
encontram. Não sei, Sr. Presidente, se o Guilherme 
estaria sequer vivo hoje. Posso dizer que nada fiz por 
ele, mas que ele tudo fez por mim, por suas irmãs e 
por nossa família. Recebi das mãos de Deus o meu 
filho Guilherme, o meu pequeno grande amor, que é 
você, Guilherme, que, hoje, aos doze anos de idade, 
é músico, dotado de grande sensibilidade e, diria, Sr. 
Presidente, razão maior de nossas vidas: da minha, 
de suas irmãs e de sua mãe. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, de maneira muito 
especial, dedico esse projeto a todas as outras mães, 
a todas as outras famílias, que puderam ter a graça 
de Deus de adotar um filho em seu lar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 

Presidente, da mesma forma, queremos transmitir a nos-
sa emoção pela abordagem do assunto. Tivemos até a 
oportunidade de fazer alguns comentários sobre ele.

Mais uma vez, parabenizo a autora dessa matéria, 
a emenda apresentada pelo Senador Aloizio Merca-
dante e a compreensão de todos nesta Casa.

A orientação de voto ao PT e ao Bloco é “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, mais uma vez, ocorreu aquilo que já está se 
tornando rotineiro: enquanto participamos das comis-
sões de inquérito, perdermos as votações. Só agora, 
neste momento, fomos alertados de que a Casa estava 
em processo de votação.

Quero pelo menos que conste, que se registre o 
meu voto favorável ao texto principal do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª e, mais uma 
vez, faz questão de dizer publicamente que V. Exª tem 
absoluta razão. Tão logo fomos informados de que havia 
trabalhos nas Comissões Parlamentares de Inquérito, 
determinamos a suspensão dos trabalhos.
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Consulto a Secretaria-Geral da Mesa se já hou-
ve a suspensão dos trabalhos das respectivas comis-
sões. (Pausa.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª. Esta-
mos em processo de encaminhamento de votação.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também 
solicitei a palavra à Liderança do meu Partido. Creio que 
este momento é extremamente importante, e eu não 
poderia perder a oportunidade de me pronunciar.

Deus também colocou uma criança no meu ca-
minho. Tenho duas filhas de sangue e uma, do cora-
ção. Foi um dos maiores presentes que recebi; um dos 
maiores privilégios que Deus me deu foi essa criança, 
por meio de adoção, que, sem dúvida alguma, tem sido 
a grande alegria da minha casa, das minhas filhas, da 
minha esposa.

Quero, então, parabenizar, com toda a concor-
dância da minha alma, a Senadora Maria do Carmo 
e o Senador Aloizio Mercadante, pela emenda, visto 
que, neste momento, estamos dando um presente 
dos mais dignos às famílias que se dispõem a abra-
çar com destreza e a trazer para o seu seio crianças 
que precisam de amor, que precisam de carinho e que 
precisam de uma família.

Parabéns à Senadora Maria do Carmo Alves e 
ao Senador Aloizio Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – 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.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, quero parabenizar a Senadora Maria do Carmo 
Alves, porque essa emenda constitucional que assegura 
o direito e as prerrogativas da licença-maternidade a 
todas as mães de filhos adotivos no Brasil é um tema 
que seguramente estimulará a adoção nas condições 
em que esperamos que ocorra.

A adoção de uma criança tem o mesmo signifi-
cado de um parto. Só que o parto vai sendo construí-
do ao longo dos nove meses, e, depois, a mãe tem o 
período de adaptação, de amamentação e de convi-
vência com o bebê, tão importantes na vida de uma 
família. Na adoção, não existe aquele processo prévio 
de preparação, mas é um imenso desafio para a família 
adaptar-se, envolver-se e acolher crianças que, muitas 
vezes, já viveram situações de grandes adversidades: 
crianças que foram abandonadas, que passaram por 
privações. Por isso, o contato humano, a presença e o 

vínculo afetivo são fundamentais, especialmente nos 
primeiros momentos da convivência familiar e, sobre-
tudo, nos primeiros momentos da vida da criança, em 
que a união da família e o relacionamento marcam de-
finitivamente a formação da sua personalidade.

Quero dizer a esta Casa que convivo com essa 
situação há mais de 25 anos. Eu era Presidente da As-
sociação de Professores da PUC, quando fizemos o 
primeiro acordo, em 1979, que permitiu a extensão da 
licença-maternidade às mães de filhas e filhos adotivos. 
Naquela ocasião, fiz um pronunciamento sobre a amplia-
ção do período da licença-maternidade e a extensão da 
licença-paternidade para os pais de filhos adotivos.

A minha motivação foi a experiência que tive no 
meu primeiro casamento. Fiquei viúvo em 1982, mas a 
minha mulher já tinha uma filha, a Juliana – a Jane. E, 
dessa experiência de vivência e convivência, nasceu 
o mesmo amor que tenho pelos meus filhos, Pedro e 
Mariana, que, respectivamente, têm 21 e 19 anos.

Todos que já viveram essa experiência sabem 
que a paternidade é um gesto de amor tanto quanto 
o é a maternidade, muito mais do que a experiência 
biológica.

Lutei por isso durante muitos anos, inclusive na 
Constituinte de 1986. Lembro-me de que escrevi um 
artigo na revista Veja exatamente criticando a atitude 
de alguns Parlamentares que consideravam a licença-
paternidade um tema menor, sobretudo a extensão da 
respectiva licença aos pais e mães de filhos adotivos.

Portanto, hoje, 25 anos depois, estamos comple-
tando um ciclo de amadurecimento em uma dimensão 
fundamental da existência, no âmbito da família, que 
é a adoção.

Parabenizo a Senadora Maria do Carmo Alves, 
que não pôde estar presente para assistir à aprova-
ção da emenda constitucional, mas hoje está aqui, no 
momento da aprovação da nossa emenda.

A extensão da licença-paternidade aos pais de 
filhos adotivos seguramente é um passo importante 
para que possamos construir uma identidade mascu-
lina não machista e para que o homem possa também 
participar desse gesto tão importante, de solidariedade, 
de fraternidade e de amor, que é a adoção.

Por isso, parabenizo o Senado pela aprovação 
dessa emenda constitucional.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador José Jorge, como vota a Bancada da 
Minoria no Senado Federal?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
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gostaria de encaminhar, como Líder da Minoria, favora-
velmente à aprovação dessa emenda constitucional.

Eu gostaria de parabenizar a Senadora Maria do 
Carmo e o Senador Aloizio Mercadante também pela 
iniciativa da emenda.

Na realidade, considero essa emenda uma es-
pécie de correção da Constituição. Na verdade, nós, 
como Constituintes, em 1988, de certa forma, erramos 
ao não estabelecer a licença-maternidade tanto para a 
mãe biológica como para a mãe adotiva. A situação é 
absolutamente idêntica nos dois casos, e não haveria 
nenhuma razão para que não tivéssemos estendido 
esse direito às mães adotivas.

Creio que este é um momento importante para o 
Congresso Nacional. Demorou um bocado, cerca de 
quinze, dezessete anos para se corrigir o erro. Porém, 
nós o estamos fazendo hoje. O trabalho da mãe adotiva 
com a criança que chega à sua casa é idêntico – senão 
mais difícil – ao da mãe biológica, que dá à luz.

Peço a todas as Srªs e aos Senadores do Bloco 
da Minoria que votem favoravelmente a essa propos-
ta, que, sem dúvida, corrige e acrescenta um ponto 
importante na nossa Constituição.

Muito obrigado.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (S/Partido 

– CE) – Sr. Presidente, peço a palavra para encami-
nhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Patrícia Sa-
boya Gomes. 

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (S/Parti-
do – CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Senadora 
Maria do Carmo Alves por essa iniciativa, que vem fazer 
justiça a tantas mães que tiveram a oportunidade e o 
privilégio de adotar uma criança. Parabenizo o Senador 
Aloizio Mercadante pela iniciativa de incluir também, 
por meio de uma emenda, a licença-paternidade.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
falar de um projeto que começa a tramitar nesta Casa 
e que já recebeu o apoio de V. Exª, quando recebeu 
tanto o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
como o Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. 
Trata-se de um projeto, de minha autoria, que prorro-
ga a licença-maternidade de quatro para seis meses. 
Essa prorrogação da licença, na verdade, não obriga 
o empresário a concedê-la, mas faculta àqueles que 
o fizerem a percepção de incentivos fiscais.

Na semana passada, em São Paulo, tivemos um 
encontro com alguns empresários, inclusive com o Pre-
sidente da Fiesp, que se sensibilizou com o projeto.

Portanto, aproveito esta oportunidade para, para-
benizando tanto a Senadora Maria do Carmo como o 
Senador Aloizio Mercadante, fazer um apelo a todas 
as Senadoras e Senadores desta Casa, bem como da 
Frente Parlamentar pelos Direitos de Criança e do Ado-
lescente, no sentido de que comecem também a pensar 
com muito carinho na prorrogação da licença-maternida-
de, que já conta com o apoio de V. Exª, Sr. Presidente.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em seguida, ouvirei V. Exª, Senador Sérgio 
Cabral, bem como o Senador João Capiberibe.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, 
quero parabenizar com entusiasmo a Senadora Maria 
do Carmo. Esse é um gesto extremamente importan-
te. Sabemos que existem coisas maravilhosas que se 
conquistam na legislação mas que, infelizmente, há um 
abismo entre elas e a realidade de vida de milhares de 
pessoas, especialmente as mais pobres. No entanto, 
quero saudar com entusiasmo essa iniciativa.

Lembro-me que, na primeira sessão de discussão, 
houve, na Casa, relatos belíssimo. O Senador Motta, que 
não se encontra aqui neste momento, fez uma declaração 
lindíssima de como, tendo sido uma criança adotada, foi 
acolhido e abraçado, emocionando a todos nós. 

Sabemos que o filho é o reflexo e o fruto de uma 
relação de amor. Mais amorosa ainda é quando se 
acolhe uma criança que não nasceu do próprio útero, 
mas que se passa a cuidar, a abraçar e, em muitos 
casos, Senadora Lúcia Vânia, a amamentar. O apare-
lho reprodutor feminino é belíssimo e, muitas vezes, 
a mulher amamenta a criança novinha que acolheu e 
adotou, mesmo não a tendo gerado.

Quero parabenizar essa iniciativa com entusias-
mo, porque sempre acreditei que ser mãe é criar filhos. 
Também parabenizo todos que – mulheres e homens, 
casais e pessoas solteiras – acolhem as crianças fi-
lhas da pobreza com todo o carinho, como se fossem 
os seus próprios filhos.

Parabenizo a Senadora Maria do Carmo, o Con-
gresso Nacional e, especialmente, o Senado e espe-
ro que a aprovação seja a mais rápida possível e que 
essa proposta não fique nas gavetas da Câmara, como 
está a da creche. Se já tivesse sido aprovada a PEC 
que garante a obrigatoriedade da creche, amanhã não 
estaríamos, a Senadora Patrícia Saboya Gomes, a Se-
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nadora Lúcia Vânia e todas as Senadoras e Deputadas 
da Frente Parlamentar de Defesa da Criança, lutando 
pela incorporação, no Fundeb, de uma questão tão 
essencial como a creche. 

Parabéns à Senadora Maria do Carmo, a todos 
os que foram parte da construção desse projeto e, de 
uma forma muito especial, a todas as mulheres que são 
mães. Ser mãe em plenitude não é, necessariamente, 
gerar em seu útero ou fecundar. Ser mãe ou pai é criar 
filhos e essas pessoas vão ter, agora, aquilo que lhes 
é de direito por amarem em plenitude aqueles que são 
suas menininhas, seus menininhos, bebezinhos ou já 
maiores, adotados como filhos.

Portanto, parabenizo este momento tão impor-
tante do Senado.

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 en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Que-
ro, também, parabenizar a nobre Senadora Maria do 
Carmo e o Senador Aloizio Mercadante pela emenda 
ao Projeto de Emenda Constitucional.

No Estado do Rio de Janeiro, dentro da minha 
limitação de legislar como Deputado Estadual, aprovei 
uma lei, que está em vigor para os servidores públi-
cos do Estado há alguns anos, concedendo o benefí-
cio das licenças maternidade e paternidade aos que 
adotarem uma criança. 

Sinto muita satisfação por ver o Senado Federal, 
neste momento, votando uma matéria tão humana e so-
lidária. Em meio a tantas coisas ruins e desagradáveis 
que estão ocorrendo no nosso País, estamos produzindo 
uma matéria legislativa de amplo alcance social e extre-
mamente positiva para a população brasileira.

Quero parabenizar a iniciativa e repetir que, no 
meu Estado, há alguns anos, existe uma lei benefi-
ciando os servidores estaduais que porventura ado-
tem uma criança.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de me 
associar aos colegas Parlamentares para cumprimen-
tar, com muito carinho, esse trabalho da Senadora 
Maria do Carmo, que dignifica a presença da mulher 
nesta Casa e leva atenção àquela mãe que, mesmo 
não tendo gerado e amamentado seu filho, tem o des-
prendimento de criá-lo com todo amor. A oportunidade 
que a Senadora Maria do Carmo oferece a essa mãe 

é muito boa para que ela possa estreitar o relaciona-
mento de amor e de carinho com o filho. 

Portanto, quero parabenizá-la, bem como elogiar 
a postura do Senador Mercadante, autor da emenda 
que confere a licença-paternidade, pois, assim como 
a mulher, o homem também tem o direito de estar ao 
lado dessa criança nos seus primeiros dias de vida.

Assim, ganham com isso a Casa, a sociedade e, 
acima de tudo, a mulher brasileira.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL.) – Concedo a palavra ao Senador João Capi-
beribe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro votará 
favoravelmente à matéria e quero aproveitar a oportu-
nidade para fazer uma reflexão sobre a necessidade 
do equilíbrio de gênero nesta Casa.

É fundamental que, nos próximos pleitos, am-
plie-se a bancada feminina no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados, porque esse projeto é uma 
demonstração clara da sensibilidade feminina. 

Quero parabenizar a Senadora Maria do Carmo 
e incentivar as mulheres para a militância política, pois 
ainda há um desequilíbrio gritante na representação 
feminina nessa área. Quando se encaminham projetos 
como o da Senadora, de emendas à Constituição que 
estimulem a adoção, mexe-se exatamente com esse 
lado que é uma preocupação claramente feminina, fi-
cando patente a necessidade do equilíbrio de gênero 
e de uma representação cada vez mais importante da 
mulher no Parlamento.

Parabéns à Senadora Maria do Carmo. Esse é 
um exemplo e um incentivo à militância da mulher na 
política.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria, mais do que sobre o mérito, de tecer um 
comentário rápido sobre a importância dessa matéria 
e da iniciativa da Senadora Maria do Carmo.

São muitos poucos os Parlamentares que conse-
guem lograr êxito com a proposta de emenda à Cons-
tituição, porque para a sua aprovação fazem-se neces-
sários 49 votos. Não se muda a Constituição com idéia 
marota, nem com proposta que não seja idéia forte ou 
coisa justa e correta, e a Senadora Maria do Carmo, 
nossa digníssima companheira do Estado de Sergipe, 
tomou, caladinha, uma iniciativa que está, neste mo-
mento, recebendo a consagração da Casa. 
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Trata-se da consagração a uma idéia, a uma pro-
posta e a uma iniciativa que tem nome: Maria do Carmo 
Alves, uma Senadora que orgulha os quadros do Partido 
da Frente Liberal, que propõe que seja estendido para 
aqueles que adotam uma criança a licença-maternidade 
ou paternidade, de quatro ou dois meses, estimulando a 
adoção. No duro, no duro, ela estimula a adoção. Quan-
tas crianças, a partir da iniciativa da Senadora Maria do 
Carmo Alves, não terão um porvir mais venturoso, uma 
expectativa de futuro mais consistente? E tudo por con-
ta de uma idéia que alguém teve, e esse alguém foi a 
Senadora Maria do Carmo Alves.

Vou votar entusiasticamente, pela idéia, pela sua 
consistência e pela sua autora, a quem quero home-

nagear não como autora de um projeto de lei que se 
vai aprovar por consenso – não creio que vá haver um 
único voto contrário –, mas pelo consenso que aqui 
conseguiu estabelecer a partir de uma idéia que nin-
guém se lembrou de ter, mas que a Senadora Maria 
do Carmo, em muito boa hora, teve e vai aprovar como 
proposta de emenda à Constituição.

O meu voto é, entusiasticamente, “sim’.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Todos os Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à votação nominal e secreta 
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 62 Srs. Senadores.

Não houve abstenção.
Total: 62 votos.
Como disse o Senador José Agripino, trata-se de 

uma verdadeira consagração para a feliz proposta, a 
grande idéia, da Senadora Maria do Carmo em aprovar 
licença maternidade para mães adotivas.

Parabéns a V. Exª!
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, a fim de se redigir a redação para o 
segundo turno da votação constitucional.

É a seguinte a matéria aprovada:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º da PEC nº 31, de 2000, a se-
guinte redação:

Art. 1º O art. 7º da Constituição Fede-
ral passa a vigorar com as seguintes altera-
ções:

Art. 7º.............................. ......................
XVIII – Licença à gestante, com a dura-

ção de cento e vinte dias e, nos termos da lei, 
licença-maternidade, com duração mínima de 
trinta e máxima de cento e vinte dias, à mulher 
a que for concedida a adoção de criança, sem 
prejuízo do emprego e do salário das benefi-
ciárias de qualquer das licenças.

XIX – Licença-paternidade, inclusive em 
caso de adoção, nos termos fixados em lei:

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 950, DE 2005

Preferência para apreciação de matéria 
antes de outras da Ordem do Dia.

Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para o Item 4, PEC nº 87 
a fim de ser apreciado antes da matéria constante do 
item nº 2 da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Se-
nadora Fátima Cleide.

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

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, sou totalmente favorável ao 
encaminhamento para votarmos a PEC da Senadora 
Fátima Cleide, com o destaque que apresentamos a 
essa matéria.

Eu gostaria de saber se não poderíamos, em se-
guida, logo após a votação dessa matéria, votar tam-
bém a Convenção Internacional da FAO, que trata da 
proteção fitossanitária.

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) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87, DE 2003 

(Incluído na pauta nos termos do Requerimento  
nº 950, de 2005, lido e aprovado nesta oportunidade.)

Votação, 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 o nº 685, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia; Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
teve a sua apreciação transferida para hoje.

A discussão da Proposta encerrou-se no dia 30 
de junho.

Passa-se à votação.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra 

ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tendo sido o 
Relator dessa Proposta de Emenda à Constituição, 
encaminho a votação, pelo PTB, favoravelmente. 
Registro tratar-se de uma conquista dos servidores 
do ex-Território Federal de Rondônia, que precisa-
vam, já há muito, ver essa lacuna, essa falha resol-
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vida. Tenho a satisfação de ter colaborado, como 
Relator, com a iniciativa proposta pela Senadora 
Fátima Cleide.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, vou enviar reque-
rimento à Mesa no sentido de solicitar a V. Exª a inver-
são da pauta para votarmos a Emenda Constitucional 
nº 6, que está na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa aguarda o requerimento de V. Exª, 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, estou inscrito para encaminhar a votação da 
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp 
para encaminhar a votação.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, de forma breve e dire-
ta, venho pedir a atenção dos nobres Colegas para o 
assunto que trago à consideração desta Casa. Posso 
assegurar-lhes, sem a menor sombra de dúvida, que 
se trata de uma proposta cuja razão de ser é, antes e 
acima de qualquer outra consideração, a aplicação do 
mais cristalino princípio de justiça.

Sou co-autor, juntamente com a Senadora Fátima 
Cleide, dessa Proposta de Emenda à Constituição que 
altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. O que se pretende com ela é regularizar a 
situação dos servidores civis e militares que se encon-
travam prestando serviço ao ex-Território de Rondônia 
na data de sua constituição em Estado.

Em primeiro lugar, a PEC não inova em sua 
postulação. Ela apenas caracteriza, de maneira justa 
e isonômica, a situação funcional desses servidores. 
Com efeito, a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, 
inclui, nos quadros da União, os servidores civis e mi-
litares dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima. Por-
tanto, o que propomos, neste momento, nada mais é 
que a justiça se faça em relação aos servidores civis 
rondonienses.

Óbice de espécie alguma existe para que a Pro-
posta seja aprovada. As próprias autoridades governa-
mentais da área fazendária sabem que o impacto da 
medida seria irrisório, podendo ser fácil e plenamente 
absorvido pela União.

Acima de tudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, essa Proposta de Emenda Constitucional 
corresponde a uma tomada de decisão do Congresso 
Nacional, que repara uma injustiça ao preencher lacuna 
existente no dispositivo constitucional inserido no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Nada do que aqui se propõe representa algo 
que pudesse ser entendido como benesse ou pri-
vilégio.

Se, correta e adequadamente, servidores civis 
e militares do Amapá e de Roraima foram atendidos 
em sua demanda, nada há que possa sustentar o não-
atendimento ao pleito de Rondônia.

A Constituição de 1988 foi sábia o bastante para 
erigir o princípio da isonomia como um dos sustentá-
culos do Estado brasileiro. O que pretendemos com 
essa PEC nada mais é que fortalecer tal princípio, 
no pressuposto de que dele decorrem práticas mais 
consistentes de cidadania e o próprio fortalecimento 
do ideal de justiça que deve balizar a ação do Poder 
Público.

Por isso, Sr. Presidente, peço o apoio do Senado 
da República a essa causa. Em Rondônia, homens e 
mulheres que ajudaram a fazer a história do ex-Terri-
tório e que desempenharam importante papel para a 
consolidação do novo Estado esperam ansiosamente 
pela manifestação positiva desta Casa em relação ao 
pleito do qual sou intérprete.

Confio no discernimento, no espírito público e na 
vontade de fazer o melhor para o País que tão bem 
caracteriza o Senado Federal. Acredito, pois, no apoio 
que essa PEC aqui receberá.

A todos, o meu muito obrigado e a certeza de 
que, uma vez mais, saberemos fazer justiça!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para encaminhar a votação, tem a palavra a 
Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedimos 
ao Bloco e ao Partido dos Trabalhadores que votem 
“sim” a essa proposta que visa unicamente ao re-
conhecimento, por parte da União, da juridicidade 
e da igualdade de tratamento que deve haver entre 
os entes federativos. Tal atendimento já foi dado aos 
servidores dos Estados do Amapá e de Roraima, 
como bem tratou o Relator dessa matéria na Comis-
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são de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

Sr. Presidente, o Bloco e o PT, ao votarem “sim”, 
pedem também aos demais Pares desta Casa que 
se sensibilizem com a situação dos 12 mil servidores 
públicos do Estado de Rondônia, que, chamados pela 
União, se dispuseram a sair de seus Estados de origem 
para construírem aquele que, hoje, é um dos Estados 
mais ricos deste País, mas que não prestigia os seus 
funcionários públicos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senadora Fátima Cleide.
Concedo a palavra, para encaminhar a votação, 

ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero também juntar a 
minha voz à da Bancada de Rondônia, à voz de todos 
aqueles que entendem que é preciso fazer justiça e 
que, portanto, é preciso dar aos servidores federais do 
Estado de Rondônia o mesmo tratamento que demos 
aos servidores do Amapá e de Roraima.

Quero registrar que foi no meu Governo, quando 
eu era Governador do ex-Território, que conseguimos 
o enquadramento de servidores dos ex-Territórios na 
União. Esse foi um passo importante e decisivo para 
que Roraima pudesse se estruturar. Nada mais justo 
que o Estado de Rondônia, agora, possa também ter 
esse atendimento.

Apenas chamaria a atenção da Bancada de Ron-
dônia no que diz respeito ao texto ao se referir aos 
servidores admitidos por força de lei federal ou esta-
dual, porque temo que, dependendo da interpretação, 
alguém possa levantar a inconstitucionalidade sobre 
uma lei estadual referenciar despesas para o Gover-
no Federal.

Então, é uma questão a ser analisada, mas, 
sem dúvida nenhuma, é justa, e o nosso encami-
nhamento é favorável à PEC da Senadora Fátima 
Cleide.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V. 
Exª que determine a abertura do painel de votação 
para que os Senadores possam votar. Aproveito para 
expressar a minha concordância com o mérito da ma-

téria apresentada pela Senadora Fátima Cleide e os 
Senadores Valdir Raupp e Amir Lando.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa acata, com satisfação, a sugestão do 
Senador Tião Viana.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

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, pela ordem, ao Senador 
Ney Suassuna. Em seguida, à Senadora Ana Júlia 
Carepa.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en-
caminhar a votação.) – Sr. Presidente, o PMDB apóia 
a PEC da Senadora Fátima Cleide, com muita alegria, 
mas nos moldes e nos termos em que falou o Senador 
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Ca-
repa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, sei que já foi dito para 
suspenderem as reuniões das CPIs, mas quero só 
justificar e pedir para registrar em ata o meu voto em 
relação à PEC anterior, a da Senadora Maria do Car-
mo Alves, fundamental para todas as crianças em 
nosso País, que é a garantia da licença-maternidade 
às mães que adotarem.

Quero também defender a PEC da Senadora 
Fátima Cleide.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko, para inclusive organizar melhor a votação, já 
que o Senador Tião Viana solicitou que mandássemos 
abrir o painel.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 951, DE 2005

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, da expressão: “ou estadual” constante do art. 89 na 
relação dada pelo art. 1º PEC nº 87, de 2003.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Se-
nador Aloizio Mercadante.
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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. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 

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

– AL) – Darei a palavra pela ordem. Só vou prosse-
guir no processo de votação para que não percamos 
o fio da meada.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PE) – Sr. Presi-
dente, na votação nominal o meu voto foi “sim”. Peço 
que seja registrado em ata a intenção de voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O voto de V. Exª será devidamente regis-
trado.

Votação da proposta, em primeiro turno, ressal-
vada a parte destacada.

De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da 
Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a matéria de-
pende, para sua aprovação, do voto favorável de três 
quintos da composição da Casa, devendo a votação 
ser feito pelo processo eletrônico.

Os Srs. Líderes já podem orientar suas Banca-
das.

Senador Flexa Ribeiro, com a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-

dem.) – Sr. Presidente, é só para registrar o voto “sim” 
na PEC de autoria da Senadora Maria do Carmo Al-
ves. Eu estava ausente, em compromisso externo, mas 
quero fazer o registro do voto “sim”.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, da mesma forma que regis-
trou seu voto o Senador Flexa Ribeiro, registro meu 
voto “sim” na votação da PEC da Senadora Maria do 
Carmo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª e também 
o voto da Senadora Ana Júlia Carepa.

A Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 

– AC) – Sr. Presidente, peço a palavra para encami-
nhar a votação pelo P-SOL.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, em meu próprio nome e 
em nome do P-SOL, parabenizo a Senadora Fátima 
Cleide pelo projeto apresentado, importante e de 
grande relevância para milhares de servidores civis 
e militares do vizinho Estado de Rondônia, que en-
contram, no bojo desse projeto, uma situação jurídi-
ca mais confortável e mais tranqüilizadora para que 
cumpram sua jornada de servidores públicos até suas 
aposentadorias.

Portanto, em nome da Senadora Heloísa Hele-
na, em meu próprio nome e do P-SOL, votamos pra-
zerosamente com a Senadora Fátima Cleide para a 
aprovação desse importante projeto.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo-
tação.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en-
caminhar a votação.) – Sr. Presidente, encaminho pela 
Liderança do Governo favoravelmente à PEC da Se-
nadora Fátima Cleide em homenagem aos servidores 
federais de Roraima.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Romero Jucá encaminha a votação 
pela Liderança do Governo.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar a votação.

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a justiça che-
ga tardia, mas chega. O importante é que o Con-
gresso Nacional, por meio desta Casa, o Senado 
da República, hoje opta por votar essa emenda da 
Senadora Fátima Cleide. Era uma esperança, uma 
expectativa e, por que não dizer, uma angústia de 
milhares de servidores. Todos eles participaram 
da construção do Estado de Rondônia, enquanto 
Rondônia era ainda uma instância federal. Não há 
dúvidas de que, no momento em que os servido-
res eram pagos pelo Tesouro Federal, prestavam 
um serviço à União. Ao reconhecermos esse vín-
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culo, faz-se justiça. Esperava-se que tal já tivesse 
acontecido, mas a história, às vezes, dá voltas. É 
importante que, neste momento, apesar das vicis-
situdes, aprovemos a matéria.

Quero agradecer a todos os Parlamentares, 
Senadores e Senadoras, a sensibilidade de esten-
derem a mão aos servidores federais do Estado de 
Rondônia.

Ao fazer este agradecimento, quero parabenizar 
os servidores que, depois de tanto tempo, alcançam 
a realização de um sonho, mas a realização, sobretu-
do, da justiça, da ordem e do que prega a Constitui-
ção Federal.

Parabéns ao Senado e aos servidores do Esta-
do de Rondônia!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (PMDB – AL) – Concedo 
a palavra ao Senador José Jorge para encaminhar a 
votação, em nome da Liderança. 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em nome da Liderança da Minoria, gostaria de enca-
minhar o voto “sim”.

Creio que essa emenda constitucional de auto-
ria da Senadora Fátima Cleide e de outros Senado-
res vem atender a essa reivindicação antiga, que dá, 
hoje, um passo importante com sua aprovação pelo 
Plenário desta Casa.

Mostramos também que, mesmo com três CPIs, 
o Senado continua funcionando tranqüilamente. Com 
três CPIs, aprovamos, hoje, duas emendas constitu-
cionais e alguns projetos de lei que requerem maio-
ria. Amanhã, iremos aprovar, em segundo turno, a 
emenda constitucional que foi aprovada na semana 
passada. As CPIs funcionam e o resto do Senado 
também.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (PMDB – AL) – Agradeço 

muito a V. Exª, Senador José Jorge.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

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

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, pelo PSDB, quero também 
orientar e encaminhar no sentido do voto positivo, 
do voto a favor dessa conquista dos ex-funcioná-

rios do ex-Território de Rondônia, hoje Estado de 
Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos já votaram, vamos encerrar a votação 
e proclamar o resultado.

Senador Sérgio Cabral, como vota V. Exª?
Senador Heráclito Fortes, como vota V. Exª? V. 

Exª já votou.
Senador Demóstenes Torres. (Pausa.)
Senador Teotônio Vilela, como vota V. Exª?
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL) 

– Sim, Sr. Presidente. O PSDB vota “sim” nessa ma-
téria.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
vota “sim’.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PMDB vota “sim” também.

Senador Gerson Camata, V. Exª já votou?
Se todos já votaram, vamos encerrar a votação 

e proclamar o resultado. (Pausa.)
Senador Garibaldi Alves Filho. (Pausa.)
Na anterior, votaram 62 Senadores. Faltam dois 

Senadores.
Ainda haverá outra votação sobre a mesma ma-

téria. É importante fazermos um esforço para manter 
o quorum, a fim de aprovarmos a matéria de iniciativa 
da Senadora Fátima Cleide.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT 
– SP) – Sr. Presidente, solicitamos que já encerre 
a votação, porque todas as manifestações foram 
favoráveis. Poderíamos, assim, votar o destaque, 
que é muito importante para garantir a constitucio-
nalidade da matéria, e, depois, o Projeto de Con-
versão da FAO.

Falta o voto do Senador Leonel Pavan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Leonel Pavan, como vota V. Exª? 
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– O Senado agora, com a presença do Senador Leo-
nel Pavan, sente-se totalmente contemplado. Mudou 
a qualidade da votação.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Voto 
com o Governo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– O primeiro voto de uma longa caminhada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar o re-
sultado.

(Procede-se à votação nominal e secreta 
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e, NÃO, 1.

Não houve abstenção.
Total: 61 votos.
Está aprovada a matéria.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– A emenda faz parte do acordo. É um destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passamos à votação da parte destacada.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, votei “sim”, mas creio que me atra-
palhei, e acabou saindo “não”. Queria que isso fosse 
registrado em Ata.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa retificará o voto da Senadora Lúcia 
Vânia, que terá uma próxima oportunidade de confir-
mar essa retificação.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, eu gostaria apenas de fazer um regis-
tro que considero da maior importância. Agradeço 
a colaboração e a atenção do Senador Aloizio Mer-
cadante, nosso Líder, do Senador José Jorge, que 
contribuiu muito para que pudéssemos votar esta 
matéria agora, enfim, de todos os Líderes que deram 
sua contribuição. 

Com certeza, um agradecimento especial dos 
funcionários públicos do Estado de Rondônia a todos 
os Senadores presentes que votaram “sim”. Cada um 
aqui morará no fundo do coração deles.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, eu gostaria de dar uma orientação ao Ple-
nário.

Há um entendimento com a Senadora Fátima 
Cleide no sentido de que é preciso suprimir a expres-
são “lei estadual” dessa PEC. Então, é importante que 
o voto agora seja “não”. O voto é “não”, exatamente, 
para suprimi-la e dar efetividade ao enquadramento 
dos servidores, que eram federais.

Alerto, portanto, o Plenário, para que não vote 
equivocadamente. O voto agora é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, agradecemos a inter-
venção de V. Exª, mas ainda vamos anunciar a parte 
destacada para a votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas já 
estão votando.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não, não.

Peço à Secretaria da Mesa que, por favor, pa-
ralise o painel de votação. Ainda vamos anunciar a 
parte destacada.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de di-
zer que o destaque que será votado agora é justamente 
para tornar a PEC constitucional. Eu tinha entrado, há 
alguns meses, com um projeto semelhante, já sabendo 
que haveria esse problema. Ainda bem que foi possível 
salvar a matéria em plenário, apresentando-se esse 
destaque, para tornar a lei constitucional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passamos à votação do destaque.
“Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro destaque para 
votação em separado da expressão “ou estadual”, 
constante do art. 89, na redação dada pelo art. 1º da 
PEC nº 87.”

O autor do destaque é o Senador Aloizio Merca-
dante, que tem a palavra neste instante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, se não aprovarmos esse destaque 
para retirar a expressão “lei federal ou estadual”, es-
taremos aprovando uma PEC que será inconstitucio-
nal, porque não podemos outorgar à Assembléia Le-
gislativa a prerrogativa de legislar sobre despesas do 
orçamento federal. Sem a retirada dessa expressão, 
a PEC é inconstitucional, por isso é indispensável a 
aprovação desse destaque, na direção do que mani-
festaram os Senadores Valdir Raupp e Amir Lando e 
a própria Senadora Fátima Cleide.

Temos de aprovar a emenda, para dar constitu-
cionalidade e prosseguimento a essa PEC, que é muito 
importante para o Estado de Rondônia. 

Parabenizo a Senadora Fátima Cleide pela luta, 
pelo compromisso e pela vitória.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para aprovar o destaque, ou seja, para retirar do 
texto a expressão, é importante que se vote “não”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– O acordo é votar “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – “Não” para retirar do texto a referida expressão 
e, conseqüentemente, aprovar o destaque. 

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 

vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O voto “não” retira do texto a expressão “ou 
estadual”.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Per-
dão. O PMDB vota favoravelmente à PEC, portanto 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Na forma do que estabelece o destaque.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, para deixar bem claro, mais uma vez in-
sisto com os colegas para votarem “não”, conforme 
as razões já apresentadas pelos demais colegas que 
me antecederam.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador José Agripino, V. Exª tem a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, para não cometer inconstitucionalidade, o PFL 
recomenda o voto “não”.

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

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Leonel Pavan, como vota o PSDB? 

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB, por entender que a expressão é in-
constitucional, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB também recomenda o voto “não”, na 
forma do acordo, a exemplo do que fizeram o PFL, o 
PMDB, o PT e os demais partidos.

Senador João Capiberibe, como vota o PSB?
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– O PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PSB também vota “não”, na forma do acordo, 
em homenagem à Senadora Fátima Cleide.

Como vota o P-SOL?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 

– AC) – Como diz V. Exª, em homenagem à Senadora 
Fátima Cleide e aos servidores que serão beneficia-
dos, o P-SOL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Amir Lando.

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

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Hoje, na 
Comissão dos Bingos, votamos o requerimento con-
vocando o Sr. Paulo Okamotto. Embora o Senador 
Garibaldi Alves Filho estivesse presente, a Radiobrás 
faz declarações aqui sobre a ausência de S. Exª. Não 
é verdade! E eu peço um desmentido público, porque 
a Agência do Governo não pode mentir. O Sr. Paulo 
Okamotto foi convocado, inclusive com o voto do Sr. 
Garibaldi Alves. Se o Sr. Garibaldi Alves, depois, se ar-
rependeu, é outra coisa; mas a convocação está feita 
– e eu não retiro o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Garibaldi Alves.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esclareço que, realmente, estava presente, mas fui 
pego de surpresa, porque, quando cheguei da reu-
nião promovida por V. Exª, a proposição foi colocada 
em votação, e eu não pude fazer as ponderações que 
posteriormente fiz ao Senador Antonio Carlos Maga-
lhães. A proposta de S. Exª o Senador Antonio Carlos 
Magalhães não se identifica com as finalidades da 
CPI dos Bingos, daí por que resolvi fazer a pondera-
ção a S. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pela ordem, Sr. Presidente, peço a palavra por 
força do art. 14 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Magalhães, com a 
palavra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, tenho motivos para declinar 
porque foi feita a convocação e dentro do espírito da 
CPI dos Bingos. Eu o farei em qualquer reunião da 
CPI dos Bingos, e o assunto, para mim, está encerra-
do. Trata-se apenas de marcar a data, e isso eu posso 
combinar com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar o resul-
tado, se todos os Srs. Senadores já votaram.

(Procede-se à votação nominal e secreta 
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 06 Srs. Senadores; e, NÃO, 53.

Não houve abstenção.
Total: 59 votos.
Está, portanto, rejeitada a expressão “ou estadu-

al”, na forma do acordo e na forma do requerimento.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania para a redação do texto para o segundo 
turno constitucional.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*)PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87, DE 2003

Altera o artigo 89 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulga a seguinte emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º O artigo 89 do Ato das Disposições Cons-
titucionais passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 89. Os integrantes da carreira po-
licial militar do ex-Território Federal de Ron-
dônia, que comprovadamente se encontra-
vam no exercício regular de suas funções 
prestando serviço àquele ex-território na 
data que foi transformado em Estado, bem 
como os servidores públicos, civis e militares, 
admitidos por força de lei federal ou esta-
dual, mas que foram custeados pela União 
até 31 de dezembro de 1991, constituirão 
quadro em extinção da administração federal, 
assegurando os direitos e vantagens a eles 
inerentes, vedado o pagamento a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias, bem 
como ressarcimento ou indenizações de 
qualquer espécie, anteriores à promulgação 
desta Emenda.”

Parágrafo único. Os servidores civis e militares 
continuarão prestando serviço ao Estado de Rondônia 
na condição de cedidos, submetidos às disposições 
legais e regulamentares a que estão sujeitas, observa-
das as atribuições compatíveis com o grau hierárquico, 
se servidor militar.

(*)Em destaque a expressão “ou estadual”, rejeitada.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, só para fazer uma correção: 
o meu voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O voto da Senadora Fátima Cleide é “não”.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, Senador Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – V. Exª é testemunha de que eu aqui recomen-
dei à Bancada do PSDB o voto “não”. Mas, embalado 
por já ter votado com o Governo, achei que tinha que 
votar “sim”; mas o voto é “não”. Assim, apenas para 
retificar: o voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Capiberibe, pela ordem V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, encaminhei pelo “não”, 
de sorte que peço a correção do meu voto. Meu voto 
é “não”. Encaminhei pelo “não” e terminei votando no 
“sim”. Peço a correção de meu voto.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Constará da Ata a manifestação de V. Exª.

Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, também desejo pedir a V. Exª que 
proceda à correção do meu voto para “não”. Foi esta 
minha intenção original.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem.) – Eu também solicitaria à Presidência que fi-
zesse a correção do meu voto. O meu voto é “não”. 
Registrei erradamente o voto “sim”. O meu voto, re-
pito, é “não”.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço que registre em Ata que 
o meu voto era “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Prorrogo a sessão por mais uma hora, para 
concluirmos a Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 952, DE 2005

Preferência para apreciação de matéria 
antes de outras da Ordem do Dia.

Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para o item 6 a fim de 
ser apreciado antes da matéria constante do item nº 
2 da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Se-
nador José Jorge.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, sem prejuízo de encaminhar o Item 
6, eu havia solicitado, no início da sessão, que, após a 
votação dessa PEC, votássemos – acordo que tínha-
mos feito com o Senador José Agripino pela Oposição 
– a Convenção Internacional da FAO.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Já foi votado. Foi o primeiro item da pauta.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Votamos o Item 6 agora?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– É porque o acordo era votar só dois itens.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É para discutir o Item 6.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– É para a discussão?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É uma proposta de emenda que vai contar 
prazos e interstícios.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sem problema. Perfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento que acaba de ser 
lido.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2003 

(Incluído na pauta nos termos do Requerimento 
nº 952, de 2005, lido e aprovado nesta oportunidade)

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 42, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador Pe-
dro Simon, que altera o art. 40 da Constitui-
ção Federal, relativo ao limite de idade para a 
aposentadoria compulsória do servidor público 
em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Parecer sob nº 1.530, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento In-
terno, 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 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 ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Informo à Casa que faltam duas sessões de 
discussão. Uma será realizada amanhã às 10 horas e 
outra às 14 horas, quando será votada.

Se não houver objeção do Plenário, poderemos 
convocar a sessão para hoje, logo após o término desta 
sessão; evitaremos a convocação de amanhã.

Trata-se da PEC que altera a compulsoriedade.
Vamos fazer isso com a aquiescência do Ple-

nário para queimarmos etapas e avançarmos na 
votação.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, V. Exª não poderia colocar logo em votação? 
A matéria já foi mais que encaminhada. Penso que 
poderíamos votar logo.

Desculpe-me, Presidente, mas, do contrário, to-
dos vão querer falar outra vez e isso não vai adiantar 
nada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª só ajuda. Mais uma vez, agradecemos 
muito a colaboração e a recomendação de V. Exª.
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Consulto a Casa se posso transferir os itens 5, 
3 e 2 para a sessão ordinária de amanhã, uma vez 
que exigem quorum qualificado. Assim, concluiría-
mos o Item 6 da pauta hoje e já queimaríamos essa 
etapa, aproveitando o quorum existente. Como é 
um assunto pacífico que caminhou muito bem na 
votação anterior, poderíamos concluir a votação 
hoje. (Pausa.)

Será cumprida a deliberação do Plenário.
São os seguintes os itens adiados:

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2002

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).

3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

5

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, 
DE 2004-COMPLEMENTAR

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Augusto Botelho, 
que dispõe sobre a atuação das Forças Ar-
madas e da Polícia Federal nas unidades de 
conservação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a 
ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 953, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2002, com o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 120, de 2005, por regularem 
a mesma matéria.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Ro-
mero Jucá.

REQUERIMENTO Nº 954, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei nº 394, de 2003, com o Projeto de 
Lei do Senado nº 98, de 2005, por regularem a mes-
ma matéria.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005. – Ro-
mero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão publicados e, posteriormente, incluídos em Or-
dem do Dia, nos termos do art. 255, II, c, 8, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Valmir Amaral e Romero 
Jucá enviaram discursos à Mesa, para serem publica-
dos nos termos do disposto art. 203, combinado com o 
Inciso I e § 2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PP – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nosso calendário de efemérides dedica o 
dia 28 de agosto aos bancários, justa homenagem a 
uma laboriosa categoria profissional.

Os bancos são, freqüentemente, execrados pe-
los elevados lucros que auferem e pela suposta in-
sensibilidade social com que realizam seus negócios. 
Seus empregados, contudo, não são os responsáveis 
por suas políticas empresariais. Ao contrário, reali-
zam, amiúde, estafante trabalho de atendimento ao 
público, procurando, na medida de suas atribuições, 
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equacionar os problemas com que se defrontam os 
clientes.

Quem não se lembra dos anos 60, 70 e 80, déca-
das de inflação desenfreada, em que éramos obrigados 
a enfrentar filas infindáveis nas caixas dos bancos, na 
tentativa de salvar nossos parcos salários da corro-
são implacável da desvalorização monetária. Mesmo 
assim, os atendentes procuravam ser, a despeito do 
caos reinante, gentis e corteses. Apesar da crescen-
te desorganização social e econômica, os bancários 
sempre se pautaram pelo respeito ao público.

Vieram os anos de retomada do controle inflacio-
nário e, com eles, o aperto das políticas de pessoal e a 
implantação maciça da automação bancária. O número 
de bancários caiu drasticamente nesse período, agra-
vando, ainda mais, o já crônico desemprego no Brasil. 
Ainda assim, os bancários se portaram com galhardia, 
enfrentando os tempos difíceis sem que houvesse piora 
no relacionamento com os clientes.

Com a racionalização da economia brasileira, 
chegou até nós uma nova forma de lidar com o públi-
co, modificando totalmente o sistema de atendimento 
dos bancos. As grandes fusões e incorporações de 
bancos reduziram substancialmente o número de ins-
tituições no mercado, dando-lhes maior credibilidade 
e confiabilidade. Um novo perfil de bancários surgiu, 
mais qualificado, com melhor formação para o trato 
com o público, com capacidade de lidar com as múlti-
plas operações que um cliente, mesmo pessoa física, 
pode efetuar num banco.

Hoje, Sr. Presidente, todos nós lidamos com 
nosso gerente de conta, quase uma espécie de clí-
nico geral para nossos interesses bancários. Fre-
qüentemente, nem sequer precisamos ir à nossa 
agência, bastando um simples telefonema para que 
nosso gerente realize as operações que desejamos. 
Muitas vezes, ir trocar dois dedos de prosa com seu 
interlocutor no banco é uma prazerosa atividade 
de senhoras e senhores de idade. Houve, decerto, 
uma humanização da relação cliente-bancário, em 
proveito de ambos.

Srªs e Srs. Senadores, mesmo que possamos, 
por opção política e projeto de sociedade, ter críticas 
à forma como operam os bancos, não podemos negar 
o inegável serviço que prestam à economia nacional 
e ao povo em geral.

No caso específico dos bancos públicos, além 
das atividades típicas do sistema financeiro, exercem 
a importante função de agentes das políticas sociais 
de governo. Trata-se de relevante papel no processo 

de desenvolvimento e de correção dos desequilíbrios 
sociais e regionais, para o que muito contribui o traba-
lho de seus servidores. Servidores empenhados em 
atender às demandas sociais fazem parte, pois, do 
grande grupamento dos bancários.

Srªs e Srs. Senadores, numa época em que a 
valorização do trabalho qualificado é uma exigência da 
sociedade, não podemos deixar de elogiar o importan-
te papel representado pelos bancários. Selecionados 
segundo critérios cada vez mais rigorosos, constante-
mente chamados a se reciclarem e a se aperfeiçoarem, 
os empregados dos bancos merecem nossos parabéns 
pela passagem do dia a eles dedicado.

Esperamos, todos nós, que utilizamos os ser-
viços dos bancos, dos pequenos clientes individuais 
aos grandes clientes corporativos, que os bancários 
se mostrem sempre mais eficientes, corteses e pres-
tativos no seu trabalho de atendimento.

Sr. Presidente, a consciência do papel social 
que desempenha deve ser uma característica pre-
eminente na formação e na atitude de todo agente 
que lida com público, principalmente os bancários. 
Mesmo os que só trabalham com serviços internos 
dos bancos devem ter a exata medida da repercus-
são de suas ações sobre a vida de seus clientes e 
da sociedade em geral.

Srªs e Srs. Senadores, concluo este pronuncia-
mento, enviando meus sinceros votos de paz e prospe-
ridade a todos os bancários do Brasil, augurando que 
continuem a nos prestar bons serviços, para o bem e 
o progresso de toda a população brasileira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com grande prazer que ocupo a tribuna 
do Senado Federal, no dia de hoje, para homenagear 
uma instituição que, ao longo de sua existência, veio 
a constituir, por legado da população brasileira, um 
destacado patrimônio de confiança, de respeito e de 
admiração: a polícia rodoviária federal.

Já vão longe os tempos do governo Washington 
Luiz, em 1928, quando foi criada a chamada “Polícia 
de Estradas”, embrião histórico do que viria a ser o 
atual Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 
A primeira missão efetiva do novo Órgão, assinalada 
em 1935, foi a vigilância das rodovias Rio-Petrópolis, 
Rio-São Paulo e União e Indústria que, especialmen-
te na época das chuvas, demandavam a criação de 
desvios ao desabamento de barreiras, de forma a evi-
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tar a interrupção do tráfego, e o reforço à sinalização, 
nos trechos críticos, por meio do uso de lampiões de 
luz vermelha.

Vários desses trabalhos eram então realizados 
com o uso de motocicletas, tais como as duas Harley-
Davidson inicialmente colocadas à disposição de An-
tônio Félix Filho, o “Turquinho”, considerado o primeiro 
Patrulheiro Rodoviário Federal.

Tal era o prestígio e o fascínio que a atividade 
exercia no imaginário popular, àquela época, que a fi-
gura do policial do DPRF foi, inclusive, utilizada como 
inspiração para uma das primeiras séries televisivas 
genuinamente nacionais. Quem da minha geração não 
se recorda do célebre vigilante rodoviário Carlos, que, 
junto com seu leal cão Lobo, patrulhava as estradas 
do Brasil, prendendo criminosos, desbaratando qua-
drilhas e protegendo os viajantes?

E é isso, basicamente, o que ainda faz a nos-
sa Polícia Rodoviária, sem embargo do maior status 
institucional que lhe foi outorgado pela Constituição 
de 1988: proteger os viajantes que se deslocam nas 
estradas nacionais, por meio do patrulhamento osten-
sivo, impedindo que as nossas rodovias sejam palco 
ou instrumento do crime.

Assim é que, somente nestes 8 primeiros meses 
do ano de 2005, apenas para citar alguns números, 
as diligências feitas pela Polícia Rodoviária Federal já 
contabilizam, em termos de mercadorias e de bens 
contrabandeados, a apreensão de mais de 1 milhão, 
250 mil CD`s e de mais de 1 milhão de pacotes de ci-
garro, todos de origem ilegal.

No âmbito das drogas, a atuação do Departamen-
to logrou impedir que chegassem ao consumidor final, 
por meio do tráfico criminoso, 200 toneladas de maco-
nha e mais de mil e seiscentos quilos de cocaína.

A repressão ao transporte rodoviário ilegal de 
armamento apresentou, também neste período, um 
desempenho significativo, como demonstram as 345 
armas apreendidas, em conjunto com mais de 7 mil e 
400 unidades de munição.

O total de veículos recuperados ultrapassou 2 
mil e duzentos automóveis, caminhões e utilitários 
roubados, numa atuação expressiva também na área 
de proteção ao patrimônio popular e empresarial. 
O quantitativo de detenções excedeu a 4 mil e 600 
pessoas, suspeitas de envolvimento em atividades 
ilegais e em situações que levavam risco ao trânsito 
rodoviário.

Outra atribuição destacada da Polícia Rodoviá-
ria Federal é a coordenação do socorro às vítimas de 

acidentes rodoviários, atuação essa especialmente 
importante dado o precário estado de conservação de 
nossas estradas, que – em conjunto com os demais 
fatores de risco, tais como a imprudência, a imperícia 
e o consumo exagerado de bebidas alcoólicas – re-
dundou, durante o ano de 2005, em quase 115 mil 
ocorrências, responsáveis por 4 mil e 200 mortes e 
por um grande número de feridos, superior, no mesmo 
período, a 43 mil casos.

É dessa magnitude, Sr. Presidente, a importância 
dos policiais rodoviários federais para a vida nacional, 
sendo justa a modesta homenagem que presto, nes-
te dia, à dedicação, à coragem e ao profissionalismo 
desses brasileiros, cidadãos comuns como qualquer 
um de nós, mas que têm, entretanto, uma contribuição 
tão destacada para a manutenção da segurança e da 
ordem, em nosso País.

Importante também repisar, neste momento, Se-
nhoras e Senhores Senadores, a relevância de que 
esta Casa continue a apoiar, como até o momento 
tem apoiado, os esforços de modernização que, já há 
algum tempo, vem sendo encaminhados pelo Depar-
tamento de Polícia Rodoviária Federal. É certo que, 
sem esses esforços, será difícil manter – ou mesmo 
ampliar, como é necessário – a atuação do Departa-
mento na consecução de sua missão constitucional 
e na garantia da segurança pública, ao longo dos 
mais de 55 mil quilômetros que constituem as rodo-
vias federais.

Ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
e aos mais de 8 mil policiais rodoviários federais, ex-
presso os meus sinceros agradecimentos, em nome 
dos milhões de brasileiros a quem servem de forma tão 
destacada e singular. Expresso também, estou certo, o 
agradecimento e as homenagens de toda esta Casa, 
uma vez que sei do alto conceito que mantém a nossa 
Polícia Rodoviária junto aos Senadores da República e 
ao conjunto dos servidores do Senado Federal.

É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª sus-

penderia a sessão?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vou encerrar a presente sessão, convocando 
uma extraordinária para às 18 horas e 50 minutos, 
portanto, daqui a dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às18 horas e 48 
minutos.)
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ÀS 18 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-

TES AS SRAS. E OS SRS. SENADORES

Ata da 147ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 30 de agosto 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 79 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 único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2003

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 42, 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Pedro Simon, que altera o art. 40 da Cons-
tituição Federal, relativo ao limite de idade 
para a aposentaria compulsória do servidor 
público em geral, e acrescenta dispositi-
vo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

Parecer sob nº 1.530, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

Relator: Senador José Jorge, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

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 face de discussão em segundo turno, quando 
poderão ser oferecidas emendas que não envolvam 
o mérito.

Portanto, esta é a segunda sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a maté-

ria constará da Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária para prosseguimento da dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência vai encerrar a sessão, convo-
cando sessão extraordinária para às 18 horas e 53 
minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrando a presente sessão.

(Levanta–se a sessão às 18 horas e 52 
minutos).
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ÀS 18 HORAS E 53 MINUTOS, ACHAM–
SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-
NADORES

Ata da 148ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 30 de agosto de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Tião Vieira
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 79 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2003

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 42, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador Pe-
dro Simon, que altera o art. 40 da Constitui-
ção Federal, relativo ao limite de idade para a 
aposentadoria compulsória do servidor público 
em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Parecer sob nº 1.530, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

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.

Esta é a terceira e última sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação.
Determino à Secretaria da Mesa a abertura do 

painel.
Os Srs. Líderes já podem orientar as suas Ban-

cadas.
Senador Ney Suassuna, como vota o PMDB?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 

vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PMDB vota “sim”.
Como vota o Líder do PSDB?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, o PSDB vota “sim”. É uma medida muito 
justa, acompanhando a expectativa de vida do brasi-
leiro que cresceu bastante, felizmente. É muito bom, 
pois pessoas com grande sabedoria poderão continuar 
a trabalhar em favor do País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB vota “sim’. É a recomendação para a 
Bancada, do nobre Senador Eduardo Azeredo.

Como vota o Líder do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, o PFL vota “sim”.

Pessoalmente, lamento que a matéria não seja es-
tendida também aos conselheiros e presidentes dos tribu-
nais regionais, os estaduais. Mas o voto do PFL é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o Líder do PSB?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – Sr. 
Presidente, o Partido Socialista Brasileiro vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o Líder do PTB?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Perdão. Houve um problema aqui no sistema 
de votação, e vamos retomar a votação.

Vou passar a presidência ao Senador Tião Viana, para 
que eu possa repetir o gesto que tive na primeira votação, 
participando pessoalmente desse esforço de votação.

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Determino à Mesa que abra o painel de votação.

As Srªs e os Srs. Líderes poderão orientar as 
suas Bancadas.

Como vota o Líder do PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 

Presidente, pedimos aos colegas da Bancada do PT e 
do Bloco para acompanhar a orientação geral da Casa 
pelo voto “sim” nessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Bloco vota “sim”.

Como vota o Líder do PSDB?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-

sidente, o PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O PSDB vota “sim”.
Como vota o Líder do PTB?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– O PTB reitera o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O PTB reitera o voto “sim”.
Como vota o Líder do Governo?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– O Governo encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O Governo vota “sim”.
Como vota o Senador Edison Lobão, pelo PFL?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre-

sidente, a minha alegria só não é completa ao votar 
“sim” pelo fato de não ter sido incluído também o de-
sembargador – os desembargadores estaduais e os 
desembargadores federais. Aliás, esse tinha sido um 
acerto na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania quando votamos a reforma do Poder Judiciário. 
No passo seguinte, incluiríamos todos os desembar-
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gadores no benefício da aposentadoria aos 75 anos. 
Lamentavelmente, isso foi convertido numa idéia de 
se apresentar ainda uma lei complementar para re-
gulamentar a matéria.

De toda maneira, votarei “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Edison Lobão, o PFL vota “sim”.
Como vota o Líder do PSB?
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– Sr. Presidente, o PSB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O PSB vota “sim”.
A Mesa pede que as Srª e os Srs. Senadores que 

estão nos gabinetes venham ao plenário votar, porque 
trata-se de matéria com quorum qualificado.

Como vota o Líder do PFL, Senador Demóste-
nes Torres?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, o PFL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Como vota o Senador Ney Suassuna?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
vota “sim” e pede aos Senadores que estejam fora do 
plenário, nos gabinetes ou no cafezinho, que venham 
votar, pois essa matéria é importante.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Líder do PMDB apela aos Srs. Senadores que es-
tejam nos gabinetes que venham ao plenário votar a 
matéria. Na última votação, houve mais de 65 votantes 
sobre esse item. Precisamos de 49 votos. Em primeiro 
turno, 62 Srs. Senadores votaram na última semana 
sobre a matéria. (Pausa.)

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
O Senador José Sarney está a caminho. S. Exª 

deve estar tendo dificuldades com o elevador do Ane-
xo. Vamos esperar que S. Exª chegue aqui. A Mesa 
aguarda mais um minuto.

A Mesa esclarece que ainda haverá três matérias 
com votação nominal.

(Procede-se à votação nominal e secreta 
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 55 Srs. Senadores, e, NÃO, 1.

Houve uma abstenção.
Total: 57 votos.
Aprovada a matéria.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2003

Altera o art. 40 da Constituição relativo 
ao limite de idade para a aposentadoria 
compulsória do público em geral, e dis-
positivo ao Ato das Constitucionais Tran-
sitórias.

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

Art. 1º O art. 40 de Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40.  ................................................
§ 1º ....................................................... .
II – Compulsoriamente, com proven-

tos proporcionais ao tempo de contribuição, 
aos setenta anos de idade, ou aos setenta e 
cinco, anos de idade, na forma de lei comple-
mentar;

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

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias será acrescido do seguinte art. 95:

“Art. 95. Até que entre em vigor a lei com-
plementar de que trata o inciso II do § 1º do 
art. 40 da Constituição Federal, os ministros 
do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores e do Tribunal de Contas da União 
aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos se-
tenta e cinco anos de idade, nas condições 
do art. 52 da Constituição Federal.”

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em votação o requerimento de urgência, Requeri-
mento nº 948, de 2005, lido no Expediente para o 
Projeto de Resolução nº 74, de 2005.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda 

sessão deliberativa ordinária subseqüente, que será 
na próxima quinta-feira.

Em votação o requerimento de urgência, Reque-
rimento nº 949, de 2005, lido no Expediente para o 
Projeto de Resolução nº 75, de 2005.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda 

sessão deliberativa ordinária subseqüente, que será 
na próxima quinta-feira.

Convido o eminente Senador Renan Calheiros, 
Presidente da Casa, para reassumir os trabalhos.

O Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre-
sidente, Senador Renan Calheiros, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se não houver objeção do Plenário, votaremos 
a indicação de três embaixadores rapidamente. Apelo 
à Casa para que isso possa acontecer.

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

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Paulo Octávio. Em seguida, concederei a palavra a V. 
Exª, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão o orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, estou sentindo uma inquietação muito grande 
na Casa por parte dos funcionários do Legislativo – e são 
muitos os que contribuem com o nosso trabalho todos os 
dias – em razão da posição tomada por V. Exª de colocar 
amanhã em votação o veto do Presidente da República 
relativo ao aumento de 15% concedido aos servidores 
desta Casa. Sabemos que esse aumento é justo, que 
todos já contavam com isso – e já o estavam recebendo 
em seus contracheques – e que, de repente, o veto pre-
sidencial prejudicou mais de trinta mil famílias.

Como se comenta que o Governo estaria fazendo 
um esforço para retirar esse veto da votação de ama-
nhã, eu gostaria de saber de V. Exª se existe algum 
compromisso nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Paulo Octávio, não há, pelo menos 
que eu saiba, nenhum esforço para impedir a votação. 
A sessão do Congresso foi convocada para amanhã, 
quando pretendemos apreciar 395 vetos. Convoquei 
uma reunião de Líderes para hoje ainda. Se houver um 
acordo com relação à pauta de votação, será melhor. 
Se não houver esse acordo, vamos votar um a um to-
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dos os vetos; para isso, já distribuímos a cédula com 
bastante antecedência.

Desse modo, quero tranqüilizar V. Exª e todos no 
sentido de que não há nada, absolutamente nada, que 
possa impedir essa votação.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – V. Exª 
tranqüiliza não só a mim, mas certamente aos funcio-
nários desta Casa e da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O que pode impedir a deliberação é, eviden-
temente, a ausência de quorum, mas espero since-
ramente que isso não aconteça.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Certa-
mente, haverá quorum amanhã.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu queria uma informação sobre a 
ordem segundo a qual são votadas as propostas de 
emenda à Constituição.

Vou pedir atenção para o seguinte fato. Acabamos 
de votar, em segundo turno, a PEC nº 42, de autoria do 
Senador Pedro Simon – votei “sim”, e ela obteve grande 
maioria aqui. A matéria foi votada, em primeiro turno, no 
dia 24 de agosto. Estamos em 30 de agosto, e a PEC 
já foi votada em segundo turno – fico muito satisfeito 
que tenha sido votada com bastante rapidez.

Entretanto, gostaria de me referir à PEC nº 64, 
de 1999, cuja votação em primeiro turno, quase con-
sensual, aconteceu em 23 de fevereiro. A Proposta de 
Emenda à Constituição foi, então, encaminhada à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidida 
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, que normal-
mente é muito expedito em encaminhar as coisas. Pa-
rece-me foi atribuída ao Senador Aloizio Mercadante a 
responsabilidade de dar parecer à matéria. Eu gostaria 
de fazer um apelo público, para que o Líder do Governo 
pudesse encaminhar logo o parecer. Não sei se houve 
diálogo do Presidente da Comissão com S. Exª para 
que pudesse ser logo feita a apreciação.

Do que trata essa PEC? Da presença do Presi-
dente da República, por ocasião de sua mensagem 
ao Congresso Nacional, todo dia 15 de fevereiro: em 
vez de ser encaminhada por meio do Ministro-Chefe 
da Casa Civil, ela será encaminhada, falada e dita 
pelo próprio Presidente. Isso inclusive já ocorreu, por 
entendimento entre o Presidente da República e o 
Presidente do Congresso, por ocasião do último ano 
e última mensagem presidencial do então Presidente 
José Sarney, assim como também em 15 de fevereiro 
de 2003, quando o Presidente Lula veio aqui.

Então, agradeceria se o Presidente do Senado, 
o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e o Líder do Governo pudessem entender-se 

para que a delonga entre o primeiro e o segundo turno 
da votação dessa PEC não seja tão grande.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Como 
Presidente da CCJ, declaro ao Plenário que não pode 
haver maior homenagem ao Senador Eduardo Suplicy 
do que designar o Líder do Governo para relatar a sua 
emenda. Foi o que fiz, e creio que fiz muito bem. 

V. Exª, Senador, deve estar satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Na forma do disposto no art. 364, encerrada a 
discussão em segundo turno com a apresentação de 
emendas, a matéria volta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para parecer. Após o parecer, será 
reinserida na Ordem do Dia. 

Foi exatamente o que aconteceu: para emitir pa-
recer, o Senador Antonio Carlos Magalhães designou o 
Senador Aloizio Mercadante. Tão logo chegue, vamos in-
serir a matéria na Ordem do Dia, como deseja V. Exª.

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 Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje à noite, 
o PMDB terá uma reunião de sua Bancada e um dos 
itens de discussão refere-se exatamente aos 15% dos 
funcionários, que vinham recebendo regularmente em 
novembro, dezembro e no 13º, mas foram suspensos.

A nossa propensão é de apoiar o aumento dos 
15%, mas vamos discutir isso com a Bancada e tomar 
uma posição definitiva de todo o PMDB.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 161, DE 2005 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 161, de 2005 (nº 356/2005, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa-
dor do Brasil junto à Grande Jamahiriya Árabe 
Popular Socialista da Líbia, e, cumulativamen-
te, o de Embaixador do Brasil na República 

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



Agosto de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 31 29355 

de Malta, desde que obtido o agrément do 
governo desse país.

Concedo a palavra à Srª 1ª Secretária, em exer-
cício, Senadora Serys Slhessarenko, para a leitura do 
parecer.

PARECER Nº 1.544, DE 2005-CRE

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MS. 
Para leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do 
nome do Sr. Luciano Ozorio Rosa obteve a aprovação da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
com 16 votos favoráveis e nenhum voto contrário; por-
tanto, pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regimen-
to Interno, deve ser precedida por escrutínio secreto, 
em sessão pública.

Em votação.
Esclareço ao Plenário que a votação será pelo 

sistema eletrônico.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal e secreta 
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e, NÃO, 5.

Não houve abstenções.
Total: 50 votos.
Aprovado o nome do Sr. Embaixador Luciano 

Ozorio Rosa.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 169, DE 2005 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 169, de 2005 (nº 381/2005, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Luiz Sérgio Gama Figueira, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Fin-
lândia, e, cumulativamente, o de Embaixador 
do Brasil na República da Estônia, desde que 
obtido o agrément do governo desse país.

Concedo da palavra à Srª 1ª Secretária, em exer-
cício, Senadora Serys Slhessarenko, para a leitura do 
parecer.

PARECER Nº 1.545, DE 2005-CRE

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MS. 
Para leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do 
nome do Sr. Luiz Sérgio Gama Figueira obteve a apro-
vação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional com 16 votos favoráveis e nenhum voto contrário; 
portanto, pela unanimidade dos Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regimen-
to Interno, deve ser precedida por escrutínio secreto, 
em sessão pública.

Em votação.
Esclareço ao Plenário que a votação será pelo 

sistema eletrônico.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação nominal e secreta 
pelo sistema eletrônico.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou encerrar a votação e proclamar o resul-
tado.

Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e, NÃO, 7.
Não houve abstenções.
Total: 50 votos.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador 

Luiz Sérgio Gama Figueira.
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 183, DE 2005 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática) 

Mensagem nº 183, de 2005 (nº 
474/2005, na origem), pela qual o Presiden-
te da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Isnard Penha 
Brasil Júnior, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Per-
manente do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, 
e, cumulativamente, os de Embaixador do 
Brasil no Sultanato de Omã e na República 
do Iêmen, desde que obtidos os agréments 
dos governos desses países.

Concedo a palavra à Srª 1ª Secretária em exer-
cício, Senadora Serys Slhessarenko, para leitura do 
parecer da Comissão de Relação Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.

 
PARECER Nº 1.546, DE 2005-CRE 

A SRA.SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MS. Para leitura do parecer.) – Sr. Isnard Penha 
Brasil Júnior, Ministro de Segunda Classe, da car-
reira de Diplomata, obteve na Comissão de Re-
lações Exteriores 16 votos favoráveis e nenhum 
voto contra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em discussão o parecer, que é favorável. 

(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-

beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 

termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regi-

mento Interno, deve ser procedida por escrutínio se-

creto, em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal e secreta 

pelo sistema eletrônico.)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO) – Sr. Presidente, para uma consulta a V. 

Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Eduardo Si-

queira Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO. Pela ordem.) – Segundo informação de V. Exª 

ao Plenário, teremos, de imediato, após a votação, 

o encerramento da sessão. Amanhã teremos uma 

sessão do Congresso, e está mantida a sessão de-

liberativa ordinária do Senado às 14h?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sim. Está mantida. Vamos cancelar apenas a 

sessão do Senado Federal convocada para às 10h.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO) – Esta está cancelada?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Teremos a sessão ordinária das 14 horas e 

está mantida, mais do que mantida, a sessão do Con-

gresso Nacional, para as 11 horas, para apreciarmos 

os vetos e, se for a vontade do Plenário do Senado 

Federal, alguns créditos suplementares.

Estou pedindo o apoio do nobre Líder José Agri-

pino para que isto efetivamente aconteça, para que 

possamos votar principalmente um crédito do Minis-

tério da Defesa, que é muito importante.

Se todos já votaram, vou encerrar a votação.

(Procede-se a apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 37 Srs Senadores; e, NÃO, 6.

Houve uma abstenção.
Total: 44 votos.
Está aprovado, portanto, o nome do Embaixador 

Isnard Penha Brasil Júnior.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Fica cancelada a sessão extraordinária do 
Senado Federal convocada para amanhã, às 10 
horas.

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 14horas , 
a seguinte

ORDEM DO DIA 

1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

 Requerimento nº 937, de 2004 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 62, de 2004 (nº 3.846/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que cria a Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC e dá outras provi-
dências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 
– 1.538, de 2005, da Comissão de Desen-

volvimento Regional e Turismo (em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 448, de 2005), 
Relator: Senador Delcídio Amaral;

– 1.539, de 2005, da Comissão de Ser-
viços de Infra-Estrutura, Relator: Senador Del-
cídio Amaral;

– 1.540, de 2005, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Tasso Jereissati, com voto con-
trário, em separado, do Senador Marcelo 
Crivella; e 

– nº 1.541, de 2005, da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: 
Senador Heráclito Fortes.

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 12, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

4

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2004-
COMPLEMENTAR 
(Votação nominal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 162, de 2004-Complementar, de 
autoria do Senador Augusto Botelho, que dispõe 
sobre a atuação das Forças Armadas e da Po-
lícia Federal nas unidades de conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e
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– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres.

5

REQUERIMENTO Nº 947, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 340, III, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 947, de 2005, do Senador Arthur Virgílio 
e outros Senhores Senadores, solicitando, 
nos termos do art. 336, inciso III, do Regimen-
to Interno, urgência para o Projeto de Lei do 
Senado nº 266, de 2005-Complementar, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea j ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 357, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 357, de 2005 (nº 
1.024/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bulgária sobre Isenção Par-
cial de Vistos, celebrado em Sófia, em 10 de 
abril de 2003.

Parecer favorável, sob nº 1.523, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator Senador Flexa Ribeiro.

7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 367, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 367, de 2005 (nº 
1.322/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Dispensa de 
Tradução para Documentos Administrativos 
para Efeitos de Imigração entre os Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Florianó-
polis, em 15 de dezembro de 2000.

Parecer favorável, sob nº 1.524, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Roberto 
Saturnino.

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 369, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 369, de 2005 (nº 
1.376/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimen-
to entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cuba 
para a Cooperação nos Setores de Pesca e 
da Aqüicultura, celebrado em Havana, em 26 
de setembro de 2003.

Parecer favorável, sob nº 1.527, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mão Santa.

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 371, DE 2005

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 371, de 2005 (nº 
1.422/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública Tcheca sobre Isenção Parcial de Vistos, 
celebrado em Praga, em 29 de abril de 2004.

Parecer favorável, sob nº 1.525, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Mão 
Santa. 

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 373, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 373, de 2005 (nº 
632/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Interamericana 
contra o Terrorismo, assinada em Barbados, 
em 3 de junho de 2002.

Parecer favorável, sob nº 1.526, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25 
minutos.)
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 149ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 31 de agosto de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Flexa Ribeiro, 
Pedro Simon e Augusto Botelho

    229ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 29489 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 79 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a Sessão.

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

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECERES NºS 1.547 E 1.548, DE 2005

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 26, 
de 1998 (nº 2.863/97, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
estabelece as sanções administrativas e 
penais em caso de realização de atividades 
proibidas pela Convenção Internacional so-
bre a Proibição do Desenvolvimento, Produ-
ção, Estocagem e Uso das Armas Químicas 
e sobre a Destruição das Armas Químicas 
existentes no mundo (CPAQ).

PARECER Nº 1.547, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional)

Relator: Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

Nos termos das competências estabelecidas no 
art. 61 da Constituição Federal, o Poder Executivo, por 
meio da Mensagem nº 342, de 17 de março de 1997, 
submete ao Congresso Nacional o texto do Projeto 
de Lei que “Estabelece as sanções administrativas e 
penais em caso de realização de atividades proibidas 
pela Convenção Internacional sobre a Proibição do De-
senvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas 
existentes no mundo (CPAQ)”.

O Projeto de Lei foi apreciado pela Câmara dos 
Deputados, protocolizado sob o nº 2.863, de 1997, 
onde foi preliminarmente distribuído às comissões de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de Cons-
tituição e Justiça e de Redação.

A mensagem presidencial foi recebida pela Câma-
ra dos Deputados em 18 de março de 1997 e o projeto 
de lei anexo à mensagem recebeu a chancela daquela 
Casa em 18 de junho de 1998, chegando ao Senado 
Federal no dia 25 de junho subseqüente.

Nesta Casa, a proposição em epígrafe foi distri-
buída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional em 26 de junho de 1998. Na Comissão, a 
proposição foi distribuída em 28 de outubro de 1998 
ao então Senador Joel de Hollanda. Com o encerra-

mento da legislatura e do mandato do parlamentar, o 
projeto de lei foi redistribuído, já em 03 de agosto de 
1999, ao relator signatário.

É o relatório.

II – Voto

Em 13 de março de 1996 o Governo Brasileiro 
ratificou a Convenção sobre a Proibição do Desen-
volvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas 
existentes no mundo – CPAQ.

Essa convenção estabelece, em seu art. 7º, a 
aprovação de legislação implementadora em cada Es-
tado-Parte, com previsão de sanções a pessoas físicas 
e jurídicas que exerçam atividades por ela proibidas.

Neste sentido, a Comissão Interministerial criada 
pelo Poder Executivo para gerenciar a implementação 
da Convenção preparou o projeto de lei ora em análise, 
que justamente estatui sanções administrativas e tipos 
penais para a violação das disposições do tratado.

Com base no exposto, considerando a adequação 
jurídica e a boa técnica legislativa da proposição em 
tela, concluo este parecer opinando pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1998, que “Esta-
belece as sanções administrativas e penais em caso 
de realização de atividades proibidas pela Convenção 
Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, 
Produção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e 
sobre a Destruição das Armas Químicas existentes 
no mundo (CPAQ)”.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1999. 
– José Sarney, Presidente – Mozarildo Cavalcanti, 
Relator – Bernardo Cabral – Romeu Tuma – Tião 
Viana – Moreira Mendes – Luiz Estevão – Eduardo 
Suplicy – José Jorge – Mauro Miranda – José Fo-
gaça – João Alberto – Pedro Piva.

PARECER Nº 1.548,  DE 2005 
(Da Comissão De Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Arthur Virgílio
Relator ad hoc: José Jorge

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para análise, o PLC nº 
26, de 1998, que estabelece as sanções administra-
tivas e penais em caso de realização de atividades 
proibidas pela Convenção Internacional sobre a Proibi-
ção do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso 
das Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas 
Químicas existentes no mundo (CPAQ).

Esta proposição foi submetida ao Congresso Na-
cional pelo Poder Executivo, mediante a Mensagem 
nº 342, de 17 de março de 1997, nas faculdades pre-
vistas no art. 61 da Constituição Federal. Na Câmara 
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dos Deputados, o PLC nº 26, de 1998, foi devidamente 
aprovado, tendo sido positivamente analisado nas Co-
missões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
e de Constituição e Justiça e de Redação. Nesta última 
Comissão, por proposta da Relatora Deputada Zulaiê 
Cobra Ribeiro, foi incluída cláusula revogatória, atual 
art. 60 do PLC nº 26, de 1998, sendo a única modifi-
cação feita ao projeto original até então.

Nesta Casa, a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional aprovou parecer em 28 de setem-
bro de 1999, tendo o projeto, no mês seguinte, sido 
distribuído a esta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Sem deliberação até o fim da última legis-
latura, a proposição em análise foi arquivada por força 
do art. 332, I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral. Contudo, insatisfeitos com tal situação, o Senador 
Aluízio Mercadante e outros Senadores subscreveram 
o Requerimento nº 376, de 2003, solicitando o desar-
quivamento do PLC nº 26/1998, de acordo com o art. 
332, § 1º do Regimento Interno do Senado Federal.

Prevê a proposição medidas internas de imple-
mentação do tratado de 1993 que bane as armas quí-
micas. Nesse sentido, a proposição propugna sanções 
penais ou administrativas para coibir descumprimento 
das obrigações assumidas pelo Estado brasileiro após 
a ratificação do referido tratado.

II – Análise

O Brasil aprovou a CPAQ pelo Decreto Legislativo 
nº 9, de 29 de fevereiro de 1996, ratificando-a em 13 
de março do mesmo ano. Esse tratado entrou em vigor 
em 29 de abril de 1997 e foi promulgado no Brasil pelo 
Decreto nº 2.977, de 1º de março de 1999.

O art. VII dessa Convenção obriga o Estado Mem-
bro a tomar medidas nacionais de implementação, 
particularmente:

a) proibir às pessoas físicas e jurídicas 
que se encontrem em qualquer lugar de seu 
território ou em qualquer outro lugar sob sua 
jurisdição, reconhecido pelo direito interna-
cional, de realizarem qualquer atividade proi-
bida a um Estado-Parte por esta Convenção, 
e também promulgar leis penais referentes a 
essas atividades;

b) não permitir a realização, em qual-
quer lugar sob seu controle, de nenhuma ati-
vidade proibida a um Estado-Parte por esta 
Convenção; e

c) fazer extensivas as leis penais pro-
mulgadas nos termos da alínea (a) a qual-
quer atividade proibida a um Estado-Parte 
por esta Convenção realizada em qualquer 
lugar por pessoas físicas que possuam a sua 

nacionalidade, em conformidade com o direito 
internacional.

A fim de implementar tais disposições, o PLC nº 
26, de 1998, além de ressaltar as obrigações advindas 
da CPAQ, tipifica dois crimes, ambos a serem apena-
dos com reclusão de um a dez anos, a saber:

a) Fazer uso de armas químicas ou re-
alizar, no Brasil, atividades que envolvam a 
pesquisa, produção, estocagem, aquisição, 
transferência, importação ou exportação de 
armas químicas ou de substâncias químicas 
abrangidas pela CPAQ com a finalidade de 
produção de tais armas;

b) contribuir, direta ou indiretamente, por 
ação ou omissão, para o uso de armas químicas 
ou para a realização, no Brasil ou no exterior, 
das atividades arroladas na alínea anterior.

Sobre o significado de armas químicas, a CPAQ, 
que já possui força normativa no Brasil, amplamente 
definidos, a partir dos critério exposto em seu art. 2º, 
que envolve os produtos químicos tóxicos e seus pre-
cursores, proibidos em si mesmos, por sua finalidade 
ou por sua quantidade; as munições e dispositivos es-
pecialmente concebidos para causar a morte ou outros 
danos por ação dos produtos químicos tóxicos; e todo 
material a ser utilizado em ligação direta com o empre-
go das munições e dispositivos mencionados.

Além das medidas de repressão penal, a CPAQ 
determina que os Estados Partes colaborem entre si 
e com a Organização para a Proibição de Armas Quí-
micas (OPAQ). Para tal propósito, deverá o Estado de-
terminar uma Autoridade Nacional que coordenará as 
relações com os demais Estados e com a OPAQ. No 
Brasil, essa autoridade é a Comissão Interministerial 
para Assuntos Relativos á Convenção sobre a Proibi-
ção das Armas Químicas e sua aplicação no Brasil, 
que fora definida pelo Decreto presidencial nº 2.074, 
de 14 de novembro de 1996.

O PLC nº 26, de 1998, descreve as possibilida-
des de sanções administrativas a serem arbitradas 
pela Comissão Interministerial, hipóteses condiciona-
das à elaboração de lei pelos termos do art. 2º, V, do 
Decreto nº 2.074, de 1996. Nesse sentido, em caso 
de haver omissões ou imprecisões de informações, 
ou não colaboração com a Comissão Interministerial, 
esta poderá aplicar advertência; multa; perda do bem 
envolvido na infração; suspensão do direito de co-
mercializar, pelo prazo de seis meses a cinco anos; e 
cassação da habilitação para atuação no comércio, no 
caso de reincidência.

Conforme visto, o PLC nº 26, de 1998, é de extre-
ma importância, pois demonstra disposição brasileira 
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não só de cumprir com suas obrigações internacio-
nais, mas de ser protagonista na luta contra armas de 
destruição em massa.

Do ponto de vista de técnica legislativa, entretan-
to, cumpre destacar a inadequação do art. 6º do PLC 
nº 26/1998 com o disposto no art. 9º da Lei Comple-
mentar nº 95, de 1998 (com a nova redação gerada 
pela Lei Complementar nº 107, de 2001).

O art 9º da LC nº 95/1998 determina que cláusu-
las de revogação devem enumerar, expressamente, as 
leis ou disposições legais revogadas, o que não o faz 
o art. 6º do PLC nº 26/1998, quando admite revogação 
geral a disposições contrárias a seus termos. Portanto, 
o art. 6º do PLC nº 26/1998 deve ser suprimido, pois 
constitui desajuste com a boa técnica legislativa e re-
vela-se desnecessário. Tal supressão, como não afeta 
a substância do PLC nº 26/1998, deve ser concretizada 
por meio de emenda de redação.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, diante a constituciona-
lidade, juridicidade e adequação regimental, opinamos 
pela aprovação do PLC nº 26, de 1998, com a seguinte 
Emenda de redação.

EMENDA Nº 1 – CCJ 
(ao PLC nº 26, de 1998)

Suprima-se o art. 6º do PLC nº 26/1998

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1998 
(Nº 2.863/97, na Casa de origem)

“Estabelece as sanções administra-
tivas e penais em caso de realização de 
atividades proibidas pela Convenção In-
ternacional, sobre a Proibição do Desen-
volvimento, Produção, Estocagem e Uso 
das Armas Químicas e sobre Destruição 
das Armas Químicas existentes no mun-
do (CPAQ)”.

EMENDA Nº 2–CCJ

Onde se lê “verdade” no inciso I do art. 1º do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 26, de 1998 (nº 2.863/97 na 
Casa de origem), leia-se “vedada”, passando referido 
inciso a ter a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
I – realizará, no Brasil, atividade vedada 

pela Convenção Internacional, sobre a Proi-
bição do Desenvolvimento, Produção e Uso 
das Armas Químicas e sobre a Destruição 
das Armas Químicas existentes no mundo 
(CPAQ);

(...)”

Justificação

A Emenda em questão visa tão-somente corrigir 
um erro de redação constante no inciso I, do art. 1º 
do Projeto em questão, de forma a substituir a pala-
vra “verdade” por “vedada”, em razão de erro de gra-
fia constante do Projeto, que pode ser observado na 
simples leitura do texto.

Sala das Comissões, – Antonio Carlos Vala-
dares.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1998 
(Nº 2.863/97, na Casa de origem)

“Estabelece as sanções administra-
tivas e penais em caso de realização de 
atividades proibidas pela Convenção In-
ternacional, sobre a Proibição do Desen-
volvimento, Produção, Estocagem e Uso 
das Armas Químicas e sobre Destruição 
das Armas Químicas existentes no mun-
do (CPAQ)”.

EMENDA Nº 3 – CCJ

Onde se lê “Comissões” no caput do art. 3º Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 26, de 1998 (nº 2.863/97 na 
Casa de origem), leia-se “Omissões”, passando-se a 
seguinte redação:

“Art. 3º Omissões ou imprecisões de in-
formação, bem como não colaboração com a 
Comissão Interministerial no exercício de suas 
funções legais, constituem infração adminis-
trativa, ficando o infrator sujeito às seguintes 
penalidades:

(...)”

Justificação

A Emenda em questão visa tão-somente corrigir 
um erro de redação constante no caput do art. 3º do 
Projeto em questão, de forma a substituir a palavra 
“Comissões” por “Omissões”, em razão de erro de 
grafia constante do Projeto, que pode ser observado 
na simples leitura do texto.

Sala das Comissões, – Senador Antonio Car-
los Valadares. 
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IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em Reunião Ordinária realizada nesta data, decide 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 
1998, com as seguintes Emendas:

EMENDA Nº 1-CCJ

Suprima-se o art. 6º do PLC nº 26/1998.

EMENDA Nº 2-CCJ

Onde se lê “verdade” no inciso I do art. 1º do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 26, de 1998 (nº 2.863/97 na 
Casa de origem), leia-se “vedada”, passando referido 
inciso a ter a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
I – realizará, no Brasil, atividade vedada 

pela Convenção Internacional, sobre a Proibi-

ção do Desenvolvimento, Produção e Uso das 
Armas Químicas e sobre a Destruição das Ar-
mas Químicas existentes no mundo (CPAQ);

EMENDA Nº 3-CCJ

Onde se lê “Comissões” no caput do art. 3º do 
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1998 (nº 2.863/97 
na Casa de origem), leia-se “Omissões”, passando-se 
à seguinte redação:

“Art. 3º Omissões ou imprecisões de in-
formação, bem como não colaboração com a 
Comissão Interministerial no exercício de suas 
funções legais, constituem infração adminis-
trativa, ficando o infrator sujeito às seguintes 
penalidades:

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
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 Repú-
blica, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nes-
ta Constituição.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.977, DE 1º DE MARÇO DE 1999

Promulga a Convenção Internacional 
sobre a Proibição do Desenvolvimento, Pro-
dução, Estocagem e Uso de Armas Quími-
cas e sobre a Destruição das Armas Quí-
micas Existentes no Mundo, assinada em 
Paris, em 13 de janeiro de 1993.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, 
Considerando que a Convenção Internacional sobre a 
Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem 
e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das 
Armas Químicas Existentes no Mundo, foi assinada 
em Paris, em 13 de janeiro de 1993.

Considerando que o ato multilateral em epígrafe 
foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, 
que o aprovou por meio do Decreto Legislativo nº 9, 
de 29 de fevereiro de 1996;

Considerando que a Convenção em tela entrou 
em vigor internacional em 29 de abril de 1997;

Considerando que o Governo brasileiro depo-
sitou o Instrumento de Ratificação da Convenção 
Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, 
Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e 
sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes 
no Mundo, em 13 de março de 1996, passando a 
mesma a vigorar, para o Brasil, em 29 de abril de 
1997;

Decreta:
Art. 1º A Convenção Internacional sobre a Proibi-

ção do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso 
de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas 
Químicas Existentes no Mundo, assinada em Paris, em 

13 de janeiro de 1993, apensa por cópia a este Decre-
to, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente 
como nela se contém.

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

Brasília, 1º de março de 1999; 178º da Indepen-
dência e 111º da República.

CONVENÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, ESTOCAGEM 

E USO DE ARMAS QUÍMICAS E SOBRE A 
DESTRUIÇÃO DAS ARMAS QUÍMICAS 

EXISTENTES NO MUNDO 
NAÇÕES UNIDAS – 1993.

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

Artigo VII 
Medidas Nacionais de Implementação

Obrigações Gerais

1. Cada Estado–Parte adotará, em conformi-
dade com seus procedimentos constitucionais, as 
medidas necessárias para cumprir as obrigações 
assumidas em virtude da presente Convenção. Em 
particular:

a) Proibirá às pessoas físicas e jurídicas que se 
encontrem em qualquer lugar de seu território ou em 
qualquer outro lugar sob sua jurisdição, reconhecido 
pelo direito internacional, de realizarem qualquer ativi-
dade proibida a um Estado-Parte por esta Convenção, 
e também promulgará leis penais referentes a essas 
atividades;

b) Não permitirá a realização, em qualquer lugar 
sob seu controle, de nenhuma atividade proibida a um 
Estado-Parte por esta Convenção; e

c) Fará extensivas as leis penais promulgadas 
nos termos do subparágrafo (a) a qualquer ativida-
de proibida a um Estado-Parte por esta Convenção 
realizada em qualquer lugar por pessoas físicas que 
possuam a sua nacionalidade, em conformidade com 
o direito internacional.

2. Cada Estado-Parte colaborará com os outros 
Estados-Partes e prestará a modalidade adequada de 
assistência jurídica para facilitar a implementação das 
obrigações decorrentes do parágrafo 1.

3. Cada Estado-Parte, na implementação das 
obrigações que tenha assumido em virtude desta 
Convenção, atribuirá a mais alta prioridade à garantia 
da segurança das pessoas e da proteção do meio am-
biente, e colaborará neste sentido, da forma adequada, 
com os outros Estados-Partes.
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Relações entre os Estados-Partes e a Organização

4. Com o objetivo de cumprir as obrigações 
assumidas em virtude desta Convenção, cada Esta-
do-Parte designará ou estabelecerá uma Autoridade 
Nacional, que constituirá o centro nacional de coor-
denação encarregado de manter um enlace efetivo 
com a Organização e com os demais Estados-Partes. 
Cada Estado-Parte notificará à Organização sobre 
sua Autoridade Nacional no momento da entrada em 
vigor desta Convenção para ele.

5. Cada Estado-Parte informará à Organização 
sobre as medidas legislativas e administrativas que 
tenha adotado para implementar esta Convenção.

6. Cada Estado-Parte considerará confiden-
cial e tratará de maneira especial a informação e 
os dados que receber confidencialmente da Or-
ganização com referência à implementação desta 
Convenção. Tratará essa informação e esses dados 
exclusivamente em relação aos direitos e obrigações 
decorrentes desta Convenção e em conformidade 
com as disposições estabelecidas no Anexo sobre 
Confidencialidade.

7. Cada Estado-Parte compromete-se a cola-
borar com a Organização no exercício de todas suas 
funções e, em particular, a prestar assistência à Se-
cretaria Técnica.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.074, 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996

Cria a Comissão Interministerial para 
a aplicação dos dispositivos da Convenção 
Internacional sobre a Proibição do Desen-
volvimento. Produção, Estocagem e Uso 
das Armas Químicas e sobre a Destruição 
das Armas Químicas existentes no mundo 
(CPAQ) e elenca as obrigações e deveres 
decorrentes da CPAQ.

....................................................................................
Art. 2º São atribuições da Comissão Interminis-

terial:
....................................................................................

V – eventual realização de visitas de verificação, 
com vistas à conferência das informações fornecidas, 
em instalações industriais ou de qualquer espécie, em 
caso de não colaboração com a Comissão Interminis-
terial no exercício de suas funções legais;
....................................................................................

DECRETO LEGISLATIVO Nº 9, DE 1996

Aprova o texto da Convenção Inter-
nacional sobre a Proibição do Desenvol-
vimento, Produção, Estocagem e Uso de 
Armas Químicas e sobre a Destruição das 
Armas Químicas existentes no mundo, 
assinada pelo Brasil em 13 de janeiro de 
1993.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Mensagem de veto
Vide Decreto nº 2.954, de 29-1-1999

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, estabelece 
normas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 107,  
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Altera a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

Mensagem de veto nº 393
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO Nº 376, DE 2003

Nos termos do § 1º do art. 332, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeremos o desarqui-
vamento do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1998, 
que “estabelece as sanções administrativas e penais 
em caso de realização de atividades proibidas pela 
Convenção internacional sobre a proibição do desen-
volvimento, produção, estocagem e uso das armas 
químicas e sobre a destruição das armas químicas 
existentes no mundo (CPAQ)”.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2003.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Nos termos das competências estabelecidas no 
art. 61 da Constituição Federal, o Poder Executivo, por 
meio da Mensagem nº 342, de 17 de março de 1997, 
submete ao Congresso Nacional o texto do Projeto 
de Lei que “Estabelece as sanções administrativas e 
penais em caso de realização de atividades proibidas 
pela Convenção Internacional sobre a Proibição do De-
senvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas 
existentes no mundo (CPAQ)”.

O Projeto de Lei, protocolado sob o nº 2.863, 
de 1997, foi apreciado pela Câmara dos Deputados, 
onde foi preliminarmente distribuído às Comissões de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de Cons-
tituição e Justiça e de Redação.

A mensagem presidencial foi recebida pela Câ-
mara dos Deputados em 18 de março de 1997 e o 
projeto de lei, anexo à mensagem, recebeu a chancela 
daquela Casa em 18 e junho de 1998, chegando ao 
Senado Federal logo a seguir, em 25 de junho.

Nesta Casa, a proposição em epígrafe foi distri-
buída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional em 26 de junho de 1998. Na Comissão, a 
proposição foi distribuída em 28 de outubro do mesmo 
ano ao então Senador Joel de Hollanda. Com o encer-
ramento da legislatura e do mandato do parlamentar, 
o projeto de lei foi redistribuído, já em 3 de agosto de 
1999, ao Senador Mozarildo Cavalcante, que teve seu 
parecer aprovado em 28 de setembro de 1999.

No dia 7 de outubro seguinte, a matéria seguiu 
para esta Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania e, no dia 14 de março de 2000, foi distribuída a 
este relator signatário.

É o relatório.

II – Voto

Em 13 de março de 1996, o Governo Brasileiro 
ratificou a Convenção sobre a Proibição do Desen-
volvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas 
Existentes no Mundo – CPAQ.

Essa convenção estabelece, em seu art. 7º, a 
aprovação de legislação implementadora em cada Es-
tado-Parte, com previsão de sanções a pessoas físicas 
e jurídicas que exerçam atividades por ela proibidas.

Para implementar essa disposição convencional, 
a Comissão Interministerial criada pelo Poder Executivo 
para gerenciar a implementação da Convenção pre-
parou o projeto de lei ora em análise, que justamente 

estatui sanções administrativas e tipos penais para a 
violação das disposições do tratado.

Cuida-se de uma peça legislativa que atende 
com precisão ao requisito do tratado internacional, 
além de dotar-se de adequação jurídica e boa técnica 
legislativa. Destarte, concluo este parecer opinando 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 26, 
de 1998, que “Estabelece as sanções administrativas 
e penais em caso de realização de atividades proibi-
das pela Convenção Internacional sobre a Proibição 
do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das 
Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Quí-
micas existentes no mundo (CPAQ)”.

Sala da Comissão, – Romeu Tuma, Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

Nos termos das competências estabelecidas no 
art. 61 da Constituição Federal, o Poder Executivo, por 
meio da Mensagem nº 342, de 17 de março de 1997, 
submete ao Congresso Nacional o texto do Projeto 
de Lei que “estabelece as sanções administrativas e 
penais em caso de realização de atividades proibidas 
pela Convenção Internacional sobre a Proibição do De-
senvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas 
existentes no mundo (CPAQ)”.

O Projeto de Lei foi apreciado pela Câmara dos 
Deputados, onde foi preliminarmente distribuído.

A mensagem presidencial foi recebida pela Câ-
mara dos Deputados em 18 de março de 1997 e o 
projeto de lei, anexo à mensagem, recebeu a chancela 
daquela Casa em 18 e junho de 1998, após aprova-
ção prévia das Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de 
Redação. Em 25 de junho de 1998 a proposição foi 
encaminhada ao Senado Federal.

Nesta Casa, a proposição em epígrafe foi distri-
buída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional em 26 de junho de 1998. Na Comissão, a 
proposição foi distribuída em 28 de outubro do mesmo 
ano ao então Senador Joel de Hollanda. Com o encer-
ramento da legislatura e do mandato do parlamentar, 
o projeto de lei foi redistribuído, já em 3 de agosto de 
1999, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que teve seu 
parecer aprovado em 28 de setembro de 1999.

No dia 7 de outubro seguinte, a matéria seguiu 
para esta Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania e, no dia 14 de março de 2000, foi distribuída ao 
Senador Romeu Tuma para relatar.
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Restando por todo esse período sem aprecia-
ção pelo colegiado da CCJ, o projeto foi destinado ao 
arquivo, nos termos do art. 332 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sendo comunicado o feito ao Ple-
nário do Senado Federal e à Câmara dos Deputados, 
em 16 de janeiro de 2003.

Entretanto, inconformados, e tendo por base o 
§ 1º do art. 332 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, o Senador Aloizio Mercadante, eu próprio e ou-
tros senhores Senadores apresentamos requerimento 
para desarquivamento da proposição em tela. Com a 
aprovação do mesmo em 22 de maio de 2003, foi a 
proposição encaminhada novamente à esta Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde fui desig-
nado relator da matéria.

II – Análise

Em 13 de março de 1996, o Governo Brasileiro 
ratificou a Convenção sobre a Proibição do Desen-
volvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas 
Existentes no Mundo (CPAQ).

Essa convenção estabelece, em seu art. 70, a 
aprovação de legislação implementadora em cada 
Estado-Parte, com previsão de sanções a pessoas 
físicas e jurídicas que exerçam atividades por ela 
proibidas.

Para implementar essa disposição convencional, 
a Comissão Interministerial criada pelo Poder Executivo 
para gerenciar a implementação da Convenção pre-
parou o projeto de lei ora em análise, que justamente 
estatui sanções administrativas e tipos penais para a 
violação das disposições do tratado.

III – Voto

Cuida-se de uma peça legislativa que atende 
com precisão ao requisito do tratado internacional já 
ratificado pelo Brasil, além de dotar-se de adequação 
jurídica e boa técnica legislativa. Motivo pelo qual opi-
namos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
nº 26, de 1998.

Sala da Comissão, – Tião Viana.

RELATÓRIO

Relator: Senador Arthur Virgílio

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para análise, o PLC nº 

26, de 1998, que estabelece as sanções administra-
tivas e penais em caso de realização de atividades 
proibidas pela Convenção Internacional sobre a Proibi-

ção do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso 
das Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas 
Químicas existentes no mundo (CPAQ).

Esta proposição foi submetida ao Congresso 
Nacional pelo Poder Executivo, mediante a Men-
sagem nº 342, de 17 de março de 1997, nas facul-
dades previstas no art. 61 da Constituição Federal. 
Na Câmara dos Deputados, o PLC nº 26, de 1998, 
foi devidamente aprovado, tendo sido positivamente 
analisado nas Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de 
Redação. Nesta última Comissão, por proposta da 
Relatora Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, foi incluída 
cláusula revogatória, atual art. 6º do PLC nº 26, de 
1998, sendo a única modificação feita ao projeto ori-
ginal até então.

Nesta Casa, a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional aprovou parecer em 28 de setem-
bro de 1999, tendo o projeto, no mês seguinte, sido 
distribuído a esta Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Sem deliberação até o fim da última le-
gislatura, a proposição em análise foi arquivada por 
força do art. 332, I, do Regimento Interno do Sena-
do Federal. Contudo, insatisfeitos com tal situação, 
o Senador Aloizio Mercadante e outros Senadores 
subscreveram o Requerimento nº 376, de 2003, so-
licitando o desarquivamento do PLC nº 26/1998, de 
acordo com o art. 332, § 1º, do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Prevê a proposição medidas internas de imple-
mentação do tratado de 1993 que bane as armas quí-
micas. Nesse sentido, a proposição propugna sanções 
penais ou administrativas para coibir descumprimento 
das obrigações assumidas pelo Estado brasileiro após 
a ratificação do referido tratado.

II – Análise

O Brasil aprovou a CPAQ pelo Decreto Legislativo 
nº 9, de 29 de fevereiro de 1996, ratificando-a em 13 
de março do mesmo ano. Esse tratado entrou em vigor 
em 29 de abril de 1997 e foi promulgado no Brasil pelo 
Decreto nº 2.977, de 1º de março de 1999.

O art. VII dessa Convenção obriga o Estado-
Membro a tomar medidas nacionais de implementa-
ção, particularmente:

a) proibir às pessoas físicas e jurídicas 
que se encontrem em qualquer lugar de seu 
território ou em qualquer outro lugar sob sua 
jurisdição, reconhecido pelo direito interna-
cional, de realizarem qualquer atividade proi-
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bida a um Estado-Parte por esta Convenção, 
e também promulgar leis penais referentes a 
essas atividades;

b) não permitir a realização, em qual-
quer lugar sob seu controle, de nenhuma ati-
vidade proibida a um Estado-Parte por esta 
Convenção; e

c) fazer extensivas as leis penais pro-
mulgadas nos termos da alínea (a) a qual-
quer atividade proibida a um Estado-Parte 
por esta Convenção realizada em qualquer 
lugar por pessoas físicas que possuam a sua 
nacionalidade, em conformidade com o direito 
internacional.

A fim de implementar tais disposições, o PLC nº 

26, de 1998, além de ressaltar as obrigações advindas 
da CPAQ, tipifica dois crimes, ambos a serem apena-
dos com reclusão de um a dez anos, a saber:

a) fazer uso de armas químicas ou re-
alizar, no Brasil, atividades que envolvam a 
pesquisa, produção, estocagem, aquisição, 
transferência, importação ou exportação de 
armas químicas ou de substâncias químicas 
abrangidas pela CPAQ com a finalidade de 
produção de tais armas;

b) contribuir, direta ou indiretamente, por 
ação ou omissão, para o uso de armas quí-
micas ou para a realização, no Brasil ou no 
exterior, das atividades arroladas na alínea 
anterior.

Sobre o significado de armas químicas, a CPAQ, 
que já possui força normativa no Brasil, amplamen-
te definidos, a partir dos critério exposto em seu 
art. 2º, que envolve os produtos químicos tóxicos 
e seus precursores, proibidos em si mesmos, por 
sua finalidade ou por sua quantidade; as munições 
e dispositivos especialmente concebidos para cau-
sar a morte ou outros danos por ação dos produtos 
químicos tóxicos; e todo material a ser utilizado em 
ligação direta com o emprego das munições e dis-
positivos mencionados.

Além das medidas de repressão penal, a CPAQ 
determina que os Estados-Partes colaborem entre si 
e com a Organização para a Proibição de Asmas Quí-
micas (OPAQ). Para tal propósito, deverá o Estado de-
terminar uma Autoridade Nacional que coordenará as 
relações com os demais estados e com a OPAQ. No 
Brasil, essa autoridade é a Comissão Interministerial 
para Assuntos Relativos à Convenção sobre a Proibi-

ção das Armas Químicas e sua aplicação no Brasil, 
que fora definida pelo Decreto presidencial nº 2.074, 
de 14 de novembro de 1996.

O PLC nº 26, de 1998, descreve as possibilida-
des de sanções administrativas a serem arbitradas 
pela Comissão Interministerial, hipóteses condiciona-
das à elaboração de lei pelos termos do art. 2º, V, do 
Decreto nº 2.074, de 1996. Nesse sentido, em caso 
de haver omissões ou imprecisões de informações, 
ou não colaboração com a Comissão Interministerial, 
esta poderá aplicar advertência; multa; perda do bem 
envolvido na infração; suspensão do direito de co-
mercializar, pelo prazo de seis meses a cinco anos; e 
cassação da habilitação para atuação no comércio, no 
caso de reincidência.

Conforme visto, o PLC nº 26, de 1998, é de extre-
ma importância, pois demonstra disposição brasileira 
não só de cumprir com suas obrigações internacio-
nais, mas de ser protagonista na luta contra armas de 
destruição em massa.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, diante a constitucio-
nalidade, juridicidade, adequação regimental e boa 
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do PLC 
nº 26, de 1998.

Sala da Comissão, Arthur Virgílio, Relator.

PARECERES Nos 1.549 E 1.550, DE 2005

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
53, de 2004 (nº 6.100/2002, na Casa de ori-
gem), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências (inclui o peso dentre as 
informações que devem ser prestadas ao 
consumidor quando da oferta e apresenta-
ção de um produto).

PARECER Nº 1.549, DE 2005 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para análise e decisão, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004, de autoria do 
Deputado Celso Russomano, que propõe a inclusão do 
peso entre as informações que devem ser prestadas 
ao consumidor no momento da oferta do produto.
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O art. 1º do projeto propõe a seguinte redação 
para o art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – CDC:

Art. 31. A oferta e a apresentação de 
produtos ou serviços devem assegurar infor-
mações corretas, claras, precisas, ostensivas 
e em língua portuguesa sobre suas caracte-
rísticas, qualidades, quantidade, composição, 
peso, preço, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como sobre 
os riscos que apresentam à saúde e à segu-
rança dos consumidores.(NR)

Ao justificar o projeto de lei, o autor ponderou 
sobre a importância do aludido art. 31 do CDC e a 
omissão da informação sobre o peso dos produtos no 
texto, além de mencionar a prática da “maquiagem” 
de produtos.

Posteriormente, o mérito da proposição será 
apreciado no âmbito da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

II – Análise

A esta Comissão cumpre pronunciar-se sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade 
do projeto de lei em questão e emitir parecer quanto 
ao mérito.

No que se refere à constitucionalidade, note-se 
que a proposta trata de assunto da competência le-
gislativa da União. A análise do assunto em pauta en-
contra-se entre as atribuições do Congresso Nacional, 
de acordo com o disposto no art. 48 da Constituição 
Federal. A iniciativa parlamentar é legítima (CF, art. 61). 
O projeto de lei não está eivado de vício de inconstitu-
cionalidade nem de injuridicidade.

Relativamente ao mérito, observe-se que a pro-
posição consiste tão-somente em propor o acréscimo 
do vocábulo “peso” a redação atual do referido art. 31. 
Em outras palavras, como já citado na ementa, o ob-
jetivo da proposição é incluir o peso nas informações 
que devem ser prestadas ao consumidor quando da 
oferta e apresentação do produto.

Ademais, é de realçar que o projeto de lei sob 
comento vem contribuir para o combate à “maquia-
gem” adotada por diversos segmentos de produtores, 
prática que consiste na redução do volume, peso ou 
quantidade contida nas embalagens para encobrir a 
majoração de preços. Tal conduta lesa o consumidor, 
porquanto mantém as mesmas características apre-
sentadas na sua embalagem tradicional, mas com a 

redução do peso, sem a correspondente diminuição 
de preço.

Saliente-se que o PLC nº 53, de 2004, está em 
perfeita consonância com os seguintes princípios da 
Política Nacional das Relações de Consumo, a saber: 
o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado (CDC, art. 4º, inciso I); a harmonização dos 
interesses dos participantes das relações de consumo, 
com fundamento na boa-fé e equilíbrio nas relações 
entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4º, in-
ciso III); e a coibição e a repressão eficientes de todos 
os abusos praticados no mercado (CDC, art. 4º, inciso 
VI). Essa Política objetiva também a transparência e a 
harmonia das relações de consumo.

Como se depreende, a “maquiagem” de produ-
tos, sem aviso ao consumidor e sem a corresponden-
te redução de preços, constitui ofensa ao princípio da 
boa-fé (CDC, art. 4º, inciso III). Portanto, a “maquiagem” 
adotada pelas empresas contraria os arts. 4º, inciso III; 
e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, decorrente de mandamento constitucio-
nal, promove a tutela efetiva ao consumidor, sobretu-
do o mencionado art. 31, que dispõe sobre o dever 
de informar por parte do fornecedor. Cumpre-nos, por 
conseguinte, enfatizar que o Projeto de Lei da Câmara 
nº 53, de 2004, vem aperfeiçoar o Código de Defesa 
do Consumidor ao incluir a informação sobre o peso 
dos produtos no art. 31.

No entanto, cabe adequar a redação da ementa 
ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998. Para tanto, oferecemos uma 
emenda de redação.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela constitucionali-
dade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004, 
com a emenda a seguir indicada.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

“Altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para incluir o peso entre 
as informações que devem ser prestadas ao 
consumidor quando da oferta e apresentação 
do produto.”

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2004.
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PARECER Nº 1.550, DE 2005,  
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa  
do Consumidor e Fiscalizaçãoe Controle)

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Esta Comissão examina o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 53, de 2004 (PL nº 6.100, de 2002, na Casa de 
origem), de iniciativa do ilustre Deputado Celso Russo-
manno, que pretende indicar o peso do produto entre as 
informações que devem ser prestadas ao consumidor.

Para tanto, é proposta a alteração do art. 31 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), com a finalidade de 
acrescentar ao seu texto o vocábulo “peso”.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi apre-
ciada e aprovada, por unanimidade, na Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Rece-
beu parecer, também unânime, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, com substitutivo.

Com fundamento no art. 65 da Constituição Fe-
deral e no art. 134 do Regimento Comum, o projeto 
de lei sob estudo foi encaminhado ao Senado Federal, 
em 5 de agosto de 2004.

Em 15 de dezembro de 2004, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta Casa 
legislativa o aprovou, com uma emenda. De acordo 
com essa alteração, a ementa do projeto ficou assim 
redigida: “Altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, para incluir o peso entre as informa-
ções que devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação do produto.”
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O projeto, inicialmente remetido à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e á Comissão de 
Assuntos Econômicos, foi reencaminhado a esta Co-
missão em razão da promulgação da Resolução nº 1, 
de 22 de fevereiro de 2005.

II – Análise

Compete a esta Comissão opinar sobre assuntos 
atinentes à defesa do consumidor, em conformidade 
com o disposto no art. 102-A, inciso III, do Regimento 
Interno do Senado Federal, com a redação dada pela 
referida Resolução nº 1, de 2005.

Recorde-se que o art. 31 do CDC exige do for-
necedor o dever de informar adequadamente o con-
sumidor. A proposta em apreciação pretende tornar 
obrigatória, no momento da oferta, a informação cor-
reta, clara, precisa e ostensiva sobre o peso do produ-
to, contribuindo para que o consumidor possa melhor 
avaliar a sua decisão de adquiri-lo. Cabe ressaltar que 
essa informação reduz o risco de o consumidor “cair” no 
ardil da “maquiagem” de produtos, que causa prejuízo 
a ele, pois oculta a majoração de preços, mediante a 

diminuição do peso, volume ou quantidade contida no 
recipiente ou invólucro do produto, sem a respectiva 
redução de preço.

A lei deve criar condições para que procedimento 
lesivo ao consumidor não ocorra. Vê-se que a proposi-
ção caminha nesse sentido; por isso, deve ser acolhida, 
inclusive porque protege toda a coletividade e resgata 
a ética e o interesse social.

Por conseguinte, é relevante e meritório o Projeto 
de Lei da Câmara nº 53, de 2004, porquanto beneficia 
o maior número possível de consumidores, principal-
mente os mais humildes, de menor poder aquisitivo 
e menos preparados para avaliar as condições que 
permeiam o ato de consumo.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004, com a emenda 
proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento:

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas:

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI – criação e extinção de ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal;
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................

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

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa 
será revisto pela outra, em um só turno de discussão 
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a 
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Con-

sumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 
e segurança, a proteção de seus interesses econômi-
cos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela 
Lei nº 9.008, de 21-3-1995)

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consu-
midor no mercado de consumo;
....................................................................................

III – harmonização dos interesses dos partici-
pantes das relações de consumo e compatibilização 
da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sem-
pre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores;

IV – educação e informação de fornecedores e 
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com 
vistas à melhoria do mercado de consumo;
....................................................................................

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.

....................................................................................
Art. 5º A ementa será grafada por meio de carac-

teres que a realcem e explicitará, de modo conciso e 
sob a forma de título, o objeto da lei.
....................................................................................
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Esta Comissão examina o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 53, de 2004 (PL nº 6.100, de 2002, na Casa 
de origem), de iniciativa do ilustre Deputado Celso 
Russomanno, que pretende indicar o peso do produ-
to entre as informações que devem ser prestadas ao 
consumidor.

Para tanto, é proposta a alteração do art. 31 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), com a finalidade de 
acrescentar ao seu texto o vocábulo “peso”.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi 
apreciada e aprovada, por unanimidade, na Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. 
Recebeu parecer, também unânime, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, na Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, com 
substitutivo.

Com fundamento no art. 65 da Constituição Fe-
deral e no art. 134 do Regimento Comum, o projeto 
de lei sob estudo foi encaminhado ao Senado Federal, 
em 5 de agosto de 2004.

Em 15 de dezembro de 2004, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta Casa 
legislativa o aprovou, com uma emenda. De acordo 
com essa alteração, a ementa do projeto ficou assim 
redigida: “Altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de li de se-
tembro de 1990, para incluir o peso entre as informa-
ções que devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação do produto.”

II – Análise

Compete a esta Comissão a análise do mérito da 
proposição, no que concerne aos aspectos econômico 
e financeiro, em conformidade com o disposto no art. 
99 do Regimento Interno do Senado Federal.

Recorde-se que o art. 31 do CDC exige do for-
necedor o dever de informar adequadamente o con-
sumidor. A proposta em apreciação pretende tomar 
obrigatória, no momento da oferta, a informação cor-
reta, clara, precisa e ostensiva sobre o peso do produ-
to, contribuindo para que o consumidor possa melhor 
avaliar a sua decisão de adquiri-lo. Cabe ressaltar que 
essa informação reduz o risco de o consumidor “cair” no 
ardil da “maquiagem” de produtos, que causa prejuízo 
a ele, pois oculta a majoração de preços, mediante a 

diminuição do peso, volume ou quantidade contida no 
recipiente ou invólucro do produto, sem a respectiva 
redução de preço.

A lei deve criar condições para que procedimento 
lesivo ao consumidor não ocorra. Vê-se que a proposi-
ção caminha nesse sentido; por isso, deve ser acolhida, 
inclusive porque protege toda a coletividade e resgata 
a ética e o interesse social.

Câmara nº 53, de 2004, porquanto beneficia o 
maior número possível de consumidores, principal-
mente os mais humildes, de menor poder aquisitivo 
e menos preparados para avaliar as condições que 
permeiam o ato de consumo.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004.

Sala da Comissão, – Valdir Raupp.

PARECERES Nºs 1.551 E 1.552, DE 2005

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
35, de 2005, de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a transforma-
ção do Centro Federal de Educação Tec-
nológica do Paraná em Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná, e dá outras 
providências.

PARECER Nº 1.551, DE 2005 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 
2005, (Projeto de Lei nº 4.183-E, de 2004, na origem), 
que visa à criação da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, com natureza jurídica de autarquia, atra-
vés da transformação do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), criado como au-
tarquia em regime especial e organizado sob a forma 
de Centro Federal de Educação Tecnológica pela Lei 
nº 6.545, de 30 de junho de 1978.

Na Exposição de Motivos que acompanha a pro-
posição, oriunda do Poder Executivo, destacam-se os 
seguintes argumentos em prol da iniciativa:

No decorrer de duas décadas e meia, o 
Cefet-PR destacou-se dos demais Cefet que 
se originaram da transformação de Escolas 
Técnicas Federais, particularmente pelo no-
tável incremento ocorrido em suas atividades 
de ensino em nível de pós-graduação e nas 
atividades de pesquisa aplicada e extensão no 
campo tecnológico. Esta é fundamentalmente 
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a característica que passou a diferenciá-lo, 
aproximando-o do modelo de Universidade 
Especializada introduzido pela Lei de Diretri-
zes e Bases em seu art. 52, e descrito no § 2º 
do art. 8º do Decreto nº 3.860, de 2001.

Hoje, o Cefet-PR conta com cerca de 
12.500 alunos regulares, 1.300 docentes, 
560 técnicos administrativos, distribuídos em 
sete unidades no Estado do Paraná (Curitiba, 
Ponta Grossa, Campo Mourão, Medianeira, 
Pato Branco, Cornélio Procópio e Dois Vizi-
nhos), oferecendo cursos nos vários níveis 
da educação tecnológica, incluindo cursos 
de pós-graduação de lato sensu e stricto 
sensu.

Essa expansão deve ser creditada o es-
forço da Instituição na capacitação de seus 
recurso humanos, contando hoje com mais de 
150 doutores, 500 mestres e 700 especialis-
tas dentre os membros de seu corpo docen-
te. Acrescente-se que, atualmente, mais de 
130 docentes encontram-se em programas 
de doutorado e 100 em programas de mes-
trado. Ao lado da progressiva capacitação de 
seus recursos humanos, o CFET-PR buscou 
também ampliar e consolidar sua infra-estru-
tura de equipamentos, o que lhe permitiu ge-
rar significativos benefícios à comunidade em 
que está inserido.

A Universidade será vinculada ao Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), com sede e foro em Curi-
tiba, Estado do Paraná, e gozará de autonomia admi-
nistrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 
e disciplinar.

Terá, além disso, por finalidade, o desenvolvimen-
to da educação tecnológica, a aplicação da tecnologia 
como ciência do trabalho produtivo e a pesquisa de 
soluções tecnológicas, desenvolvendo mecanismos 
de gestão e tecnologia a fim de oferecer soluções 
inovadoras para problemas sociais no âmbito local e 
regional.

A novel universidade contará com a ministra-
ção, em nível superior, de cursos de graduação e 
pós-graduação, bem como cursos de licenciatura e 
programas especiais de formação pedagógica, além 
de ministrar cursos de nível médio para a formação 
de técnicos e de desenvolver atividades de extensão 
em articulação com o setor produtivo e com os seg-
mentos sociais.

O projeto informa, ainda, não só os princípios 
e objetivos desse novo modelo de universidade, mas 
também promove o transporte de recursos e de pesso-
al da atual instituição para a nova, na mesma situação 

funcional anterior, de modo a praticamente não impor-
tar em incremento de despesas para a União.

Na sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
a proposição foi aprovada por quatro comissões téc-
nicas – a Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, a Comissão de Educação e Cultura, 
a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

No Senado Federal, foi distribuída à CCJ e à co-
missão de mérito, a Comissão de Educação.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.

II – Análise

A matéria versada na proposição se insere na 
competência privativa da União, por força do art. 22, 
XXIV, da Constituição da República.

Assim, é, de fato, lei federal a espécie normativa 
adequada à sua veiculação.

Ademais, a proposição obedece a boa técnica 
legislativa e a padrão de correção de linguagem com-
patível com um texto legal.

Atendida está, igualmente, nos termos do art. 61 
§ 1º, II, a e e da Constituição Federal, a exigência de 
reserva temática de iniciativa na matéria, tendo sido 
a proposição encetada corretamente pelo chefe do 
Poder Executivo.

Seu mérito é também indiscutível, ao dar conse-
qüência ao preceito de regência da matéria, a saber, 
o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e 
Bases da Educação, verbis:

Art. 52.  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. É facultada a criação 

de universidades especializadas por campo 
do saber.

De fato, a nova universidade já conta com 
12.500 alunos, 1.300 docentes, 560 técnicos admi-
nistrativos, distribuídos em várias unidades e “campi” 
do Paraná (Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mourão, 
Medianeira, Pato Branco, Cornélio Procópio e Dois 
Vizinhos).

Ostenta excelência em seus cursos de graduação 
e pós-graduação, dispondo de como docente com mais 
de 73% de mestres e doutores, estando, pois, perfeita-
mente credenciada a se tomar a primeira universidade 
tecnológica do Brasil.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 35, de 2005.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2005.
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PARECER Nº 1.552, DE 2005 
(Da Comissão de Educação)

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 35, de 2005 (PL nº 4.183, de 2004, 
na Câmara dos Deputados), por meio do qual o Poder 
Executivo cria a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) – com natureza jurídica de autarquia 
e autonomia administrativa, patrimonial, financeira, di-
dático-pedagógica e disciplinar –, mediante transfor-
mação do Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Paraná (CEFET – PR).

Os arts. 2º a 4º do projeto definem os princí-
pios, a finalidade e os objetivos norteadores das 
atividades da instituição. Pautando-se pela forma-
ção de recursos humanos, valorização da liderança 
empreendedora, fomento à tecnologia como meio 
de construção da cidadania e da democracia, e 
desenvolvimento cultural e intelectual associado à 
tríade ensino-pesquisa-extensão, a UTFPR primará 
pela oferta de ensino, em cursos que vão do ensino 
médio, adstrito à formação de técnicos, até a pós-
graduação, passando pela realização de pesquisas 
aplicadas em educação tecnológica e de atividades 
de extensão articuladas com a sociedade, com vis-
tas ao desenvolvimento da educação tecnológica e 
à produção de soluções para o enfrentamento de 
problemas locais e regionais.

As prescrições acerca da estrutura e do funcio-
namento da UTFPR, por seu turno, foram inseridas 
nos arts. 5º a 13 da proposição. De acordo com esses 
dispositivos:

a) a Universidade será regida, até que 
seja aprovado o seu estatuto, pelo do CEFET 
– PR (art. 5º, parágrafo único);

b) os cursos ministrados nas unidades 
do CEFEI – PR, bem como os alunos neles 
regularmente matriculados, serão transferi-
dos à UTFPR, que passará a contar: com os 
cargos e funções do quadro de pessoal da-
quela escola (arts. 6º e 7º), via redistribuição, 
e, ainda, com os bens e direitos integrantes 
do patrimônio do CEFFT – PR, os quais lhe 
serão transmitidos sem reservas ou condi-
ções (art. 10);

c) os cargos de Diretor e Vice-Diretor 
do CEFET – PR são transformados em car-

gos de Reitor e Vice-Reitor, respectivamen-
te, cabendo ao primeiro, juntamente com o 
conselho universitário, cujas competências 
e composição serão definidas em estatuto, 
a administração superior da Universidade 
(arts. 8º e 9º). Enquanto não for implantada 
a nova estrutura, o Reitor e o Vice-Reitor se-
rão designados pro tempore pelo Ministro 
da Educação (art. 13);

d) o financiamento da Universidade ad-
virá de dotações consignadas no Orçamento 
Geral da União, auxílios e subvenções, recur-
sos oriundos de contratos celebrados com 
terceiros, receitas de serviços prestados a 
terceiros, dentre outras fontes (art. l1), res-
salvando-se, em relação ao exercício em que 
for aprovada a lei, a utilização do orçamento 
aprovado em favor do CEFET – PR, ficando o 
Poder Executivo autorizado a efetuar as trans-
ferências devidas.

Por último, ao passo que os arts. 14 e 15 definem 
o conteúdo do estatuto da Universidade e providências 
complementares para a sua elaboração e aprovação, o 
art. 16 da proposição estabelece que a lei terá vigência 
a partir da data de sua publicação.

Para justificar a transformação em exame, são 
arroladas, essencialmente: as condições reunidas 
pelo CEFET – PR – em termos de história, vocação e 
excelência de suas atividades, com destaque para o 
incremento do ensino de pós-graduação, da pesqui-
sa aplicada e da extensão no campo tecnológico –; o 
seu caráter multicampi, que permite atender 12.500 
alunos regulares, e a disponibilidade de como docen-
te altamente qualificado, formado por 1.300 docentes, 
dos quais 150 são doutores e 500, mestres, e cerca 
de 230, mestrandos e doutorandos.

Além disso, enfatiza-se a posição de vanguarda 
do CEFET – PR na educação tecnológica do País, e 
que poderá tomar-se mais destacada com a autono-
mia administrativa e pedagógica e o maior acesso aos 
órgãos de fomento à pesquisa.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi apro-
vada com emendas – de ordem técnica, para corre-
ção de impropriedades – apresentadas ao longo da 
tramitação nas Comissões de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público; de Educação e Cultura; de 
Finanças e Tributação; de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.
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No âmbito do Senado Federal, a proposição lo-
grou aprovação na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, e, encaminhada a esta Comissão de 
Educação, não recebeu emendas.

II – Análise

Constitui objeto do PLC nº 35, de 2005, originário 
do Poder Executivo (Projeto de Lei nº 4.183, de 2004), 
a transformação do Centro Federal de Educação Tec-
nológica do Paraná em universidade.

Desse modo, ao envolver a criação de órgão da 
administração pública, a matéria se inscreve entre as 
reservadas à iniciativa do Presidente da República, 
conforme o art. 61, § 1º, Inciso II, alíneas a e e, da 
Constituição Federal.

A propósito, o art. 48, XI, da Carta Magna, 
legitima o Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, a dispor sobre todas as 
matérias da competência da União, cabendo a esta 
Comissão de Educação, por seu turno, de confor-
midade com o art. 102, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, opinar acerca das proposições que 
versem sobre educação, cultura, ensino e desporto, 
instituições educativas e culturais, diretrizes e ba-
ses da educação nacional e salário-educação, entre 
outros assuntos.

No que respeita à legislação educacional, a 
criação da UTFPR obedece ao disposto no art. 52, e 
parágrafo único, da Lei nº 9.394, de 1996, a chama-
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), que define a universidade como instituição 
pluridisciplinar de formação dos quadros profissio-
nais de nível superior, de pesquisa, de extensão e 
de domínio e cultivo do saber humano, facultando, 
ainda, a criação de universidades especializadas por 
campo do saber.

No que concerne ao mérito, é de se destacar 
que, a despeito de sediar a Universidade Federal do 
Paraná, a primeira instituição universitária brasileira, 
o Estado do Paraná tem tido acesso deveras limita-
do aos investimentos federais no setor e, por isso, 
tem sido instado a suprir a deficiência de vagas na 
educação superior por meio das seis universidades 
estaduais que mantém. Com efeito, a presença de 
mais uma universidade federal no Estado será muito 
bem-vinda.

Com histórico de atividades bem-sucedidas no 
ensino, na pesquisa e na extensão, princípio basi-
lar da universidade, o CEFET – PR goza de condi-

ções suficientes para a transformação alvitrada, sem 
maiores custos. A entidade dispõe, hoje, de como 
docente altamente qualificado, tem uma produção 
intelectual considerável e desenvolve atividades de 
extensão expressivas, superando, nesses aspectos, 
muitas instituições universitárias em funcionamento 
no País. Com estrutura multicampi, a UTFPR poderá 
iniciar atividades com um corpo discente composto 
de mais de doze mil alunos distribuídos pela sede, 
em Curitiba, e pelos campi de Ponta Grossa, Campo 
Mourão, Medianeira, Pato Branco, Cornélio Procópio 
e Dois Vizinhos.

Em relação às mudanças decorrentes da trans-
formação do CEFET – PR em universidade, vale 
mencionar a ampliação da autonomia administrativa, 
financeira e didático-científica, na forma do art. 53 
da LDB, o que conferirá poderes à instituição para: 
auto-organizar-se, em consonância com as normas 
atinentes à elaboração de estatuto e regimento; criar, 
organizar e extinguir, em sua sede, cursos e progra-
mas de educação superior, definindo os respectivos 
currículos e número de vagas anuais; estabelecer 
planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão; e confe-
rir graus, diplomas e outros títulos, além das demais 
prerrogativas outorgadas às instituições com o status 
de universidade.

Por tudo isso, a proposição, que atende rei-
vindicação originária da comunidade acadêmica do 
CEFET – PR, encerra medida de justiça com uma 
das mais importantes instituições de ensino do País, 
concretizando uma aspiração de toda a comunidade 
paranaense, a merecer, portanto, a acolhida desta 
Comissão.

Por fim, é de suscitar, no que respeita à técnica 
legislativa empregada, que a proposição atende à Lei 
Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei nº 

107, de 2001, carecendo, entretanto, de reparos afetos 
ao léxico (uso indevido: da contração “na” como parte 
da expressão “com vistas à” constante do art. 4º, I, b; 
e do pronome “lhes” em lugar de “lhe” nos incisos I e 
II do art. 11), o que pode ser feito à oportunidade da 
redação final.

III – Voto

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2005.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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:
....................................................................................

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)
....................................................................................

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

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:
....................................................................................

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;
....................................................................................

b) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

32, de 2001)
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são as-

seguradas às universidades, sem prejuízo de outras, 
as seguintes atribuições:

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos 
e programas de educação superior previstos nesta lei, 

obedecendo às normas gerais da União e, quando for o 
caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II – fixar os currículos dos seus cursos e progra-
mas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III – estabelecer planos, programas e projetos 
de pesquisa científica, produção artística e atividades 
de extensão;

IV – fixar o número de vagas de acordo com a ca-
pacidade institucional e as exigências do seu meio;

V – elaborar e reformar os seus estatutos e re-
gimentos em consonância com as normas gerais ati-
nentes;

VI – conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII – firmar contratos, acordos e convênios;
VIII – aprovar e executar planos, programas e 

projetos de investimentos referentes a obras, serviços 
e aquisições em geral, bem como administrar rendi-
mentos conforme dispositivos institucionais;

IX – administrar os rendimentos e deles dispor 
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos 
respectivos estatutos;

X – receber subvenções, doações, heranças, le-
gados e cooperação financeira resultante de convênios 
com entidades públicas e privadas.

Parágrafo único. Para garantir a autonomia di-
dático-científica das universidades, caberá aos seus 
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 
recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I – criação, expansão, modificação e extinção 
de cursos;

II – ampliação e diminuição de vagas;
III – elaboração da programação dos cursos;
IV – programação das pesquisas e das ativida-

des de extensão;
V – contratação e dispensa de professores;
VI – planos de carreira docente.

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

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 107, 
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Altera a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

....................................................................................
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PARECER Nº 1.553, DE 2005

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 143, de 2001 (nº 4.123/2001, 
na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha ao Senado Federal cópia do 
Acórdão nº 190/2001, bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que o fundamentam, 
referente a auditoria realizada no Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem 
– DNER (TC nº 009.580/99-9).

Relator: Senador Osmar Dias

Vem a esta Comissão o Aviso nº 143, de 2001 
(Aviso nº 4123-SGS-TCU, de 8-8-200 1, na origem), 
que encaminha ao Senado Federal cópia do Acórdão 
nº 190/2001, aprovado pelo Tribunal de Contas da 
União na Sessão Ordinária do Plenário de 8-8-2001, 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fun-
damentam, referente à auditoria realizada no Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (TC 
nº 009.580/99-9) para apuração de indícios de irregu-
laridades verificadas na contratação direta de empre-
sa de consultoria para efetuar a revisão do projeto de 
engenharia e a supervisão das obras de restauração 
de trechos de rodovias.

A auditoria foi realizada em cumprimento à 
Decisão nº 261/99– TCU-Plenário, relacionada com 
o Plano Especial de Auditorias em obras públicas 
incluídas no Orçamento Geral da União do exercí-
cio de 1999, e compreendeu a verificação de obras 
realizadas sob a responsabilidade do DNER, com 
vistas à restauração das rodovias BR-020 e BR-050, 
abrangendo trechos situados no Distrito Federal e 
no Estado de Goiás.

As supostas irregularidades diziam respeito à re-
contratação da empresa Strata Engenharia Rodoviária 
Ltda., para efetuar a revisão e atualização do projeto e 
a supervisão da obra correspondente, sem que fosse 
realizada nova licitação. A recontratação teria sido feita 
com base em dispositivo previsto no edital de contra-
tação do projeto original.

Em 1993, a referida empresa havia sido contra-
tada, mediante tomada de preços (Edital TP 0469/93-
12), para elaborar o projeto de engenharia da recu-
peração do trecho da rodovia BR-020 compreendido 
entre Brasília e a divisa do Distrito Federal com o Es-
tado de Goiás. Ao recontratá-la em janeiro de 1998 
– dessa feita para revisar e atualizar o projeto de en-
genharia anteriormente por ela elaborado, e para exe-
cutar a supervisão da obra –, o DNER entendeu ser 
dispensável a realização de licitação por considerar 
que o Edital TP 0469/93-12, que ensejara a contrata-

ção do projeto original, garantia à mesma empresa o 
direito à contratação posterior para a supervisão da 
obra, conforme previsto no item “Disposições Gerais”. 
Tal indicação, constante do edital, fora então utilizada 
como fundamento para o ajuste contratual procedido 
em janeiro de 1998, do qual resultou a recontratação 
da empresa Strata Engenharia Rodoviária Ltda., de 
forma direta, sem licitação.

Durante inspeção realizada no DNER, constatou-
se que, além do serviço relativo ao trecho objeto do 
contrato anterior, a empresa havia sido contratada para 
realizar também a revisão e a atualização dos proje-
tos de engenharia, seguidas da supervisão das obras 
correspondentes, de outros cinco trechos de rodovias 
federais, incluindo um segundo trecho da BR-020 e 
quatro trechos da BR-050.

Em seu Relatório, o Ministro Walton Alencar Ro-
drigues, refutou parcialmente as justificativas apresen-
tadas pelos vários responsáveis envolvidos no proce-
dimento de recontratação da empresa, determinando, 
em relação às irregularidades que persistiram, a aplica-
ção de multa, com desconto em folha de pagamento e 
autorização para cobrança judicial da dívida, em caso 
de não atendimento à notificação.

Assim, reunidos em sessão do Plenário no dia 
8 de agosto de 2001, os Ministros do TCU, acatando 
as razões expostas pelo Relator, aprovaram o Acór-
dão nº 190/2001, pelo qual ficou decidida, além de 
outras providências correlatas e complementares, a 
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 
8.443/92, aos seguintes responsáveis, todos vincula-
dos ao DNER:

i) Sr. Maurício Hasenclever Borges, ex-Di-
retor-Geral (multa no valor de dez mil reais);

ii) Srs. Rômulo Fontenelle Morbach, ex-
Procurador-Geral, e Pedro Elói Soares, ex-
Procurador-Geral substituto

(multa no valor individual de nove mil 
reais);

iii) Sr. Hélio Guimarães, Procurador-Che-
fe do DCAJ (multa no valor de oito mil reais); 
e

iv) Srs. Eduardo Lima e Prudêncio Alves 
Silva, Procuradores Vinculados (multa no valor 
individual de sete mil reais).

Pelo exposto, e tendo em vista tratar-se de matéria 
atinente às competências do TCU, manifestamo-nos no 
sentido de que a CMA, após o devido conhecimento, 
proceda ao arquivamento do processo a que se refere 
o AVS nº 143, de 200l.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005.
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PARECER Nº 1.554, DE 2005

Da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor E Fiscalização e Con-
trole, sobre o Aviso nº 1, de 2003, do Tri-
bunal de Contas da União, que encaminha 
ao Senado Federal cópia do Relatório de 
Auditoria realizada nos órgãos diretamente 
envolvidos com a administração do Fundo 
de Participação PIS/PASEP (Conselho Di-
retor do Fundo, Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES 
Caixa Econômica Federal – Caixa e Banco 
de Brasília) (TC–013.384/2002–0).

Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Por intermédio do Aviso nº 1, de 2003 (Aviso nº 

42-GP/TCU, de 14 de janeiro de 2003, na origem), o 
Presidente do Tribunal de Contas da União encaminha 
ao Presidente do Senado Federal, para conhecimento 
e adoção das medidas cabíveis, cópia do Relatório de 
Auditoria realizada nos órgãos diretamente envolvidos 
com a administração do Fundo de Participação PIS/
PASEP (Conselho Diretor do Fundo, Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Eco-
nômica Federal e Banco do Brasil S.A.).

O Relatório de Auditoria contém sete seções, nu-
meradas de I a VII. A Seção I apresenta um conjunto 
de relevantes informações relacionadas com a cons-
tituição e o funcionamento do Fundo de Participação 
PJS/PASEP, cujo conteúdo se descreve em seguida.

I.1 – O Fundo de Participação PIS/PASEP, cria-
do pela Lei Complementar nº 26, de 1975, é um fundo 
contábil, de natureza financeira, constituído com os 
recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico (PASEP). Desde o exercício financeiro 1989/1990, 
o Fundo deixou de contar com os recursos provenien-
tes da arrecadação de contribuições, que passaram a 
custear o Programa do Seguro-Desemprego e o abono 
aos trabalhadores de baixa renda, em conformidade 
com o disposto no art. 239 da Constituição Federal. O 
Fundo proporciona a seus participantes, a cada ano, 
distribuição de rendimentos sob a forma de juros e do 
resultado líquido obtido em suas aplicações.

I.2 – A Lei Complementar nº 26, de 1975, com 
vigência a partir de 1º de julho de 1976, e regulamen-
tada pelo Decreto nº 78.276, de 1976, unificou os fun-
dos constituídos com os recursos do PIS e do PASEP, 
instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, am-
bas de 1970, dando origem ao Fundo de Participação 
PIS/PASEP. Os objetivos iniciais do Fundo consistiam 

na integração do empregado na vida e no desenvolvi-
mento das empresas e em assegurar-lhe, bem como 
ao servidor público, a fruição de patrimônio individual 
progressivo. Tais objetivos foram modificados pelo art. 
239 da Constituição Federal, que vinculou a arrecada-
ção do PJS/PASEP ao custeio do seguro-desemprego 
e do abono aos empregados que ganham, em média, 
até dois salários mínimos de remuneração mensal.

I.3 – O Fundo é gerido por um Conselho Diretor 
composto de representantes, titular e suplente, do Mi-
nistério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, do Banco do Brasil S.A., do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 
da Caixa Econômica Federal, além de representantes 
dos Participantes do PIS, dos Participantes do PASEP 
e dos Contribuintes do PIS. O Decreto nº 78.276, de 
1976, em seu art. 9º, § 8º, investiu o Conselho Diretor 
na representação ativa e passiva do Fundo.

I.4 – Constituem recursos do Fundo de Partici-
pação PIS/PASFP:

a) juros, atualização monetária e multas 
devidas pelos contribuintes dos programas;

b) retomo, por via de amortização, dos 
recursos aplicados em operações de emprés-
timos e financiamentos;

c) resultados das operações financeiras 
realizadas, compreendendo, quando for o caso, 
multa contratual e honorários; e

d) resultados das aplicações do Fundo 
de Participação Social (FPS).

I.5 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, em conformidade com o disposto 
nos Decretos nºs 74.333, de 1974, e 76.342, de 1975, 
realiza investimentos em programas e subprogramas 
especiais voltados para:

a) produção de insumos básicos;
b) produção de equipamentos básicos;
c) expansão do mercado interno para 

equipamentos nacionais;
d) infra-estrutura;
e) sistemas de distribuição e comerciali-

zação de mercadorias de consumo básico;
f) fortalecimento da empresa privada na-

cional; e
g) operações no mercado de capitais.

I.6 – Ao final de cada exercício financeiro as con-
tas individuais dos participantes do Fundo são credi-
tadas das quantias correspondentes a:

a) aplicação da atualização monetária 
sobre os respectivos saldos credores verifica-
dos ao término do exercício financeiro ante-
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rior, obedecidos, no exercício em análise, os 
índices da Taxa de Juros de Longo Prazo, em 
conformidade como art. 12 da Lei nº 9.365, 
de 1996;

b) incidência dos juros de 3% sobre os 
respectivos saldos credores atualizados; e

c) resultado liquido adicional das opera-
ções financeiras realizadas.

I.7 – Intervêm na administração do patrimônio 
do Fundo de Participação PIS/PASEP os seguintes 
órgãos, entidades ou autoridades:

a) Conselho Monetário Nacional, com 
a competência de estabelecer regras para a 
administração e aplicação dos recursos do 
Fundo, na forma do art. 2º da Lei nº 10.199, 
de200l;

b) Ministro da Fazenda, com as seguin-
tes atribuições:

b1) aprovar, anualmente, o orçamento do 
Fundo, em conformidade com o inciso IV do 
art. 10 do Decreto nº 78.276, de 1976;

b2) autorizar redução ou cancelamento 
de multas ou penalidades, bem como o parce-
lamento de débitos em até sessenta prestações 
mensais, segundo o art. 11 do Decreto-Lei nº 
2.052, de 1983; e

b3) designar os membros do Conselho 
Diretor do Fundo, nos termos do art. 9º do De-
creto nº 78.276, de 1976;

c) Conselho Diretor do Fundo, com as 
seguintes competências constantes do art. 10 
do Decreto nº 78.276, de 1976:

c1) elaborar e aprovar o Plano de Con-
tas;

c2) calcular, ao término de cada exercício 
financeiro, a atualização monetária do saldo 
credor das contas individuais dos participantes, 
bem como a incidência de juros sobre o saldo 
credor atualizado dessas mesmas contas;

c3) constituir, ao término de cada exer-
cício financeiro, as provisões e reservas indis-
pensáveis, bem como levantar o montante das 
despesas de administração e apurar e atribuir 
aos participantes o resultado líquido adicional 
das operações realizadas;

c4) autorizar, nas épocas próprias, que 
sejam feitos, nas contas individuais dos parti-
cipantes, os créditos de que trata o art. 6º do 
Decreto nº 78.276, de 1976;

c5) elaborar, anualmente, o orçamento 
do Fundo, submetendo-o à aprovação do Mi-
nistro da Fazenda;

c6) elaborar, anualmente, o balanço do 
Fundo, com os demonstrativos e o correspon-
dente relatório;

c7) elaborar balancetes mensais;
c8) requisitar ao Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social as infor-
mações sobre os recursos repassados, as 
aplicações realizadas e seus respectivos re-
sultados;

c9) atender a solicitações do Conselho 
Monetário Nacional e do Ministro da Fazenda 
com vistas à prestação de informações relativas 
ao Fundo e aos Programas de Integração So-
cial e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público, fornecendo dados e documentação e 
emitindo pareceres;

c10) autorizar, fixando as épocas pró-
prias, o processamento das solicitações de 
saque e retirada e os conseqüentes paga-
mentos;

c11) baixar normas operacionais neces-
sárias à estruturação, organização e funciona-
mento do Fundo, compatíveis com a execução 
dos Programas de Integração Social e de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público; e

c12) resolver os casos omissos;
d) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-

nal, que responde pela execução do processo 
de apuração, inscrição e cobrança da Dívida 
Ativa relacionada com o Fundo, atuando, tam-
bém, como órgão consultivo nas questões de 
natureza jurídica que envolvam interesses do 
Fundo, na forma do disposto no art. 70 do De-
creto-Lei nº 2.052, de 1983, e do art. 74 da Lei 
nº 7.450, de 1985;

e) Advocacia-Geral da União, com a in-
cumbência de representar e defender o Fun-
do em juízo, em conformidade com a Lei nº 

9.018, de 1995;
f) Banco do Brasil S.A., com as seguintes 

atribuições relativas ao Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público, na forma 
do art. 12 do Decreto nº 78.276, de 1976, e 
da Resolução do Banco Central do Brasil nº 
2.655, de 1999:

f1) aplicar recursos oriundos do PIS/PA-
SEP em capital de giro de empresas nacionais, 
preferencialmente as micro, pequenas e mé-
dias empresas;

f2) manter, em nome dos servidores e 
empregados, as contas individuais a que se 
refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 
1970;
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f3) creditar nas contas individuais, quan-
do autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo, 
as parcelas e benefícios de que trata o art. 6º 
do Decreto nº 78.276, de 1976;

f4) processar as solicitações de saque 
e retirada e efetuar os correspondentes pa-
gamentos, nas épocas próprias, quando au-
torizado pelo Conselho Diretor do Fundo, na 
forma e para os fins previstos na Lei Com-
plementar nº 26, de 1975, e no Decreto nº 

78.276, de 1976;
f5) fornecer ao gestor do Fundo, nas 

épocas próprias e sempre que solicitados, 
informações, dados e documentos relativos a 
repasses de recursos, cadastramento de ser-
vidores e empregados vinculados ao Progra-
ma de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público, contas individuais de participantes e 
solicitações de saque e retirada, bem como 
seus correspondentes pagamentos; e

f6) cumprir e fazer cumprir as normas 
operacionais baixadas pelo gestor do Fundo;

g) Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com as seguintes incum-
bências:

g1) aplicar, de forma unificada, direta-
mente ou por intermédio de seus agentes fi-
nanceiros, os recursos gerados pelos Progra-
mas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público, destinando-os, 
preferencialmente, a programas especiais de 
investimentos elaborados e revistos periodi-
camente, segundo as diretrizes e prazos de 
vigência dos Planos Nacionais de Desenvol-
vimento, em conformidade com o art. 4º do 
Decreto nº 78.276, de 1976;

g2) elaborar os programas especiais e 
processar a aplicação dos recursos gerados 
pelos Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público 
em investimentos e financiamentos, consoante 
as diretrizes de aplicação aprovadas pelo Pre-
sidente da República, em conformidade como 
parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar 
nº 19, de 1974; e

g3) realizar operações no mercado de 
capitais com recursos do Fundo de Participa-
ção Social, com base em critérios eminente-
mente técnicos, aplicando, no que couber, a 
regulamentação pertinente aos Fundos Mútuos 
de Investimento, segundo o previsto no art. 2º 
do Decreto nº 76.342, de 1975, no Decreto nº 

79.459, de 1977, e no art. 7º do Regulamento 
do Fundo de Participação Social;

h) Caixa Econômica Federal, com as se-
guintes atribuições relativas ao Programa de 
Integração Social, na forma do art. 11 do De-
creto nº 78.276, de 1976, e da Resolução do 
Banco Central do Brasil nº 2.655, de 1999:

h1) aplicar recursos oriundos do Fundo 
em capital de giro de empresas nacionais, 
preferencialmente as micro, pequenas e mé-
dias empresas;

h2) manter, em nome dos empregados 
e trabalhadores avulsos, as correspondentes 
contas individuais a que se refere o art. 5º da 
Lei Complementar nº 7, de 1970, e normas 
complementares;

h3) creditar nas contas individuais, quan-
do autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo, 
as parcelas e benefícios de que trata o art. 6º 
do Decreto nº 78.276, de 1976;

h4) processar as solicitações de saque 
e retirada e efetuar os correspondentes pa-
gamentos, nas épocas próprias, quando au-
torizada pelo Conselho Diretor do Fundo, na 
forma da Lei Complementar nº 26, de 1975, e 
do Decreto nº 78.276, de 1976, e para os fins 
previstos nesses instrumentos legais;

h5) fornecer ao gestor do Fundo, nas 
épocas próprias e sempre que solicitados, 
informações, dados e documentos relativos a 
repasses de recursos, cadastramento de em-
pregados e trabalhadores avulsos vinculados 
ao Programa de Integração Social, contas 
individuais de participantes e solicitações de 
saque e retirada, bem como seus correspon-
dentes pagamentos; e

h6) cumprir e fazer cumprir as normas 
operacionais baixadas pelo gestor do Fundo.

A Seção II relata a auditoria nas atividades do 
Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP, 
realizada com base nos seguintes documentos e/ou 
informações fornecidos ao Tribunal de Contas da União 
pelo Conselho Diretor do Fundo em atendimento à So-
licitação de Auditoria nº 1, de 26 de agosto de 2002, 
formulada pelo Tribunal de Contas das União:

a) cópia dos normativos que regulamen-
tam o Fundo;

b) cópia de expedientes demonstrando 
providências a respeito das ressalvas efetua-
das pelo Tribunal de Contas da União ao jul-
garas contas relativas ao exercício 2000/2001, 
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com especificação de eventuais providências 
adotadas;

c) cópia das propostas apresentadas pelo 
Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica 
Federal quanto ao valor da comissão de ad-
ministração das contas do Fundo;

d) valores eventualmente devolvidos pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social ao Fundo, em razão da cobrança 
indevida de despesas com serviços de cor-
retagem das operações de compra e venda 
de ações;

e) resultado obtido quanto às propostas 
consignadas no Voto P1S/PASEP nº 7/2002, 
de 17 de abril de 2002, relativamente aos se-
guintes assuntos:

– possibilidade de unificar a administra-
ção do Fundo de Participação PIS/PASEP, ob-
jetivando maior eficiência e economicidade;

– aplicação de metodologia que asse-
gure a reversão aos agentes, para aplicação 
em capital de giro, dos recursos que econo-
mizar na administração, a título de redução de 
custos, tendo como limite o montante recebi-
do como comissão no exercício 2000/2001 
(R$150.957.797,26);

f) estudos, pareceres e expedientes que 
consignem o propósito do Conselho Diretor 
de transferir para o Fundo os recursos aplica-
dos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social na carteira de ações do 
Fundo de Participação Social.

A Seção III relata a auditoria na Caixa 
Econômica Federal, que se baseou nos se-
guintes documentos e/ou informações for-
necidos pela Caixa ao Tribunal de Contas da 
União, em atendimento à Solicitação de Au-
ditoria nº 1/CEF:

a) cópia da proposta encaminhada pela 
Caixa Econômica Federal ao Conselho Diretor 
do Fundo de Participação PIS/PASFP para fi-
xação da nova comissão de administração das 
contas do Programa de Integração Social;

b) estudos realizados pela Caixa Eco-
nômica Federal para definição do valor da 
comissão mencionada na alínea anterior, com 
apresentação das planilhas de custos incorri-
dos com a manutenção das contas do Progra-
ma de Integração Social e o lucro esperado 
no negócio;

c) providências adotadas pela Caixa Eco-
nômica Federal com relação ao desenvolvimen-
to de instrumentos de sistema que permitam 

informar, objetivamente, a totalidade da remu-
neração das operações de empréstimos repas-
sada ao Fundo de Participação PIS/PASEP, 
com apresentação de documentos atestando 
a adoção das medidas informadas;

d) estudos do cadastro de contas do Pro-
grama de Integração Social, realizados com 
vistas à redução dos custos de administração, 
caso existentes.

A Seção IV relata a auditoria no Banco do Brasil 
S.A., que se baseou nos seguintes documentos e/ou 
informações fornecidos pelo banco ao Tribunal de Con-
tas da União, em atendimento à Solicitação de Auditoria 
nº 1/BB,m de 26 de agosto de 2002:

a) cópia da proposta encaminhada pela 
Banco do Brasil S.A. ao Conselho Diretor do 
Fundo de Participação PIS/PASEP para fixação 
da nova comissão de administração das con-
tas do Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público;

b) estudos realizados pela Banco do Bra-
sil S.A., para definição do valor da comissão 
mencionada na alínea anterior, com apresen-
tação das planilhas de custos incorridos com 
a manutenção das contas do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público 
e o lucro esperado no negócio;

c) providências adotadas pelo Banco do 
Brasil S.A., com relação ao desenvolvimento 
de instrumentos de sistema que permitam 
informar, objetivamente, a totalidade da re-
muneração das operações de empréstimos 
repassada ao Fundo, com apresentação de 
documentos atestando a adoção das medi-
das informadas;

d) estudos do cadastro de contas do Pro-
grama de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público, realizados com vistas à redução dos 
custos de administração, caso existentes.

A Seção V relata a auditoria no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
que se baseia em documentos e/ou informações for-
necidos pelo banco em atendimento às Solicitações 
de Auditoria nº 1/BNDES, de 26 de agosto de 2002, nº 
2/BNDES, de 4 de setembro de 2002, nº 3/BNDES, de 
5 de setembro de 2002, nº 4/BNDES, de 9 de setembro 
de 2002, e nº 5/BNDES, de 10 de setembro de 2002, 
formuladas pelo Tribunal de Contas da União.

Por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 
1/BNDES, foram requisitados seguintes documentos 
e/ou informações:
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a) cópia do relatório que trata do desem-
penho da carteira de ações do Fundo de Par-
ticipação Social (FPS), do Voto PIS/PASEP nº 

3/2002, da Ata da 97ª Reunião do Conselho 
Diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP, 
realizada em 17 de abril de 2002;

b) providências adotadas pelo BNDES 
com relação ao desenvolvimento de instru-
mentos de sistema que permitam informar, 
objetivamente, a totalidade da remuneração 
das operações de empréstimos repassada ao 
Fundo de Participação PIS/PASFP, com apre-
sentação de documentos atestando a adoção 
das medidas informadas;

c) relação das cem maiores operações 
com recursos gerados pelo Fundo de Partici-
pação PIS/PASEP, referentes às operações 
contratadas, até 31 de dezembro de 1982, com 
o referido Fundo para investimentos (risco do 
BNDES) e com o Fundo de Participação Social 
(FPS), assim como às operações originárias 
do Fundo de Marinha Mercante (FNM);

d) documentos que comprovem o fim dos 
repasses ao Fundo de Participação PIS/PASEP, 
a partir do exercício 2001/2002, das despesas 
referentes aos serviços de corretagem de com-
pra e venda de ações da cadeira do Fundo de 
Participação Social (FPS), informando valores 
eventualmente devolvidos ao Fundo.

Por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 2/
BNDES, foram requisitados os seguintes documentos 
e/ou informações:

a) informações gerenciais do Sistema 
BNDES relativas aos contratos de financia-
mento com recursos do Fundo de Participa-
ção PIS/PASEP (risco do Fundo e do BN-
DES) nºs 97.220.251/013, 83.970.501/780, 
89.251.031/413, 00.224.511/017, 
89.208.931/394 e 99.228.411/040;

b) dossiê do contrato nº 72.2.210.3.1 (FI-
MACO 6) com a empresa SOEICOM S.A.;

c) memória de cálculo das operações de 
empréstimo/financiamento indicadas na alí-
nea a, bem como esclarecimentos acerca da 
utilização de trezentos e sessenta dias (ano 
comercial) ao invés de trezentos e sessenta 
e cinco dias (ano civil), como denominador 
do expoente de capitalização da fórmula de 
cálculo dos encargos financeiros das mencio-
nadas operações.

Por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 3, 
BNDES, foram requisitados os seguintes documentos 
e/ou informações:

a) justificativas para a cobrança da multa 
de 10% (dez por cento) nas operações de em-
préstimo em situação de inadimplemento (dez 
ou mais dias de atraso), conforme estabelecido 
pelo art. 42 do Anexo à Resolução BNDES nº 
665, de 1987, alterado pela Resolução BNDES 
nº 878, de 1996, em desacordo com o Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (CPDC), 
que estabelece o percentual máximo de 2% 
(dois por cento) nesse caso;

b) informações gerenciais do Sistema BN-
DFS relativas aos contratos de financiamento 
com recursos do Fundo de Participação PIS/PA-
SEP (contratações indiretas) nºs 00040067351, 
00040071111, 00040078272, 00040070948, 
00049015788, 00059000015 e 00040051323.

Por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 04/
BNDFS, foram requisitados os seguintes documentos 
e/ou informações:

a) relatórios de auditorias realizadas pela 
Auditoria Interna (AT) do BNDES nas opera-
ções de empréstimo/financiamento com recur-
sos do Fundo de Participação PIS/PASEP nos 
dois últimos exercícios;

b) relatórios razão-trabalho gerados pelo 
Sistema de Contabilidade, relativos aos con-
tratos nºs 99.228.411/040,00.040.071/111 e 
89.208.931/394;

c) manual de normas e instruções de 
acompanhamento aplicáveis aos contratos 
do BNDES;

d) manual de aplicação, no BNDES, da 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 5/
BNDES, foram requisitados os seguintes documentos 
e /ou informações:

a) relação dos contratos PIS/PASEP (ris-
co do Fundo) em situação de inadimplemento, 
dos inscritos em crédito em liquidação e dos 
em cobrança judicial;

b) relatório indicando o percentual de recur-
sos do PIS/PASEP aplicados por setor econômi-
co, região geográfica e porte do mutuário;

c) como é realizada a fiscalização, prevista 
no art. 34, inciso VI, do Anexo à Resolução BN-
DES nº 665, de 1987, da aplicação dos recur-
sos do PIS/PASEP repassados aos mutuários 
mediante contratação direta e indireta?
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A Seção VI corresponde à conclusão do relató-
rio de auditoria.

A Seção VII formula proposta de encaminhamento 
do relatório de auditoria aos órgãos e entidades dire-
tamente envolvidos nos procedimentos.

II – Análise

Compete a esta Comissão, após o exame dos 
relatórios de auditoria do Tribunal de Contas da União, 
propor ao Plenário do Senado Federal as providências 
cabíveis em relação aos resultados obtidos com os 
procedimentos de auditoria realizados pelo Tribuna] 
de Contas da União, em conformidade com as dispo-
sições do art. 102-A, inciso 1, alínea 1, do Regimento 
Interno do Senado Federal, com a redação dada pela 
Resolução do Senado Federal nº 1, de 22 de feverei-
ro de 2005.

Compete, de outra parte, ao Tribunal de Contas 
da União, na qualidade de órgão auxiliar do Congresso 
Nacional, e em conformidade com o disposto no art. 71, 
inciso IV, da Constituição Federal, realizar, por iniciativa 
própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal 
ou de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e au-
ditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas 
da administração pública direta e indireta.

Com base em sua competência constitucional, 
o Tribunal de Contas da União realizou auditoria no 
Fundo de Participação PJS/PASEP, cobrindo as ativi-
dades do Conselho Diretor do Fundo, assim como do 
Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, entidades prestadoras de serviços financeiros 
ao Fundo.

A auditoria objetivou examinar a regularidade da 
administração do Fundo, com cobertura sobre o pe-
ríodo 2001/2002. Os procedimentos adotados cons-
tituíram-se, basicamente, da análise de contratos de 
financiamento, tendo em vista verificar se as operações 
de crédito estão proporcionando o retomo necessário 
à remuneração do Fundo. Analisaram-se, também, as 
providências adotadas pelo Conselho Diretor e pelos 
agentes financeiros intervenientes, com relação às res-
salvas apresentadas pelo Tribunal de Contas da União 
quando do exame das contas do Fundo referentes ao 
exercício anterior.

A auditoria considerou regulares os procedimen-
tos de administração quanto à ótica da rentabilidade, 
uma vez que a remuneração que vem sendo proporcio-
nada mediante a aplicação de recursos do Fundo pela 
Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil S.A. e 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social em empréstimos para formação de capital de 

giro, em operações de financiamento e no mercado de 
ações, supera os percentuais mínimos exigidos em lei 
(correção monetária, observada a Taxa de Juros de 
Longo Prazo mais três por cento sobre os respectivos 
saldos credores atualizados). Foram, porém, consta-
tadas algumas impropriedades de caráter técnico que, 
consoante o relatório, podem ser eliminadas a partir de 
determinações do Tribunal de Contas da União.

Outro aspecto abordado pela auditoria foi o da 
composição do Conselho Diretor do Fundo. Segundo 
o relatório de auditoria o Conselho Diretor não deve ter 
membros que representem o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, em razão de tais entidades 
serem prestadoras de serviços financeiros ao Fundo. 
O Conselho Diretor não deve ter, da mesma forma, re-
presentante dos contribuintes do Programa de Integra-
ção Social, tendo em vista que a Constituição Federal 
mudou a destinação dos recursos captados à conta do 
referido programa. O relatório de auditoria recomenda 
que o Coordenador do Fundo inicie gestões com vistas 
a alterar a composição do Conselho Diretor.

Quanto ao relacionamento entre o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social e suas sub-
sidiárias, a auditoria não constatou irregularidades ou 
impropriedades técnicas. Segundo informações pres-
tadas pela administração do banco, tais subsidiárias 
formam, atualmente, o Grupo BNDES, não havendo, na 
prática, distinção entre suas atividades. O BNDESPAR 
opera com recursos do Fundo de Participação Social, 
aplicando-os no mercado de ações e recebe, pela 
prestação desse serviço, remuneração equivalente a 
0,5% (meio por cento) do patrimônio liquido do Fundo. 
A Finame aplica os recursos do PIS/PASEP em finan-
ciamentos de máquinas e equipamentos, sempre por 
intermédio de agentes financeiros, ou seja, mediante 
operações indiretas.

Com referência às ressalvas formuladas pelo 
Tribunal de Contas da União quando da apreciação 
das contas do Fundo relativas ao exercício anterior, o 
relatório faz as seguintes observações:

a) o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social não está repassando ao 
Fundo a comissão de corretagem paga sobre 
as operações de compra e venda de ações do 
Fundo de Participação Social; o valor cobrado 
no exercício anterior foi estornado pelo banco 
e devolvido ao Fundo; o Conselho Diretor do 
Fundo alterou o normativo que previa esse tipo 
de despesa, a qual foi assumida pelo banco; 
o relatório considera, assim, regularizada a 
situação; Diretor do Fundo alterou o normati-
vo que previa esse tipo de despesa, a qual foi 
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assumida pelo banco; o relatório considera, 
assim, regularizada a situação;

b) o Conselho Diretor está negociando 
com a Caixa Econômica Federal e com o Banco 
do Brasil S.A. uma nova comissão de adminis-
tração das contas do Fundo de Participação 
PIS/PASEP; as duas entidades apresenta-
ram proposta reduzindo os preços vigentes; a 
proposta da Caixa Econômica Federal é bem 
mais vantajosa, razão pela qual o relatório de 
auditoria entende que a administração das 
contas do Fundo deva ser unificada mediante 
a escolha da Caixa Econômica Federal para 
administrar tanto as contas do Programa de 
Integração Social quanto as do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
a não ser que o Banco do Brasil S.A., formule 
nova proposta em melhores condições do que 
a já apresentada;

c) relativamente ao desenvolvimento de 
instrumentos de sistema, o relatório informa 
que o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social possui, ainda que em 
forma dispersa, todas as informações neces-
sárias à convalidação do total da remunera-
ção repassada ao Fundo; bastaria, então, que 
o banco elaborasse um relatório específico 
prestando esse tipo de informação; no caso 
da Caixa Econômica Federal, os instrumentos 
de sistema foram desenvolvidos; com relação 
ao Banco do Brasil S.A., deve-se aguardar a 
implantação de tais instrumentos.

O Relatório de Auditoria propõe, por fim, que o 
Tribunal de Contas da União adote as seguintes pro-
vidências:

a) recomende ao Coordenador do Con-
selho Diretor do Fundo de Participação PIS/
PASEP que inicie gestões com vistas à ex-
clusão de representantes do Banco do Brasil 
S.A., da Caixa Econômica Federal, do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social e dos contribuintes do Programa de 
Integração Social da qualidade de membros 
do referido Conselho;

b) recomende ao Conselho Diretor que 
inicie negociações com a Caixa Econômica 
Federal para que ela passe a administrar tam-
bém as contas do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público, a não ser que 
o Banco do Brasil S.A., apresente proposta 
mais vantajosa para a administração dessas 
contas, e envide esforços para que o preço 

total da comissão se situe em tomo de cem 
milhões de reais;

c) determine ao Conselho Diretor que 
apresente ao Tribunal o resultado dos traba-
lhos de auditoria realizados pela SFCI na Cai-
xa Econômica Federal e no Banco do Brasil 
S.A., relativamente ao exame de consistência 
da base de dados dos Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público, respectivamente;

d) encaminhe ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social as seguin-
tes determinações:

d1) alterar a fórmula de cálculo dos juros 
dos empréstimos com recursos do Fundo de 
Participação PIS/PASEP, passando a utilizar 
o ano civil (365 ou 366 dias) no denominador 
do expoente do fator de capitalização, atual-
mente fixado em 360 dias;

d2) renegociar o Contrato nº 712.210.3.1 
celebrado com a empresa Soeicom S.A., ele-
vando o valor da amortização do principal a 
que o devedor está obrigado, estabelecendo 
uma data limite para a vigência do ajuste;

d3) desenvolver instrumentos de sistema, 
na forma de relatórios específicos, que infor-
mem, por contrato, o valor da remuneração 
repassada ao Fundo de Participação PIS/PA-
SEP, tanto no caso de operações diretas quanto 
indiretas, como forma de tomar desnecessária 
a realização de cálculos intermediários para 
sua convalidação;

d4) incluir, em seu próximo Plano Anual 
de Atividades de Auditoria, operações de em-
préstimos com recursos do Fundo de Partici-
pação PIS/PASEP;

e) determinar ao Banco do Brasil S.A., 
que apresente, nas próximas contas do Fundo 
de Participação PIS/PASEP, o resultado dos 
trabalhos de desenvolvimento de instrumentos 
de sistemas necessários à convalidação da 
remuneração repassada ao Fundo.

O Relatório de Auditoria foi examinado pela 2ª 
SECEX, 2ª D.T., do Tribunal de Contas da União, que 
endossou o conteúdo do relatório e apoiou as reco-
mendações nele formuladas, reajustando, porém, a 
redação dos itens a e b dessas mesmas recomenda-
ções, na forma seguinte:

a) recomende ao Coordenador do Conse-
lho Diretor do Fundo de Participação PIS/PASFP 
que atente para a possibilidade de exclusão, da 
composição do referido Conselho, dos represen-
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tantes do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econô-
mica Federal, do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social e dos contribuintes 
do Programa de Integração Social, em face da 
necessária segregação de funções, obtendo, 
mediante gestões junto ao Poder Executivo, as 
alterações requeridas na legislação;

b) recomende ao Conselho Diretor do 
Fundo de Participação PIS/PASEP que:

b1) relativamente à unificação da admi-
nistração das contas dos Programas de Inte-
gração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público, adote, por intermédio de 
proposta de alteração da legislação, entre as 
alternativas indicadas nos estudos, a mais 
vantajosa para o Fundo;

b2) até que ocorra a eventual alteração da 
legislação de que trata o subitem anterior, bus-
que, junto ao Conselho Monetário Nacional, as 
alterações necessárias nos valores da comissão 
de administração dos bancos operadores, con-
forme previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 
8, de 1970, e no art. 2º da Lei Complementar nº 
19, de 1974, de modo a eliminar as distorções 
resultantes da fórmula atual de cálculo e propor-
cionar redução das despesas do Fundo.

III – Voto

Fm face do exposto, manifesto-me favoravelmen-
te a que, apos conhecimento pelo Plenário do Sena-
do Federal, a presente matéria seja encaminhada a 
arquivamento.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005.
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PARECER Nº 1.555, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 483 de 
2003, de autoria do Senador Sergio Cabral, 
que dispõe sobre bloqueio do pagamento 
de benefício da previdência social e dá ou-
tras providências.

Relator: Senador Paulo Paim
Relator ad hoc: Senador Augusto Botelho

I – Relatório 

Esta Comissão recebe para análise, em decisão 
terminativa, iniciativa do Senador Sérgio Cabral que 
estabelece normas para o recadastramento de Segu-
rados da Previdência Social.

Vazada em cinco artigos, a proposição estabele-
ce que, em nenhuma hipótese, o recadastramento dos 
segurados da previdência social poderá ser precedido 
por bloqueio de pagamento de benefícios.

Determina que, antes do recadastramento, de-
verá haver notificação pública prévia e que o prazo de 
execução nunca seja inferior a noventa dias Especi-
ficamente, no que se refere aos segurados acima de 
sessenta anos de idade, a proposição dispõe que todo 
o procedimento que a eles se destine deverá observar 
o disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
– Estatuto do Idoso, e que o seu recadastramento de-
verá ser previamente agendado junto ao órgão compe-
tente, o qual organizará o procedimento em função da 
data de aniversário do aposentado ou de concessão 
do benefício inicial.

Em se tratando de segurados acima de oitenta 
anos, ou que, independentemente da idade, estejam 
impossibilitados de se locomover, o recadastramento 
deverá ser realizado em suas residências.

Estabelece ainda a proposição que as mesmas 
regras aplicam-se à previdência complementar.

Fundamentando a proposição, argumenta o au-
tor que, não obstante seja imprescindível o combate 
às fraudes à previdência, quer na concessão, quer no 
pagamento dos benefícios, o recadastramento não 
pode ser realizado à custa do sofrimento, por vezes 
martirizante, dos segurados.

O projeto tem assim, ainda segundo o autor, o 
objetivo de preservar o princípio de dignidade huma-
na, o qual não pode ser desrespeitado por qualquer 
procedimento da Administração Pública.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

II – Análise

A iniciativa foi elaborada com observância dos 
pressupostos relativos à iniciativa e à competência para 
legislar (art. 61; caput do art. 48 e § 6º do art. 150 da 
Carta Magna, respectivamente).

No mérito, temos que é bem vinda a proposta 
que busca o efetivo equilíbrio entre as prerrogativas 
da Administração Pública e as garantias e liberdades 
individuais.

Certa é a absoluta necessidade de controle efe-
tivo dos gastos da previdência e o combate rigoroso e 
sistemático às fraudes. Enorme tem sido o esforço em 
busca de saneamento das contas do Instituto Nacio-
nal da Seguridade Social (INSS). Sabemos ser esse 
o caminho a ser trilhado pelo administrador na realiza-
ção concreta e diária das alterações introduzidas pela 
emenda constitucional nº 20, que trouxeram a marca 
determinante da austeridade, do equilíbrio entre cus-
teio e pagamento de benefícios.

Todavia, não podemos nunca nos esquecer que 
de igual e fundamental importância é garantir que não 
haja desrespeito à dignidade humana, que não se 
exponha a perigo, nem a condições desumanas ou 
degradantes o indivíduo, especialmente considerado 
aquele maior de sessenta anos.

Ora, claro que são indispensáveis os recadas-
tramentos periódicos dos segurados da previdência 
social, mas é igualmente essencial a realização dos 
procedimentos dentro de parâmetros que preser-
vem a integridade e a saúde física e psíquica dos 
segurados.

Entendemos que tal equilíbrio é alcançado nos 
termos propostos pela iniciativa ora analisada.

III – Voto

Em razão do exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto de Lei do Senado nº 483, de 2003.

Sala da Comissão
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OF. Nº 65/2005-PRES/CAS

Brasília, 17 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em decisão termina-
tiva, o Projeto de Lei do Senado nº 483, de 2603, que 
“Dispõe sobre bloqueio do pagamento de benefício da 
previdência social e dá outras providências”, de autoria 
do Senador Sérgio Cabral.

Atenciosamente, Antonio Carlos Valadares, 
Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

 
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 so-
bre todas as matérias de competência da União, es-
pecialmente sobre:
.................................................................................

 
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 Repú-
blica, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nes-
ta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária, ma-
téria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili-
dade e aposentadoria;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios:

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional § 
32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabi-
lidade, remuneração, reforma e transferência para 
a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 

18, de 1998)
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 

apresentação à Câmara dos Deputados de proje-
to de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 
Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles.
.................................................................................

 
SEÇÃO II 

Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias as-
seguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
.................................................................................

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
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contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que 
regule exclusivamente as matérias acima enume-
radas ou o correspondente tributo ou contribuição, 
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993)
.................................................................................

 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Modifica o sistema de previdência 
social, estabelece normas de transição e 
dá outras providências.

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

 
LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
dá outras providências.

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

 
PARECER Nº 1.556, DE 2005

Da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 193, de 2004, de autoria do Senador 
Sérgio Zambiasi, que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, de modo a in-
cluir, na Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Nacional, o acesso 
da BR-293 à    fronteira do Brasil com o 
Uruguai no Município de Quaraí no Estado 
do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega à Comissão de Serviços de Infra-Estru-
tura, para apreciação em caráter terminativo, o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 193, de 2004, de autoria do 
Senador Sérgio Zambiasi. O projeto visa a incluir, na 
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo-
viário Federal do Plano Nacional de Viação (PNV), 
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 

1973, o acesso da BR-293 à fronteira do Brasil com 
o Uruguai, no município de Quaraí, no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Segundo o autor da proposição, o acesso em 
tela responde pela ligação entre Quaraí, no Rio Gran-
de do Sul, e a cidade de Artigas, no Uruguai, sendo 
importante via de integração do Mercosul e de par-
ticular relevância para a comunicação entre os dois 
países. A necessidade de fiscalização eficaz e intensa 
dos órgãos federais sobre a via justificaria a incor-
poração do referido trecho rodoviário ao patrimônio 
público federal.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

 
II – Análise

A rodovia de que trata a proposição permite o 
acesso de pessoas e veículos a partir da rodovia BR-
293 até a fronteira do Uruguai, no que se caracteriza 
como ligação internacional.

A responsabilidade da União em relação às 
atividades que extrapolam o âmbito nacional justifi-
caria a incorporação da rodovia ao patrimônio fede-
ral, por possibilitar maior eficiência na execução de 
suas atribuições constitucionais, como a exploração 
dos serviços de transporte internacional de passa-
geiros e o policiamento de fronteira. Dessa forma, 
seria possível tomar a seu encargo os serviços de 
construção, pavimentação e manutenção da via, pro-
vidência fundamental para assegurar o padrão de 
qualidade requerido para atender às movimentações 
entre os países.

Por esses atributos, consideramos meritória a 
proposição.

No que tange aos aspectos legais, o projeto aten-
de aos critérios exigidos para a inclusão de rodovias no 
Plano Nacional de Viação, já que o trecho em questão 
configura conexão de caráter internacional. Além disso, 
não apresenta vícios de iniciativa, de inconstitucionali-
dade ou de injuridicidade que o desabonem.

 
III – Voto

À vista do exposto, somos de parecer favorável 
à Aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 193, 
de 2004.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005.
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OF. Nº 5.105-CI

Brasília, 23 de agosto de 2005

Exmº Sr.
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos-
sa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto 
de Lei do Senado nº 193, de 2004, que “Altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, na Re-
lação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Nacional, o acesso da BR-293 à fronteira do Brasil 
com o Uruguai, no município de Quaraí, Estado do 
Rio Grande do Sul”.

Atenciosamente, – Heráclito Fortes, Presiden-
te.

PARECER Nº 1.557, DE 2005 

Da Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 319, de 2004, de iniciativa do Senador 
Magno Malta, que altera a Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que aprova o Pla-
no Nacional de Viação, para incluir, na Re-
lação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Nacional, trecho rodoviário que 
contorna a cidade de Serra, situado entre 
km 249 e o km 275 da BR-101, no Estado 
do Espírito Santo.

Relator: Senador Sibá Machado

 
I – Relatório

Chega a esta Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura (CI), para decisão em caráter terminativo, o 

Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 319, de 2004, de 

autoria do Senador Magno Malta, que “altera a Lei nº 

5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano 

Nacional de Viação, para incluir, na Relação Descritiva 

das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional, trecho 

rodoviário que contorna a cidade de Serra, situado 

entre o km 249 e o km 275 da BR-l01, no Estado do 

Espírito Santo”.

O projeto apresenta dois artigos, sendo que 

o primeiro inclui o trecho rodoviário especificado, 

com extensão de 19,7 km, no Plano Nacional de 

Viação (PNV) e o segundo artigo é a cláusula de 

vigência.

Na justificação, o autor sustenta que a criação do 

novo trecho rodoviário “possibilitará redução de cerca 

de 12 km na distância percorrida pelo atual tráfego 

de passagem da BR-101 no Município de Serra”, no 

Espírito Santo.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

 
II – Análise

A Constituição Federal (art. 21, XXI) determina 

que a competência da União para estabelecer prin-

cípios e diretrizes para o sistema nacional de viação. 

Além disso, a deliberação sobre o conteúdo do proje-

to é de competência do Congresso Nacional, confor-

me disposto no art. 48, e não há reserva de iniciativa, 

conforme o art. 61.

Em relação á técnica legislativa, o PLS nº 319, 

de 2004, foi elaborado em conformidade com as dire-

trizes fixadas na Lei Complementar (LCP) nº 95, de 

1998, que dispõe sobre a redação, a alteração e a 

consolidação das leis, com as alterações promovidas 

pela LCP nº 107, de 2001.

Quanto ao mérito, somos favoráveis à inclusão 

pleiteada pelo nobre colega capixaba.

 
III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela constituciona-

lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PLS 

nº 319, de 2004, e por sua aprovação no tocante ao 

mérito.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005.
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OF. Nº 107/05-CI

Brasília, 23 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do art. 91, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de 
Lei do Senado nº 319, de 2004, que “Altera a Lei nº 

5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano 
Nacional de Viação, para incluir, na Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional, trecho 
rodoviário que contorna a cidade de Serra, situado 
entre o Km 249 e o Km 275 da BR-101, no Estado do 
Espírito Santo.”

Atenciosamente, – Senador Heráclito Fortes, 
Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Compete à União:

....................................................................................
XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o 

sistema nacional de viação;
....................................................................................

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;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;

IX – organização administrativa, judiciária, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal;
XV – fixação do subsidio dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................

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.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
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84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili-
dade, remuneração, reforma e transferência para a 
reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, 
de 1998)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e 
dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 96, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das Leis, con-
forme determina o parágrafo único do art. 
59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 107, 
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Altera a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

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

PARECER Nº 1.558, DE 2005

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2005, 
de autoria do Senador Valdir Raupp, que 
“autoriza a criação da Universidade Fede-
ral Rural de Rondônia”.

Relator: Senador Augusto Botelho

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 210, de 
2005, de iniciativa do Senador Valdir Raupp, tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a criar, no Municí-
pio de Rolim de Moura, a Universidade Federal Rural 
de Rondônia.

O projeto estipula que a nova universidade desen-
volverá, de forma indissociada, a pesquisa, o ensino e 
a extensão, especialmente nas áreas da silvicultura, 
da agricultura e da pecuária, assegurado o respeito 
aos direitos dos povos indígenas e a preservação das 
riquezas naturais do Estado de Rondônia.

O PLS permite, também, que o Centro de Ciên-
cias Agrárias da Universidade Federal de Rondônia 
seja agregado à nova universidade.

O início da vigência da lei que o projeto intenta 
criar é previsto para a data de sua publicação.

A matéria, que tem decisão terminativa desta 
Comissão não recebeu emendas.

II – Análise

Como já foi apontado reiteradas vezes nesta 
Comissão, a parcela de brasileiros entre 18 e 24 anos 
com acesso à educação superior, da ordem de 9%, é 
significativamente baixa, em especial se comparada 
com a situação de países de nível semelhante de de-
senvolvimento. Por isso, o Plano Nacional de Educa-
ção, instituído pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 
2001, fixou a meta de 30% de jovens nessa faixa etária 
com acesso ao nível superior, no prazo de dez anos. 
Se não forem tomadas medidas arrojadas relativas à 
criação de novas oportunidades educacionais, essa 
meta não será cumprida.

Como acertadamente alegou a justificação do 
projeto em exame, o Estado de Rondônia representa 
desafio urgente e multifacetado. De um lado, suas ter-
ras incultas e riquezas ainda inexploradas continuarão 
a atrair novas correntes migratórias e a favorecer a 
ocupação econômica. Do outro, a presença plurisse-
cular de povos indígenas e seus valiosos santuários 
ecológicos reclamam políticas públicas que orientem 
o desenvolvimento sustentável da região.

Vale destacar, ainda conforme a justificação da 
iniciativa, que a escolha do Município de Rolim de Mou-
ra para abrigar a nova universidade reside no fato de 
que a localidade já sedia os cursos de Ciências Agrá-
rias mantidos pela Universidade Federal de Rondônia, 
o que otimizará os custos de investimentos do novo 
estabelecimento educacional.

Temos certeza de que as experiências de êxito 
de instituições congêneres no Rio de Janeiro e em 
Pernambuco constituem um exemplo para a nova ins-
tituição.

Quanto à constitucionalidade, matérias autori-
zativas, como as relativas à criação de instituições 
educacionais, têm sido objeto de interpretações diver-
gentes. Há quem aponte, como obstáculo para a sua 
admissibilidade, o disposto nos arts. 61, § 1º, II, e, e 
84, da Constituição Federal, que prevêem a prerroga-
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tiva exclusiva do Presidente da República na iniciativa 

de leis que tratem da criação de órgãos da adminis-

tração pública.
É diverso, no entanto, o entendimento do Senado 

Federal. A constitucionalidade da matéria sustenta-se 

no Parecer nº 527, de 1998, da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania. Segundo esse parecer, 

de iniciativa do Senador Josaphat Marinho, o efeito ju-

rídico de uma lei autorizativa é o de sugerir ao Poder 

Executivo, como forma de colaboração, a prática de 
ato de sua competência.

Por conseguinte, à luz desse parecer, não se 
sustenta a argüição de inconstitucionalidade, por vício 
de iniciativa, de projetos de lei que autorizem o Poder 
Executivo a criar estabelecimentos de ensino.

III – Voto

Em vista do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2005.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005.
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Of. nº CE/l15/2005

Brasília, 23 de agosto de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada 23 de agosto p.p, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 210, de 
2005, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Valdir Raupp que, “Autoriza a criação da Universidade 
Federal Rural de Rondônia.”

Atenciosamente, – Senador Gerson Camata, 
Presidente da Comissão de Educação.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:
....................................................................................

II – disponham sobre:
....................................................................................

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

32, de 2001)
....................................................................................

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II – exercer, com o auxílio dos Ministros de Esta-

do, a direção superior da administração federal;
III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição;
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001):

a) organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quan-
do vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001)

VII – manter relações com Estados estrangeiros  
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX – decretar o estado de defesa e o estado de 
sítio;

X – decretar e executar a intervenção federal;
XI – remeter mensagem e plano de governo ao 

Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, expondo a situação do País e solicitando 
as providências que julgar necessárias;

XII – conceder indulto e comutar penas, com au-
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII – exercer o comando supremo das Forças 
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-ge-
nerais e nomeá-los para os cargos que lhes são pri-
vativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 23, de 2-9-99)

XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Fe-
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, 
o Procurador-Geral da República, o presidente e os 
diretores do Banco Central e outros servidores, quan-
do determinado em lei;

XV – nomear, observado o disposto no art. 73, 
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI – nomear os magistrados, nos casos previstos 
nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII – nomear membros do Conselho da Repú-
blica, nos termos do art. 89, VII;

XVIII – convocar e presidir o Conselho da Repú-
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX – declarar guerra, no caso de agressão es-
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou refe-
rendado por ele, quando ocorrida no intervalo das ses-
sões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, 
total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX – celebrar a paz, autorizado ou com o refe-
rendo do Congresso Nacional;

XXI – conferir condecorações e distinções ho-
noríficas;
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XXII – permitir, nos casos previstos em lei comple-
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
e as propostas de orçamento previstos nesta Consti-
tuição;

XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Na-
cional, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício 
anterior;

XXV – prover e extinguir os cargos públicos fe-
derais, na forma da lei;

XXVI – editar medidas provisórias com força de 
lei, nos termos do art. 62;

XXVII – exercer outras atribuições previstas nes-
ta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po-
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, 
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-
Geral da União, que observarão os limites traçados 
nas respectivas delegações.
....................................................................................

LEI Nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001.

Aprova o Plano Nacional de Educação 
e dá outras providências.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.547, 
1.548, 1.549, 1.550, 1.551 e 1.552, de 2005, das Co-
missões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, de Educação e de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, referentes às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1998 (nº 
2.863/97, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que estabelece as san-
ções administrativas e penais em caso de reali-
zação de atividades proibidas pela Convenção 
Internacional sobre a Proibição do Desenvolvi-
mento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Quí-
micas existentes no mundo (CPAQ);

– Projetos de Lei nºs 53, de 2004 (nº 6.100/2002, na 
Casa de origem), que altera o art. 31 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras pro-

vidências (inclui o peso dentre as informações 
que devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto); e .

– Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2005 (nº 
4.183/2004, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre 
a transformação do Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica do Paraná em Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná e dá outras pro-
vidências.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 65/2005–PRES/CAS

Brasília, 17 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do § 20 do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em decisão termina-
tiva, o Projeto de Lei do Senado nº 483, de 2003, que 
“Dispõe sobre bloqueio do pagamento de beneficio da 
previdência social e dá outras providências”, de autoria 
do Senador Sérgio Cabral.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Presidente.

OF. Nº 5/05-CI

Brasília, 23 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei 
do Senado nº 193, de 2004, que “Altera a Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional 
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional, o acesso da 
BR–293 à fronteira do Brasil com o Uruguai, no municí-
pio de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul”.

Atenciosamente, – Senador Heráclito Fortes, 
Presidente.

OF. Nº 107/05-CI

Brasília, 23 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
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Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de 
Lei do Senado nº 319, de 2004, que “Altera a Lei nº 

5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano 
Nacional de Viação, para incluir, na Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional, trecho 
rodoviário que contorna a cidade de Serra, situado 
entre o km 249 e o km 275 da BR-101, no Estado do 
Espírito Santo.”

Atenciosamente, – Heráclito Fortes, Presidente.

Of. nº CE/115/2005.

Brasília, 23 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, em reunião realizada em 23 de agosto p.p, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 210, de 
2005, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Valdir Raupp que, “Autoriza a criação da Universidade 
Federal Rural de Rondônia”.

Atenciosamente, – Senador Gerson Camata, 
Presidente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os expedientes que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
483, de 2003; 193 e 319, de 2004; e 210, de 2005, 
cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apre-
ciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 303, DE 2005

Altera o art. 649 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, e o art. 1º da Lei nº 8.009, de 29 de 
março de 1990, que dispõe sobre a impe-
nhorabilidade do bem de família.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 649 da Lei nº 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 649.  ..............................................
I – os bens inalienáveis e os declarados, 

por ato voluntário, não sujeitos à execução, 

observada, quanto aos imóveis, a estimativa 
fiscal correspondente.

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

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8009, de 29 de março 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do 
casal, ou da entidade familiar, cuja estimativa 
fiscal seja igual ou inferior a 40.000 (quarenta 
mil) salários mínimos, é impenhorável e não 
responderá por qualquer tipo de divida civil, 
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos 
pais ou filhos que sejam seus proprietários e 
nele residam, salvo nas hipóteses previstas 
nesta lei.

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

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Historicamente, o direito pátrio concedeu rega-
lias ao devedor, mas, ao credor, poucas condições de 
restaurar seu crédito ou patrimônio.

A regência dessa postura social, favorável ao de-
vedor, tem origem em preceito que recomenda a pro-
teção da parte presumidamente inocente. É como se a 
previsão constitucional, voltada para tema de natureza 
eminentemente penal – da presunção de inocência do 
acusado até prova em contrário –, devesse estender-se 
às questões cíveis para, nesse outro campo jurídico, 
favorecer o devedor.

A igualdade de tratamento, porém, não deve 
ocupar o texto da lei civil, porque, no âmbito penal, a 
vida e a liberdade são os valores protegidos, mas, no 
campo cível, as questões são de ordem financeira ou 
patrimonial.

Tais razões recomendam que o enfoque cível 
seja revisto e que se realizem, nas leis, as alterações 
permanentes, pois valores assegurados num e noutro 
ambiente jurídico – penal e civil diferem tão comple-
tamente que se desenvolveu prestigiosa doutrina em 
favor do credor, segundo a qual a tutela do Estado não 
pode abrigar a fraude aos pagamentos pactuados, a 
pretexto de proteger o inadimplente.

Na verdade, as questões cíveis, se não resolvi-
das com o pagamento devido, ao contrário de causar 
algum benefício, levam as leis ao descrédito e os pro-
cessos judiciais à ineficácia.

O escopo da presente proposição é corrigir as 
leis que versam o tema, para impor limites á impe-
nhorabilidade dos bens de família e, assim, evitar que 
devedores continuem a recorrer ao artifício se declarar 
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como tais imóveis de elevado valor e a descumprir com-
promissos, corno hodiernamente ocorre, até mesmo 
quando proprietários de vasto patrimônio e abastadas 
condições financeiras.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. Sena-
dor César Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:

....................................................................................
I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato 

voluntário, não sujeitos à execução;
....................................................................................

LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990

Dispõe sobre a impenhorabilidade do 
bem de família.

Faço saber que o Presidente da Republica adotou 
a Medida Provisória nº 143, de 1990, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente 
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, 
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º imóvel residencial próprio do casal, ou da 
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por 
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previden-
ciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges 
ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e 
nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreen-
de o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as 
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos 
os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 
móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 304, DE 2005

Altera o § 2º do art. 36 da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal, para determinar a remuneração do 
trabalho do preso pelas empresas conve-
niadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 36 da Lei nº 7.210, de 11 de ju-

lho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 36.  ............................................... .
 ..............................................................
§ 2º Caberá ao órgão da administração 

pública ou empresa privada, com as quais 
forem firmados convênios de oferta de tra-
balho ao preso, a remuneração do respec-
tivo trabalho, nos termos previstos nesta 
Lei. (NR)”

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

Justificação

No Brasil a iniciativa privada já começa compre-
ender que tem uma enorme cota de obrigação para 
nosso desenvolvimento social. Muitas empresas em 
cooperação com o Estado iniciam corajosamente suas 
ações sociais, que viabilizam em parceria o processo 
de formação educacional e técnica profissional dos 
presidiários.

É preciso unir o Estado e as empresas privadas, 
para dar solução ao grave problema da segurança pú-
blica no país, proporcionando leis mais esclarecedoras 
quanto aos deveres dessas empresas.

A segurança pública esperada não depende ape-
nas do aparato policial e prisional. Ela decorre, ou-
trossim, do compromisso correto dos empresários na 
oferta de oportunidades aos que querem trabalhar 
licitamente.

É preciso esclarecer que, para não pairar dúvi-
das quando da firmação do contrato de prestação de 
trabalho prisional, que caberá ao respectivo órgão da 
administração pública ou empresa privada, com as 
quais forem firmados convênios de oferta de trabalho 
ao preso, a remuneração do respectivo trabalho, nos 
termos previstos na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, Lei de Execução Penal.

Desta maneira, conclamamos o apoio dos ilustres 
pares para aprovação da presente proposta legislativa, 
tendo em vista a correta efetivação dos contratos de 
prestação de trabalho do preso às entidades públicas 
ou privadas.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Se-
nadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

     Institui a Lei de Execução Penal.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
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TÍTULO I 
Do Objeto e da Aplicação 
da Lei de Execução Penal

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

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

SEÇÃO III 
Do trabalho externo

Art. 36. O trabalho externo será admissível para 
os presos em regime fechado somente em serviço ou 
obras públicas realizados por órgãos da administra-
ção direta ou indireta, ou entidades privadas, desde 
que tomadas às cautelas contra a fuga e em favor da 
disciplina.
....................................................................................
....................................................................................

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à enti-
dade ou à empresa empreiteira a remuneração desse 
trabalho.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 305, DE 2005

Altera o art. 5º da Lei nº 8.894, de 21 
de junho de 1994, fixando alíquota mínima 
para o imposto sobre operações de crédi-
to, câmbio e seguro, ou relativas a títulos 
ou valores mobiliários (IOF) nas hipóteses 
que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.894, de 21 de junho 

de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se para § 1º o atual parágrafo único:

“Art. 5º ...................................................
 ..............................................................
§ 2º A alíquota não poderá ser reduzi-

da a menos de um por cento nas operações 
cambiais relativas a:

I – ingresso ou retorno de capitais exter-
nos destinados ao mercado financeiro ou de 
capitais, ressalvadas as relativas a:

a) financiamento a exportações ou im-
portações;

b) financiamentos concedidos por agên-
cias governamentais e multilaterais de crédi-
to;

c) aquisição de 10% (dez por cento) ou 
mais do capital de empresas domiciliadas no 
País;

d) remessa de rendas derivadas de ca-
pitais de que trata este inciso;

II – empréstimos em moeda de prazo 
médio mínimo inferior a um ano.(NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
exercício subseqüente ao de sua publicação.

Justificação

Assim como a década de 1980 foi à década do 
descontrole monetário e da inflação crônica, a década 
de 1990 viu renascerem os esforços de estabilização 
em toda a América Latina.

Esses esforços se deram em uma época em que 
a crescente integração financeira e o avanço tecnoló-
gico dos meios de comunicação e registro eletrônico 
conferiram tal velocidade às operações financeiras que 
deixaram os países praticamente à mercê dos mer-
cados financeiros em tudo o que diz respeito à suas 
políticas cambiais e monetárias.

Embora não tenha impedido que se implemen-
tassem políticas de estabilização bem sucedidas, a ex-
cessiva mobilidade de capitais deixou os países muito 
vulneráveis a qualquer pequeno estímulo, por trivial 
que fosse, ou mesmo a meros rumores e boatos que, 
embora infundados, deixavam rastro de instabilidade 
e incerteza em escala internacional.

Quem acompanhou com alguma atenção o com-
portamento dos mercados logo após as crises da Ásia 
e Rússia saberá avaliar os efeitos devastadores da ex-
cessiva da mobilidade de capitais sobre as economias 
emergentes, que motivaram, inclusive, a discussão, en-
tre os especialistas, da ocorrência de crises financeiras 
e cambiais criadas por “profecias auto-realizáveis”.

Não foram apenas os países latino-americanos 
que sofreram com a postura descomprometida e opor-
tunista de investidores internacionais. Vários países 
europeus, entre 1992 e 1993 – quando vigorava o Me-
canismo das Taxas de Câmbio, que precedeu a unifica-
ção monetária e a criação do Euro – foram forçados a 
desvalorizar suas moedas após o movimento especu-
lativo que se seguiu à elevação das taxas de juros na 
Alemanha. Embora não houvesse razão objetiva para 
se crer que os demais países – Inglaterra, Espanha, 
Dinamarca, entre outros – sucumbiriam à tentação de 
desvalorizar suas moedas pelo simples fato de a Ale-
manha ter elevado a remuneração de seus títulos, os 
movimentos especulativos que se seguiram foram tão 
vigorosos que a desvalorização cambial acabou por 
impor-se aos bancos centrais desses países.

Recuando duas décadas mais no tempo, no-
taremos que fenômenos semelhantes estiveram por 
trás da derrocada do sistema monetário internacional 
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então vigente e da significativa flutuação cambial que 
se seguiu.

Embora o câmbio flexível seja defensável sob 
muitos aspectos, é de se notar a influência deletéria 
que o excessivo movimento de capitais tem sobre a 
volatilidade do câmbio, amplificando os riscos de to-
dos aqueles que mantêm negócios com o exterior 
– exportadores e importadores, tomadores de crédi-
tos de longo prazo e o próprio governo – e dificultando 
sobremaneira a “sintonia fina” da política econômica, 
que se torna, inclusive, tecnicamente mais difícil e fi-
nanceiramente mais onerosa.

Foi no contexto da sucessão de crises cambiais 
que marcou a derrocada do sistema de Bretton Woo-
ds que o célebre economista James Tobin, laureado 
com o Prêmio Nobel em 1981, propôs a adoção em 
escala mundial de um pequeno tributo sobre as opera-
ções cambiais vinculadas à movimentação de capitais 
entre os países.

O Professor Tobin não fez essa proposta moti-
vado por convicções xenófobas. Muito pelo contrário, 
ele sempre foi, até o fim de sua vida, um entusiasta 
da integração internacional. Sua preocupação era uni-
camente a de conferir maior estabilidade aos fluxos 
de capitais entre os países. Na sua proposta original, 
o imposto Tobin – como ficou conhecido, na literatura 
e no debate de política econômica, o imposto por ele 
proposto – seria adotado, simultaneamente, por todos 
os países do mundo, de forma a obter dois efeitos:

– o primeiro seria desestimular o capital 
que deseja transpor fronteiras com objetivos de 
valorização  a curto prazo, sem compromisso 
com a permanência e a estabilidade;

– o segundo seria evitar a imposição 
de um ônus a qualquer país específico relati-
vamente a outros que, compreensivelmente, 
com ele concorrem por financiamentos, inves-
timentos e empréstimos no mercado financeiro 
internacional.

Apesar de amplo debate no cenário internacional, 
ainda não se criaram as condições políticas e diplomá-
ticas de sua adoção em escala mundial. Por isso, cada 
país em particular deve enfrentar o dilema existente 
entre adotá-lo isoladamente e esperar o surgimento 
de um tratado internacional que o estabeleça, simul-
taneamente, no mundo inteiro.

Nosso País já foi por demais fustigado pelas in-
certezas criadas pela instabilidade de capitais fugazes 
para hesitar nessa questão. A espera de um tratado in-
ternacional não pode ser pretexto para não avançarmos, 
até onde for possível, por nossos próprios meios.

O preço de adotar essa estratégia existe, e não 
vamos negá-lo. Os paises que não adotarem o impos-
to Tobin terão mais facilidade na atração de capitais 
de curto prazo do que o Brasil. Mas convém frisar que 
os capitais de curto prazo que nos são úteis são jus-
tamente aqueles que estamos, propositalmente, exi-
mindo da incidência do imposto: os financiamentos a 
importações e a exportações.

O projeto de lei que trazemos à consideração 
dos senhores parlamentares tampouco proíbe quem 
quer que seja de investir ou deixar de investir no Bra-
sil. Não estamos impedindo o livre curso dos capitais 
que, como é de sua natureza, buscam a melhor opor-
tunidade de retorno e de risco.

Queremos apenas eliminar, por meio de uma 
pequena alíquota incidente sobre algumas operações 
cambiais específicas, o que até hoje tem sido um in-
centivo e um prêmio à movimentação especulativa de 
capitais. Ao tentar defender sua moeda e combater a 
inflação em um contexto de capitais instáveis, o País se 
viu muitas vezes obrigado a submeter sua economia e 
seus trabalhadores às socialmente penosas elevações 
da taxa de juros. Quanto aos efeitos sobre o orçamen-
to público, basta lembrar que a dívida acumulada nos 
últimos anos é, em parte, fruto da manutenção de uma 
taxa de juros real que poderia ter sido menor, não fos-
se a tentativa de manter dentro do País os capitais de 
curto prazo que, após tantas idas e vindas, acabaram 
por abandonar o País.

Por tudo isso, a implementação do imposto Tobin 
poderá até mesmo baixar o nosso custo de financia-
mento. Ao rejeitar explicitamente a atração de capitais 
de curto prazo, estaremos conferindo à economia

brasileira uma imunidade contra a instabilidade 
que tais capitais representam. Não será mais neces-
sário praticar taxas de juros em média tão elevadas 
apenas para conter, em nossas fronteiras, capitais 
que pouco ou nada contribuem para o investimento 
produtivo, para as exportações ou para a estabilida-
de da economia. A freqüente queda-de-braço entre o 
banco central e o mercado financeiro é um exercício 
caro, que desejamos, pela presente iniciativa, reduzir 
ao mínimo. O custo representado pelo típico vaivém do 
capital de curto prazo poderá ser evitado pelo simples 
desestimulo a esse vaivém.

Um exemplo numérico basta para mostrar a efi-
cácia do imposto Tobin. Uma aplicação em renda fixa 
que renda 1% ao mês com capitalização mensal gera 
um retorno de 12,7% ao ano, independentemente do 
seu período de maturação.

No entanto, se aplicarmos um imposto de 1% na 
entrada e na saída do capital investido, a rentabilida-
de será substancialmente reduzida para instrumentos 
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de curto prazo, mas não para aplicações mais longas. 
Nesse caso, uma aplicação de um mês terá retorno 
negativa; se durar dois meses, terá taxa de retorno 
nula; se o capital permanecer durante um ano, sua 
remuneração alcançará 10,5% ao ano; se permane-
cer durante três anos, a rentabilidade será de 11,6% 
ao ano, suficientemente próxima da taxa original de 
12,7% ao ano.

Nota-se claramente que investimentos curtos têm 
sua rentabilidade significativamente reduzida, mas, à 
medida que o prazo vai aumentando, esse efeito pra-
ticamente se desvanece, restabelecendo-se a atrati-
vidade de aplicações ao capital estrangeiro.

Outros países optaram por mecanismos diversos. 
O Chile, por exemplo, obrigava, na década de 1990, 
o recolhimento de uma parcela equivalente a 30% do 
capital ao Banco Central por um período de um ano 
para, somente após esse prazo de carência, ser apli-
cado livremente no mercado financeiro chileno.

Essa é uma proposta interessante. Poderíamos 
até classificá-la como uma variação da proposta de To-
bin, pois também atua no sentido de dissuadir o capital 
de curto prazo, sem prejudicar a entrada de capital de 
longo prazo. Sua desvantagem, porém, é não gerar 
um aumento das disponibilidades orçamentárias para 
financiar ações, por exemplo, na área social.

É certo que o imposto Tobin não foi idealizado 
primordialmente como uma fonte de arrecadação. 
Muito mais forte é o apelo de seu caráter regulatório. 
No entanto, a própria proposta original de Tobin previa 
a destinação de recursos arrecadados a organismos 
multilaterais, como o Banco Mundial. Em contraste à 
opção chilena, o projeto de lei que trazemos à consi-
deração dos senhores parlamentares contribui com 
recursos para ações análogas em um país que rea-
firmou, nas últimas eleições, seu compromisso com 
a solidariedade e com a distribuição da renda e que, 
para atingir esses objetivos, precisará mobilizar recur-
sos orçamentários.

Para inserir o imposto Tobin em nosso arcabouço 
jurídico, é preferível adaptar um imposto já existente 
a criar um novo tributo. O projeto aproveita a figura 
do imposto sobre operações financeiras (IOF), que já 
existia e estava à disposição para cumprir esse papel, 
bastando-lhe uma pequena adaptação, qual seja, a ve-
dação de que sua alíquota seja fixada abaixo de um 
por cento nas transações relativas a capitais destina-
dos ao mercado financeiro e de capitais.

Outra opção seria esperar a adoção, em caráter 
permanente, da contribuição sobre movimentação fi-
nanceira (CMF). No entanto, essa estratégia exigiria 
um processo legislativo mais complexo, por envolver 
discussões de caráter constitucional, e limitaria a alí-

quota cobrada ao teto previsto para a contribuição, que 
poderá mostrar-se insuficiente para a tarefa regulatória 
que se lhe pretende atribuir.

O presente projeto isenta a entrada de capital 
de investimento direto, tipicamente de longo prazo, e 
aquele destinado a financiar importações e exporta-
ções. Não é seu objetivo criar obstáculos ao comércio 
e à atração de capital externo, apenas desestimular 
o capital volátil. Também não se pretende atingir os 
empréstimos de prazo médio mínimo igual ou supe-
rior a um ano.

Convém ressaltar que, do ponto de vista técnico, 
o Brasil está plenamente equipado para acompanhar 
e fiscalizar, com eficácia, o recolhimento desse tribu-
to. A estrutura e a regulamentação atuais do mercado 
financeiro já suprem os instrumentos necessários a 
isso, como comprova o histórico do IOF.

Gostaria muito de poder contar com o apoio dos 
meus colegas parlamentares para implementar essa 
modificação em nossa estrutura tributária que, acredi-
to, embora pequena e pontual, trará mais estabilidade 
econômica, e maior autonomia em nossas políticas 
monetária e cambial.

Ao adotar o imposto Tobin, estaremos provando 
aos demais países, por nosso exemplo, que o Brasil 
está atento às necessidades do momento e disposto 
a adotar as medidas corajosas para enfrentar essas 
questões.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Serys 
Slhessarenro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.894, DE 21 DE JUNHO DE 1994

Dispõe sobre o Imposto sobre Ope-
rações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
relativas a Títulos e Valores Mobiliários, e 
dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou 
a Medida Provisória nº 513, de 1994, que o Congres-
so Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presi-
dente do Senado Federal, para os efeitos do disposto 
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, 
promulgo a seguinte lei:
....................................................................................
....................................................................................

Art. 5º O Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mo-
biliários – IOF, incidente sobre operações de câmbio 
será cobrado à alíquota de vinte e cinco por cento so-
bre o valor de liquidação da operação cambial.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá re-
duzir e restabelecer a alíquota fixada neste artigo, 
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tendo em vista os objetivos das políticas monetária, 
cambial e fiscal.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2005

Determina o uso da linguagem inclu-
siva para cargos na Administração Pública 
brasileira.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os nomes dos cargos, empregos, funções 

e outras designações que recebam os encargos pú-
blicos da administração pública brasileira civil e militar 
obedecerão aos princípios da linguagem inclusiva.

§ 1º Os cargos eletivos terão a flexão do respec-
tivo gênero de acordo com o sexo do candidato, can-
didata ou ocupante.

§ 2º Os cargos, empregos, funções e outras de-
signações que recebam os encargos da administração 
pública civil terão a flexão do respectivo gênero de 
acordo com o sexo do ocupante ou da ocupante.

§ 3º Patentes, postos e graduações das Forças 
Armadas terão a flexão do respectivo gênero de acordo 
com o sexo do respectivo ou da respectiva ocupante.

Art. 2º A menção geral ao cargo, posto, patente 
ou graduação fará referência explícita aos gêneros 
masculino e feminino, lançando mão dos recursos de 
flexão e concordância da língua portuguesa.

Art. 3º Ficam os órgãos da Administração Pú-
blica brasileira, dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, autorizados a atualizar a nomenclatura dos 
cargos nas normas que regulamentam as carreiras, 
tabelas, quadros de pessoal e demais descrições que 
recebam, de acordo com esta Lei.

Art. 4º Os editais de concursos, as cédulas elei-
torais e demais instrumentos de seleção pública ou 
votação obedecerão ao disposto nesta Lei.

Art. 5º A aplicação do disposto nesta Lei, ao lan-
çar mão das instruções contidas em estudos, tratados 
ou descrições da língua portuguesa far-se-á sempre 
com a observância dos seguintes princípios:

I – obrigatória inclusão explícita dos gêneros fe-
minino e masculino, com as respectivas concordâncias 
e pronomes, na designação geral ou particular dos 
cargos e assemelhados;

II – não predominância de um gênero sobre o 
outro, ainda que sustentada em uso do costume ou 
das gramáticas normativas;

III – uso dos dois gêneros para os casos de plu-
ralização.

Art. 6º Fica revogada a Lei nº 2.749, de 2 de abril 
de 1956.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após sua publicação.

Justificação

A linguagem inclusiva tem-se revelado um instru-
mento poderoso para se lutar contra a discriminação 
de gênero que sofrem as mulheres. O esforço para 
que homens e mulheres recebam tratamento não-
discriminatório se baseia no fato de que a linguagem 
corrente se mostra excludente em diversos pontos. Na 
administração pública, em particular, essa discrimina-
ção se revela na oportunidade em que são listados e 
discriminados os cargos a serem ocupados.

Com base nos costumes e nas instruções das 
gramáticas normativas, os cargos são descritos no 
gênero masculino. Uma simples consulta a um edital 
de concurso público nos mostra essa falta de sinto-
nia entre o tratamento formal e a realidade do serviço 
público:

O Procurador-Geral da República, com 
base no art. 127, § 2º, da Constituição Fede-
ral, e nas disposições da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993, faz saber que 
estarão abertas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação do presente edital, as 
inscrições para o 21º Concurso Público para 
Provimento de Cargos de Procurador da Re-
pública, nos termos seguintes: (...) (grifou-se). 
(Fonte: Edital nº 6/2004, da Procuradoria Geral 
da República).

Esse exemplo traz à tona uma prática da fala e 
da escrita corriqueiras, aceitas e recomendadas pelas 
gramáticas normativas: o masculino funciona como se 
fosse a designação geral, universal, incluindo ambos 
os gêneros, masculino e feminino.

No que diz respeito às Forças Armadas, do quadro 
de postos (art. 16 da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 
1980), constam nomes no masculino, como Capitão-de-
Mar-e-Guerra, Capitão-de-Fragata, Capitão-de-Corveta, 
Capitão– Tenente (Marinha); Coronel, Tenente-Coro-
nel (Exército); Coronel, Tenente-Coronel (Aeronáuti-
ca). No círculo de Cabos e Soldados, igualmente os 
nomes listados estão no gênero masculino (Soldado, 
Marinheiro, Taifeiro). Os únicos nomes aplicados aos 
dois gêneros, com mudança apenas do artigo, seriam 
Recruta, Major e Tenente.

Outro exemplo claro da discriminação perpetrada 
contra as mulheres, no âmbito das Forças Armadas, 
está no inciso V, do art. 13, da Lei nº 9.519, de 26 de 
novembro de 1997, ao determinar que:
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as Oficiais do atual Quadro Auxiliar Femi-
nino de Oficiais serão posicionadas (...), sendo 
as atuais Segundos-Tenentes promovidas ao 
posto de Primeiro-Tenente do novo Corpo ou 
Quadro. (Grifou-se.)

Mesmo no campo político-eleitoral, onde as mu-
lheres já chegaram há mais tempo, com a força da 
votação popular, há resistências em se empregar o 
gênero feminino. Isso é o que demonstra a Resolução 
nº 20.666, de 13 de junho de 2000, do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), para fixar uma determinação que 
já se encontrava em lei, e obrigar os Tribunais Regio-
nais Eleitorais a flexionarem o gênero dos candidatos 
e das candidatas a cargos eletivos. Embora o art. 83 
da Lei nº 9.504, de 1997, já determinasse a obrigação 
de identificar o gênero na denominação dos cargos em 
disputa, como houvesse resistência ao cumprimento 
dessa norma, o TSE precisou se pronunciar. Naquela 
ocasião, alegando o pouco tempo que haveria para 
tomar a providência quanto a cédulas impressas, de-
terminou que, nas urnas eletrônicas, tal identificação 
de gênero fosse adotada.

Por isso, a necessidade de uma nova lei se pro-
nunciar, explicitamente sobre todos os cargos da Ad-
ministração Pública: os de natureza civil, os militares 
e também os eletivos.

O imperativo de se adotar um novo marco nor-
mativo decorre também do efeito de inércia provoca-
do pelas instruções gramaticais. Estas indicam, por 
exemplo, que havendo dois termos associados, um 
no feminino, outro no masculino, o plural será feito no 
masculino. Assim sendo, se, em uma sala de aula de 
40 pessoas, houver 35 do sexo feminino e 5 do sexo 
masculino, o plural será alunos.

Além disso, ao discorrer sobre a formação dos 
gêneros em língua portuguesa, as gramáticas fazem 
afirmações como essa, do renomado Celso Cunha 
(Nova Gramática do Português Contemporâneo, 
1985):

O masculino é o termo não marcado; o 
feminino o termo marcado.

O que representa essa afirmação para aqueles 
que escrevem as leis e os regulamentos, inclusive 
os nomes dos cargos públicos? Que eles poderiam 
sempre listar os cargos pelo masculino. Mas qual a 
conseqüência disso para o imaginário que se cons-
titui na sociedade em torno das carreiras do serviço 
público? Que existem apenas procuradores, auditores, 
consultores, capitães, médicos, advogados, juízes... e 
assim por diante, sempre no masculino. Quando, na 
verdade, existem, também, procuradoras, auditoras, 
capitãs, médicas advogadas, juízas... Por isso, preco-

nizamos no art. 5º deste projeto de lei que, ao lançar 
mão das instruções contidas em estudos, tratados ou 
descrições da língua portuguesa, far-se-à sempre com 
a observância dos princípios da linguagem inclusiva, 
com menção aos gêneros feminino e masculino, obri-
gatoriamente, mesmo nos casos de pluralização.

Essa providência se faz tanto mais necessária, ao 
observarmos que a norma já existente sobre o tema, a 
Lei nº 2.749, de 2 de abril de 1956, remete aos tradi-
cionais preceitos pertinentes ao assunto consagrados 
na lexeologia do idioma. Por isso, mesmo ao determi-
nar que o gênero gramatical do nome do cargo deva 
acompanhar o sexo do funcionário a quem se refira, ao 
remeter aos preceitos tradicionais, abre a possibilida-
de de se empregarem regras que guardam conotação 
discriminatória. Por isso mesmo, faz-se necessário re-
vogar explicitamente tal norma, como proposto no art. 
6º deste projeto de lei.

As resistências à adoção de uma linguagem in-
clusiva, não sexista, vêm da crença de que tais nomes 
são da natureza da língua, e que, portanto, seria arti-
ficial tentar alterar tal situação por intermédio de uma 
lei. Contra esse argumento é necessário lembrar que a 
língua é, sim, um construto que depende da interven-
ção da sociedade, dos falantes; e que varia segundo 
o tempo e o espaço, e até mesmo segundo a geração 
de usuários dessa língua.

Se é verdade que a língua não é a causadora 
da discriminação contra as mulheres, também é ceifo 
que ela é o meio pelo qual circulam os valores da so-
ciedade. E se essa sociedade foi ou continua sendo 
discriminatória, tal exclusão está marcada na língua, 
nos nomes e até nos pronomes. No estado da Flóri-
da, nos EUA, foi aprovada uma instrução para revisar 
todas as leis existentes, para delas expurgar qualquer 
caráter discriminatório. Após migrar para o meio ele-
tromagnético todas as normas editadas entre 1822 e 
1997, foi feita uma pesquisa para localizar a presen-
ça de marcadores de exclusão das mulheres. Foram 
encontradas 4.389 ocorrências para his (pronome 
possessivo masculino), e nenhuma ocorrência para 
hers (pronome possessivo feminino), como constata 
o artigo de Pamela Martin e James Mckee, intitulado 
Gender Neutralizing State Laws (http://www. ncsl.
org/programs/legman/legalsrv/vol13Nol.htm.)

E se a Administração Pública, com todo o seu 
poder, alimenta em seus estatutos, regulamentos e 
leis, a preponderância de um universo de cargos em 
que apenas os do gênero masculino são denomina-
dos listados, discriminados, o Estado estará criando, 
reforçando e perenizando uma visão obsoleta da so-
ciedade, quando apenas homens tinham acesso a 
esses cargos públicos.
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Mas as mulheres já conquistaram, ao longo dos 
últimos cem anos, diversas posições no cenário da 
educação e da Administração Pública, sem que isso 
se refletisse nos nomes dos cargos: em 1874, ganha-
ram o direito de freqüentar universidades; em 1932, 
o de votar e ser votadas; em 1980, de ingressar nas 
Forças Armadas.

Neste momento em que são irreversíveis as con-
quistas femininas em todos os campos, seda um ana-
cronismo inaceitável que o Estado brasileiro continuasse 
a reforçá-la, por intermédio de suas leis e regulamentos 
do serviço público. Lembramos, para finalizar, o estatuto 
constitucional que manda promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV).

Tendo em vista o impacto positivo desta me-
dida para a valorização da mulher brasileira, soli-
cito o apoio das Senadoras e Senadores para sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Se-
nadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 2.749, DE 2 DE ABRIL DE 1956

Dá norma ao gênero dos nomes de-
signativos das funções públicas.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Será invariavelmente observada a seguin-
te norma no emprego oficial de nome designativo de 
cargo público:

“O gênero gramatical desse nome, em seu natural 
acolhimento ao sexo do funcionário a quem se refira, 
tem que obedecer aos tradicionais preceitos pertinen-
tes ao assunto e consagrados na lexeologia do idioma. 
Devem portanto, acompanhá-lo neste particular, se 
forem genericamente variáveis, assumindo, confor-
me o caso, eleição masculina ou feminina, quaisquer 
adjetivos ou expressões pronominais sintaticamente 
relacionadas com o dito nome.”

Art. 2º A regra acima exposta destina-se por 
natureza as repartições da União Federal, sendo 
extensiva às autarquias e a todo serviço cuja ma-
nutenção dependa, totalmente ou em parte, do Te-
souro Nacional.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1956; 135º da Inde-
pendência e 68º da República. – Juscelino Kubits-
chek.

LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980

Dispõe sobre o Estatuto dos Milita-
res.

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

ESTATUTO DOS MILITARES

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

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

CAPÍTULO III 
Da Hierarquia Militar e da Disciplina

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

....................................................................................
Art. 16. Os círculos hierárquicos e a escala hie-

rárquica nas Forças Armadas, bem como a correspon-
dência entre os postos e as graduações da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos 
seguintes e no Quadro em anexo.

§ 1º Posto é o grau hierárquico do oficial, con-
ferido por ato do Presidente da República ou do 
Ministro de Força Singular e confirmado em Carta 
Patente.

§ 2º Os postos de Almirante, Marechal e Ma-
rechal-do-Ar somente serão providos em tempo de 
guerra.

§ 3º Graduação é o grau hierárquico da praça, 
conferido pela autoridade militar competente.

§ 4º Os Guardas-Marinha, os Aspirantes-a-Ofi-
cial e os alunos de órgãos específicos de formação de 
militares são denominados praças especiais.

§ 5º Os graus hierárquicos inicial e final dos di-
versos Corpos, Quadros, Armas, Serviços, Especiali-
dades ou Subespecialidades são fixados, separada-
mente, para cada caso, na Marinha, no Exército e na 
Aeronáutica.

§ 6º Os militares da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham deno-
minação comum, acrescentarão aos mesmos, quando 
julgado necessário, a indicação do respectivo Corpo, 
Quadro, Arma ou Serviço e, se ainda necessário, a 
Força Armada a que pertencerem, conforme os regu-
lamentos ou normas em vigor.

§ 7º Sempre que o militar da reserva remune-
rada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, 
deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de 
sua situação.
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 9.519, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a reestruturação dos 
Corpos e Quadros de Oficiais e de Praças 
da Marinha.

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

Art. 13. Para a constituição inicial dos Corpos e 
Quadros de Oficiais estabelecidos nesta lei, serão ob-
servadas as seguintes disposições:
....................................................................................
....................................................................................

V – as Oficiais do atual Quadro Auxiliar Femini-
no de Oficiais serão posicionadas, em função de suas 
habilitações, no Corpo de Engenheiros da Marinha, 
nos Quadros do Corpo de Saúde da Marinha ou no 
Quadro Técnico, sendo as atuais Segundos-Tenentes 
promovidas ao posto de Primeiro-Tenente do novo 
Corpo ou Quadro;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

O Vice-Presidente da República, no exercício 
do cargo de Presidente da  República, faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:
....................................................................................
....................................................................................

Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas 
pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusivi-
dade para distribuição às Mesas Receptoras, sendo 
sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e 
em tipos uniformes de letras e números, identificando 
o gênero na denominação dos cargos em disputa.

§ 1º Haverá duas cédulas distintas, uma para as 
eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a 
serem confeccionadas segundo modelos determina-
dos pela Justiça Eleitoral.

§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão 
identificados pelo nome indicado no pedido de registro 
e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e 
deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema 
proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor 
escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou 
a sigla ou o número do partido de sua preferência.

§ 4º No prazo de quinze dias após a realização 
do sorteio a que se refere o § 2º, os Tribunais Regio-

nais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula com-
pleta com os nomes dos candidatos majoritários na 
ordem já definida.

§ 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o 
disposto no § 2º, devendo o sorteio verificar-se até 
quarenta e oito horas após a proclamação do resultado 
do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula 
nas vinte e quatro horas seguintes.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Educação e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, cabendo a última 
à decisão terminativa.)

  PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 307, DE 2005

Altera a redação do art. 115 do Códi-
go Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 115 do Código Penal passa a vi-

gorar com a seguinte redação:
Art. 115 – São reduzidos de ¼ (um quarto) os 

prazos de prescrição quando o
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 

(vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 
70 (setenta) anos. (NR)

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

Justificação

Esta proposição é mais uma das expressivas 
colaborações que o Ministério Público, por meio da 
Associação Nacional dos Procuradores da República 
– ANPR, apresenta para o aprimoramento de nosso 
ordenamento jurídico. Tal proposição, da qual tenho a 
honra de ser o condutor, aduz argumentos de minha 
inteira concordância, e que espero, seja a dos meus 
ilustres pares, da forma como se segue:

“De acordo com a atual redação do art. 
115 do Código Penal, os prazos prescricionais 
são reduzidos à metade quando o infrator era, 
ao tempo da prática delitiva, menor de 21 anos 
ou, na data da sentença maior de 70 anos.

Tal privilégio não mais se justifica na atu-
alidade, tendo em vista a plena capacidade de 
discernimento de um jovem com idade entre 
18 e 21 anos. Note-se, nesse sentido, que o 
atual Código  Civil, diferentemente do que dis-
punha o art. 9º do CC de 1916, estabelece que 
a “menoridade cessa aos 18 (dezoito,) anos 
completos, quando a pessoa fica habilitada à 
prática de todos os atos da vida civil” (art. 5º), 
Vale dizer, inexiste, à luz da legislação civil con-
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temporânea, qualquer razão para tratamento 
tão privilegiado ao indivíduo que se encontre 
na faixa etária entre 18 e 21 anos.

A redução pela metade do prazo pres-
cricional propicia, ainda, o incremento da im-
punidade, notadamente naqueles crimes de 
maior complexidade que exigem maior tem-
po na atividade investigatória ou na instrução 
processual.

Noutro passo, o aumento da expectativa 
de vida do brasileiro – que tem ensejado inú-
meras alterações no sistema previdenciário e 
proposições acerca da elevação do limite de 
idade para fins de aposentadoria compulsória 
– revela a desnecessidade do benefício con-
cedido aos maiores de 70 anos. Eventuais 
infratores condenados judicialmente, apenas 
pelo implemento dessa faixa etária, podem 
mais facilmente escapar à atuação punitiva 
do Estado. Trata-se, enfim, de injustificável pri-
vilégio que implica grave prejuízo social haja 
vista a frustração do exercício da pretensão 
punitiva.

Por motivos de boa política criminal e 
pelo propósito de reduzir hipóteses legais que 
acabam gerando impunidade, legitima-se a 
presente proposta, minimizando-se a redução 
do lapso prescricional a apenas ¼ (um quar-
to). Com isso, pretende-se ampliar o grau de 
efetividade da jurisdição penal no Brasil.

Frise-se, por derradeiro, que a presente 
proposta mantém inalterada a circunstância 
atenuante da pena prevista no art. 65, I, do Có-
digo Penal consistente no fato de ser o agente 
menor de 21 anos na data do fato, ou maior 
de 70 anos, na data da sentença”.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Se-
nador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE SETEMBRO DE 1940

....................................................................................
Art. 115. São reduzidos de metade os prazos 

de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do 
crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da 
sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11-7-84)
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 308, DE 2005

Altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto 
de 2000, que institui o Fundo de Universa-
lização dos Serviços de Telecomunicações, 
para conceder preferência, no financiamen-
to de equipamentos de telecomunicações, a 
produtos que utilizem “software aberto”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de agos-

to de 2000, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º A aquisição ou o financiamento, com 

recursos do Fust, dos equipamentos terminais 
e de interface a que se referem os incisos VI, 
XII e XIII, dará preferência a produtos que 
utilizem programas de computador abertos, 
devendo o processo licitatório definir critérios 
que estabeleçam a adequada ponderação 
entre as ofertas técnica e de preço desses 
equipamentos.

§ 5º Para utilização dos recursos do Fust, 
considera-se aberto o programa de computa-
dor a cujo código-fonte se tenha acesso pleno 
e não-oneroso, e no qual eventuais alterações 
não dependam de autorização do fornecedor 
ou do fabricante. (NR)”

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

Justificação

A utilização dos recursos do Fundo de Univer-
salização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) 
tem sido objeto de diversas interpretações por parte de 
agentes políticos e de controle jurisdicional. Consideran-
do o montante acumulado durante quase cinco anos, 
as opiniões a respeito da forma e do destino de sua 
aplicação tendem a ser cada vez mais divergentes.

Destinados a contribuir com a universalização do 
acesso a serviços de telecomunicações, os recursos 
podem ser alocados na aquisição, ou no financiamento 
de uso, de serviços e de equipamentos terminais de 
telecomunicações, conforme regem a Lei nº 9.998, de 
2000, e os Acórdãos proferidos pelo TCU, em respos-
ta a consultas do Ministério das Comunicações e da 
Agência Nacional de Telecomunicações.

Nesse contexto, julgamos pertinente e oportuna 
a aprovação de norma legal que conceda preferência, 
na aplicação dos recursos do FUST, a equipamentos 
que utilizem softwares abertos, ou seja, programas de 
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computador, de usos diversos (sistemas operacionais, 
middlewares ou aplicativos), cujos códigos–fonte sejam 
fornecidos sem ônus e sem restrições de proprieda-
de, de forma que possam ser manipulados livremente 
pelo contratante.

Além de otimizar o uso dos recursos do Fundo, 
pois se reduziram pagamentos com licenças de uso de 
software, a medida facilitaria a adaptação dos sistemas 
contratados às necessidades de seus usuários.

Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2005, 
– Senadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.998, DE 17 DE AGOSTO DE 2000

Institui o Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações.

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

Art. 5º Os recursos do Fust serão aplicados em 
programas, projetos e atividades que estejam em con-
sonância com plano geral de metas para universaliza-
ção de serviço de telecomunicações ou suas amplia-
ções que contemplarão, entre outros, os seguintes 
objetivos:

I – atendimento a localidades com menos de 
cem habitantes;

II – (VETADO)
III – complementação de metas estabelecidas no 

Plano Geral de Metas de Universalização para atendi-
mento de comunidades de baixo poder aquisitivo;

IV – implantação de acessos individuais para 
prestação do serviço telefônico, em condições favo-
recidas, a estabelecimentos de ensino, bibliotecas e 
instituições de saúde;

V – implantação de acessos para utilização de 
serviços de redes digitais de informação destinadas 
ao acesso público, inclusive da internet, em condições 
favorecidas, a instituições de saúde;

VI – implantação de acessos para utilização de 
serviços de redes digitais de informação destinadas 
ao acesso público, inclusive da internet, em condições 
favorecidas, a estabelecimentos de ensino e bibliote-
cas, incluindo os equipamentos terminais para opera-
ção pelos usuários;

VII – redução das contas de serviços de telecomu-
nicações de estabelecimentos de ensino e bibliotecas 
referentes à utilização de serviços de redes digitais de 
informação destinadas ao acesso do público, inclusi-
ve da internet, de forma a beneficiar em percentuais 
maiores os estabelecimentos freqüentados por popu-

lação carente, de acordo com a regulamentação do 
Poder Executivo;

VIII – instalação de redes de alta velocidade, 
destinadas ao intercâmbio de sinais e à implantação 
de serviços de teleconferência entre estabelecimentos 
de ensino e bibliotecas;

IX – atendimento a áreas remotas e de fronteira 
de interesse estratégico;

X – implantação de acessos individuais para ór-
gãos de segurança pública;

XI – implantação de serviços de telecomunica-
ções em unidades do serviço público, civis ou militares, 
situadas em pontos remotos do território nacional;

XII – fornecimento de acessos individuais e equi-
pamentos de interface a instituições de assistência a 
deficientes;

XIII – fornecimento de acessos individuais e equi-
pamentos de interface a deficientes carentes;

XIV – implantação da telefonia rural.
§ 1º Em cada exercício, pelo menos trinta por cen-

to dos recursos do Fust serão aplicados em programas, 
projetos e atividades executados pelas concessioná-
rias do Sistema Telefônico Fixo Comutado – STFC nas 
áreas abrangidas pela Sudam e Sudene.

§ 2º Do total dos recursos do Fust, dezoito por 
cento, no mínimo, serão aplicados em educação, para 
os estabelecimentos públicos de ensino.

§ 3º Na aplicação dos recursos do Fust será pri-
vilegiado o atendimento a deficientes.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
das e vão às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 850, de 2003 
(nº 2.334/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária São Domingos para o Desenvolvimento 
Social, Cultural e Artístico a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Buritama, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2005 (nº 
276/2003, na Casa de origem), que altera o ca-
put do art. 11 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências (substitui 
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a expressão “atendimento médico” por “atendi-
mento integral à saúde”); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2005 (nº 
4.692/2004, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior Eleitoral, que extingue e 
cria cargos e funções nos quadros de pessoal 
do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais.

Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

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

– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 0458-L-PFL/05

Brasília, 31 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Abelar-

do Lupion para integrar, como membro suplente, a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a “apurar as denúncias de recebimento de quaisquer 
vantagens patrimoniais e/ou pecuniárias indevidas por 
membros do congresso Nacional, com a finalidade de 
aprovar as matérias de interesse do Poder Executivo 
e, as acusações do mesmo teor nas deliberações da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 01/1995, que 
dispõe sobre a reeleição para mandatos executivos”, 
em vaga existente.

Atenciosamente, – Rodrigo Maia, Líder do 
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa o Sr. Deputado Abelardo Lu-
pion, como suplente, para compor a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito, nos termos do ofício que 
acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF/A/PSB/354/05

Brasília, 29 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a substituição do 

Deputado Jamil Murad (PCdoB/SP) pela Deputada Ja-
nete Capiberibe (PSB/AP) na vaga de titular do Partido 
Socialista Brasileiro na Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito “da Terra”,

Atenciosamente, – Deputado Renato Casagran-
de, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Será feita a substituição solicitada.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Solicito a minha inscrição 
para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito na prorrogação da hora do Expe-
diente, nos termos do § 2º do art. 158 do Regimento 
Interno.

Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Marco 

Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ilustre Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Sena-
dores, foi inaugurado, no dia 29 de agosto deste ano, 
em São Paulo, o capítulo brasileiro do Clube de Roma. 
O que distingue o Clube de Roma de outras organiza-
ções não-governamentais é o seu foco nos problemas 
globais de longo prazo, que não podem ser resolvidos 
inteiramente por governos ou pelo setor privado.

O “Clube de Roma”, conforme diz publicação da 
entidade, “foi fundado em 1968 por um grupo de 30 
pessoas de várias nacionalidades – cientistas, educa-
dores, economistas, humanistas, eTC – que, tendo à 
frente o economista italiano Aurelio Peccei, propunha-se 
a funcionar como um “colégio invisível”, investigando e 
chamando a atenção de governos para grandes pro-
blemas que afligem a humanidade, tais como: “pobreza 
em meio a abundância; deterioração do meio ambiente, 
perda de confiança nas instituições; expansão urbana 
descontrolada; insegurança no emprego; alienação na 
juventude; rejeição de valores tradicionais; inflação e 
outros transtornos econômicos e monetário. (William 
Watts. Limites do Crescimento, 1972, p. 11).

O que distingue o “Clube de Roma” de outras 
organizações não-governamentais é seu foco nos 
problemas globais de longo prazo, que não podem 
ser resolvidos inteiramente por governos ou pelo se-
tor privado, muitas vezes pressionados por questões 
urgentes (a ser ligadas no curto prazo), e muitas ve-
zes atuando apenas em benefício de sua nação. (Em 
detrimento de seus vizinhos e/ou do globo).

O resultado desta reunião foi o primeiro relatório 
para o “Clube de Roma”: “Limites para o crescimento”. 
Este relatório atingiu enorme impacto global, sendo 
traduzido para mais de 30 idiomas, e com 30 milhões 
de cópias debatidas ao redor do planeta”.
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São membros, no Brasil, do referido clube os ex-
Presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sar-
ney e o acatado professor Heitor Gurgulino de Souza, 
ex-Reitor da Universidade Federal de São Carlos e da 
Universidade das Nações Unidas, que tem sede em 
Tóquio, no Japão.

O evento a que me refiro ocorreu na Fiesp, si-
multaneamente com um seminário com o significativo 
título: “Globalizando a Democracia & Democratizando 
a Globalização”.

Tive, Sr. Presidente, a oportunidade de partici-
par, após a sessão de abertura do encontro, na con-
dição de comentarista, de mesa redonda com o tema 
“Globalizando a democracia – buscando a democracia 
para todos”.

Estavam presentes autoridades como o ilustre 
Vice-Governador de São Paulo, Professor Cláudio 
Lembo, pensador social e Presidente Regional do 
PFL.

O palestrante foi o ex-Ministro Professor Luís 
Carlos Bresser Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, 
e moderador o Embaixador Rubens Barbosa (Presi-
dente da COSCEX-FIESP) e os demais comentaristas 
foram o Professor Celso Lafer (Faculdade de Direito 
da USP), duas vezes Ministro das Relações Exterio-
res e ex-Ministro da Indústria e Comércio, Senhor 
Joerg Geier, Sub-Secretário do “Clube de Roma”, 
Professora Eda Coutinho Barbosa, Diretora do Ins-
tituto de Educação Superior de Brasília – IESB e o 
Doutor Roberto Timótheo da Costa, Diretor Finan-
ceiro do BNDES.

O tema proposto à nossa reflexão é, além de 
atual e oportuno, igualmente instigante.

Discutir o sentido da história tem sido, como se 
sabe, há séculos, uma tarefa de pensadores que ain-
da continuam a indagar se a história tem sentido. A 
questão do tempo, no entanto, embora indissociável 
da evolução histórica, tem um significado ainda mais 
amplo que envolve pessoas, sociedades e instituições 
preocupadas com a evolução do universo e com o nos-
so próprio destino.

A questão, portanto, nos coloca diante de uma 
nova onda globalizadora que vive a humanidade, pro-
duto de uma grande revolução tecnológica que pervaga 
o mundo, trazendo mais perplexidades do que certezas 
com relação ao Século XXI.

O Século XX foi o mais violento da história, con-
forme disse certa feita o grande pensador e filósofo 
Isaiah Berlin, e o mesmo repetiu o historiador Eric Ho-
bsbawn. E os albores deste século têm sido também 
marcados pelos flagelos de conflitos localizados e o 
recrudescimento, como todos sentem, do terrorismo 
internacional. Mas, por outro lado, em que pese todas 

essas dificuldades que viveu o Século XX e que vive 
o Século XXI, não se pode deixar de reconhecer que 
“o sol da liberdade” – de que fala o nosso Hino –, “em 
raios fúlgidos” brilha na maior parte do planeta. E fri-
se-se que a liberdade é condição essencial para edi-
ficação de uma sociedade democrática.

Ao olharmos o mundo, sessenta anos após a assi-
natura da Carta de São Francisco, que foi a constituição 
da Organização das Nações Unidas, podemos cons-
tatar que cresceu, tanto em termos absolutos quanto 
em termos relativos, o número de Estados integran-
tes da ONU que vivem sob o regime democrático. Se 
bem que – é importante frisar – em muitos a fruição 
de certos direitos seja apenas parcial.

É de se notar também que muitos que muitas as-
sociações interestatais de caráter regional ou sub-re-
gional – citem-se como exemplo, entre outras, a União 
Européia e o Mercosul – têm concorrido para tal obje-
tivo na medida em que inserem em seus estatutos a 
pedagógica “cláusula democrática” como pré-requisito 
para ingresso dos Estados nacionais nas respectivas 
instituições.

Ademais, as tecnologias da informação, a Internet 
ou “Infernet”, como diz Millor Fernandes, estão contri-
buindo para o florescimento do intercâmbio entre povos 
e como corolário para a perfusão de valores como liber-
dade, cidadania e Estado de Direito, pois, como diz um 
velho provérbio latino, “preserva a ordem e a ordem te 
persevera” (serva ordinem et ordo servabittre). Isso é 
válido porque o uso da força, mesmo contra o terrorismo, 
não pode significar, convém frisar também, o desconhe-
cimento ou a renúncia do primado da lei. 

Conquanto se deva lembrar haver Noberto Bo-
bbio observado que a democracia ainda possui “pro-
messas não cumpridas”, entre elas, incluiria eu, a 
debilidade de muitas de suas instituições, considero 
que os novos tempos estão globalizando a democra-
cia. Algo, aliás, positivo para a construção de uma 
sociedade internacional sob uma ONU a ser refun-
dada, que, respeitando os valores peculiares de cada 
povo, assegure a liberdade, a paz, a solidariedade, a 
justiça, “desenvolvendo a consciência comum de se-
rem, por assim dizer, uma família de nações”, como 
preconizou em documento sobre o assunto o Papa 
João Paulo II.

É oportuno lembrar, Sr. Presidente Flexa Ribeiro, 
que infelizmente o mundo ainda vive sob a égide das 
instituições nascidas no pós-guerra, de que é exem-
plo a ONU e outras que brotaram de Breton Woods, 
entre as quais poderíamos citar o GATT, transforma-
do em OMC, o FMI, os bancos de fomento ao desen-
volvimento, como o Banco Mundial (BIRD) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Mas o fato 
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é que essas instituições estão de certa forma defasa-
das pelo evoluir histórico, muito acentuado nos últimos 
cinqüenta anos.

Retomando, Sr. Presidente, o sentido que que-
remos dar à história não apenas como indispensável 
avaliação do passado, mas – se é que podemos – na 
tentativa, ao abandonar nossos atos, de pensar na 
construção do futuro, o desafio está em democratizar 
a globalização.

Parece inequívoco que a globalização concorreu 
para ampliar o processo democrático no mundo. Não 
há dúvida de que, em contrapartida, infelizmente, sob 
o ponto de vista econômico, a globalização ampliou 
– e muito – não somente a pobreza, mas também a 
desigualdade social.

As instituições políticas, mormente após o aden-
samento da onda globalizadora, são alvo de crítica 
generalizada da sociedade contemporânea. Isso é um 
fenômeno não somente observado em nosso País, 
mas eu poderia dizer em grande parte do mundo, in-
clusive em países do Primeiro Mundo. As suas práticas 
são ainda julgadas insuficientes e inoperantes para 
superar as questões do presente e, sobretudo, para 
apontar os obstáculos do futuro. Entretanto, também 
é bom salientar, não é somente a política como ativi-
dade que está sob contestação. Acrescente-se que 
não é apenas ela que está em crise, insista-se, mas 
também as instituições econômicas. Nunca houve 
tanta prosperidade na economia mundial, embora, 
paradoxalmente, nunca houve tanta incerteza e in-
segurança com relação ao futuro da humanidade. 
A despeito de toda essa prosperidade, a produção 
econômica cresce na exata medida em que aumenta 
o desemprego em termos globais. Esse ambiente se 
repete, em outras dimensões, na escala social, em 
questões como solidariedade, coesão, proteção de 
minorias, equilíbrio ecológico, exclusão e correntes 
migratórias. Isso se dá, é importante lembrar, num 
momento em que a globalização econômica, as fa-
cilidades decorrentes da informação – a que já me 
reportei, quando me referi à Internet – e a troca inter-
nacional de experiências, inclusive através do turismo, 
correm em escala jamais vista.

Os conflitos étnicos, os surtos de nacionalismos, 
os enfrentamentos de caráter religioso e as dissensões 
internas exibem também o aumento da conflitividade 
social em larga escala.

Por conseguinte, o instante que vivemos é mar-
cado por uma globalização excludente. E poderia me 
valer de uma citação do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Em seu discurso de posse, em 1º de janei-
ro de 1999, logo após a sua reeleição, no Congresso 
Nacional, ele disse que vivíamos “uma globalização 

assimétrica”, que “comporta riscos graves de exclusão 
e de aprofundamento das desigualdades, entre os pa-
íses e dentro de cada um deles”.

A questão da desigualdade e da pobreza é um 
problema observado em todo o Planeta; ocorre, de 
forma mais aguda, nos países subdesenvolvidos ou 
em desenvolvimento, mas também em países desen-
volvidos. Recente trabalho feito pela ONU, cuja versão 
preliminar foi publicada no fim da semana passada, 
demonstra, à saciedade, que estes dois fatores – de-
sigualdade e pobreza – continuam afetando a cons-
trução de uma sociedade menos injusta e, portanto, 
mais solidária.

Fatos tão adversos devem servir de alerta para 
todos nós no sentido de buscarmos respostas para 
os desafios políticos, a conquista da racionalidade 
econômica e, sobretudo, o aumento da solidarieda-
de social. A crise ensina, tem uma grande força do-
cente, é uma excelente professora. E devemos tirar 
lições da crise, porque a adversidade para alguma 
coisa serve. Os franceses dizem: “À quelque chose 
malheur est bon”, ou seja, a infelicidade para alguma 
coisa é boa.

Podemos repetir que a crise que vive grande par-
te do mundo, inclusive o Brasil, deve ser um momento 
para tirar lições que nos levem a repensar os velhos 
modelos e a tentar construir novas instituições, enfim, 
porque há uma incontestável distonia entre o diagnós-
tico plausível e as soluções possíveis.

Aliás, essa questão, objeto, se não me engano, 
em 1926, de um inspirado discurso de um ilustre nor-
destino que foi Gilberto Amado, quando afirmou que 
havia uma enorme distonia entre as instituições polí-
ticas e o meio social.

Sr. Presidente, a reflexão humana nos últimos 
cinqüenta anos, período caracterizado pelas mais 
vertiginosas transformações quantitativas e qualita-
tivas de toda a história da humanidade, tem sido in-
variavelmente marcada mais pelo diagnóstico do que 
pelo prognóstico. Por essa razão, talvez, tenhamos 
vivido mais sob o signo do conformismo e do pessi-
mismo do que sob a inspiração das grandes utopias 
que foram capazes de dar ao gênero humano aquele 
sentimento de grandeza que, em Os Lusíadas, Ca-
mões chamou de “o gênio da raça”, necessário para 
entender essa estranha máquina que é o mundo. Ou-
samos mais no pensamento do que fomos capazes 
de ousar na ação.

Tudo isso exige determinada resolução de edifi-
car uma nova arquitetura institucional que substitua os 
organismos da sociedade contemporânea, construídos 
sob os escombros da Segunda Grande Guerra, sob os 
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quais ainda vivemos, para ajustá-la ou para ajustá-las 
às esperanças deste novo século.

Se o que está em crise, friso, são as bases éti-
cas da legitimidade – leia-se legitimidade e não le-
galidade – democrática, temos que repensar não a 
democracia em si, mas os fundamentos em que ela 
se assenta.

Consideramos legítimo o poder, desde que le-
galmente investido. A legalidade de origem de todo 
sistema político é apenas o lado formal da juridicida-
de, como dizem os especialistas em direito constitu-
cional. O aspecto funcional de seu desempenho está, 
porém, condicionado ao seu exercício, isto é, o que 
os especialistas denominam a sua “imagem social do 
poder”. Semelhante argumento pode, com igual pro-
priedade, ser aplicado às bases da economia. Desde 
que adquirimos consciência de que os recursos ma-
nipulados pela economia são finitos e nem sempre re-
nováveis, as velhas regras entraram em crise. Produzir 
para lucrar já não basta para satisfazer os requisitos 
da transformação econômica. É essencial produzir de 
forma auto-sustentável, vale dizer, sem afetar o meio 
ambiente. Esse novo padrão ético exige respeito às re-
gras de salubridade, proteção previdenciária, amparo 
contra o desemprego, crises cíclicas e incertezas do 
ambiente econômico.

Finalmente, também a estrutura e o funciona-
mento dos mecanismos de coesão e solidariedade 
social já não se assentam apenas na capacidade 
de cada sociedade gerir seus conflitos. Questões 
como proteção de minorias, garantia da diversidade 
étnica, cultural e religiosa, a efetiva tutela dos direi-
tos fundamentais (liberdade, igualdade de oportu-
nidades etc.), já não são mais padrões nacionais 
diferenciados, mas, ao contrário, constituem, cada 
vez mais, compromissos jurídicos internacionais, 
portanto, universais.

Sr. Presidente, certamente, se observa que há 
no mundo todo um déficit de governabilidade que, na 
opinião de Gianfranco Pasquino, constitui a capacida-
de das instituições de darem respostas às demandas 
da sociedade.

O que se deve promover fundamentalmente é 
reformar a política, transformar a economia e melho-
rar o desfrute social. Se a globalização, sob o pon-
to de vista político, contribui para ampliar a prática 
democrática no mundo, por outro lado, sob o ponto 
de vista econômico, a meu ver, tem contribuído para 
aumentar a pobreza e a desigualdade, o que torna 
mais distante a construção de uma sociedade não 
somente democrática, mas também desenvolvida e 

justa. Assim, impõe-se o fortalecimento das institui-
ções – nacionais e supranacionais – e, igualmente, 
criar mecanismos para adaptá-las às sempre reno-
vadas aspirações da humanidade, de solidariedade, 
de igualdade de oportunidades, de justiça e, sobre-
tudo, de paz.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Nobre Senador Marco Maciel, agradeço a V. Exª o 
brilhante pronunciamento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Siqueira Campos, por permuta com a Senadora Ana 
Júlia Carepa. S. Exª dispõe de dez minutos, prorrogá-
veis por mais dois.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Flexa Ribeiro, 
nobres Pares, Srªs e Srs. Senadores, caros telespec-
tadores da TV Senado, especialmente meus queridos 
telespectadores do meu Estado do Tocantins, ouvintes 
da Rádio Senado FM e também da Rádio Senado em 
ondas curtas, que cobre a Amazônia Legal e, portanto, 
também o Estado que tenho a honra de representar 
nesta Casa.

Sr. Presidente, se há uma coisa que penso que 
esta Casa toda pode testemunhar é o comportamento 
que procurei ter, ao longo de meu mandato, desde o 
primeiro dia em que aqui cheguei.

Sr. Presidente, na campanha de 2002, ganha-
mos a eleição no primeiro turno. Ganhamos as duas 
vagas no Senado Federal, o Governo e as oito va-
gas de Deputado Federal. Saí, depois de terminada 
a eleição no Tocantins, para outros Estados, para 
acompanhar comícios do PSDB, para acompanhar 
uma campanha em São Paulo com o hoje Prefeito 
José Serra e orgulho-me muito de ter participado 
dessa campanha.

A partir do momento em que ascendeu à Pre-
sidência da República, em que tomou posse o novo 
Governo e começamos, portanto, um relacionamento 
entre esta Casa e o Governo Federal, talvez tenha sido 
em meu primeiro discurso, Sr. Presidente, em que tive 
a honra de ser aparteado pelo Senador Pedro Simon, 
que eu disse que não iria ficar aqui com as cópias dos 
discursos que o PT fez no passado para cobrar coerên-
cia de quem estava no Governo, porque eu entendia 
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bem como é ser Governo e como é ser Oposição. E o 
Brasil precisava da governabilidade.

Existe um ditado, Sr. Presidente, que diz que 
existem homens que se dedicam a construir mura-
lhas, castelos, e outros que se dedicam a cons-
truir pontes. Sempre tentei me enquadrar e direcio-
nar minha vida para ser um construtor de pontes. 
Sempre encontrei caminhos de diálogo com outros 
Partidos. Tenho grandes amizades dentro do Parti-
do dos Trabalhadores, como tenho dentro do PSB, 
como tenho, posso dizer, em todos os Partidos que 
integram esta Casa.

Sr. Presidente, tive o cuidado de me dirigir à 
Senadora Serys Slhessarenko para dizer que viria à 
tribuna hoje. S. Exª, a quem atribuo a qualidade de 
Parlamentar das mais equilibradas, das mais queridas 
desta Casa, fez ontem um pronunciamento muito duro, 
Senador José Jorge, dizendo que a revista Veja tinha 
se portado de maneira irresponsável. Esse foi, talvez, 
o termo mais leve usado pela Senadora.

Quero aqui abrir algumas aspas e, depois, ir 
à verdade dos fatos apenas para mostrar a S. Exª 
– e repito que fiz questão de dizer-lhe ontem que vi-
ria hoje à tribuna para tratar do assunto – que, em 
primeiro lugar, a revista Veja não precisa que este 
Parlamentar venha aqui fazer a sua defesa. A Veja 
não precisa disso. Mas, tendo sido feito um pronun-
ciamento no plenário desta Casa, é bom que o Ple-
nário desta Casa possa ser esclarecido. Neste caso, 
estou me despindo da condição de estar no PSDB 
e de ser membro da Mesa, mas não da condição de 
ser Senador e de buscar esclarecer os fatos, inclusive 
graves, imputados à Veja.

Sr. Presidente, a Senadora se referiu ao caso 
de uma estudante que saiu na capa da revista em um 
protesto que foi feito pelos estudantes contra a corrup-
ção no Governo. Os estudantes se diziam a favor de 
Lula, porém contra a corrupção no Governo. Foi essa 
a interpretação dada pela UNE.

Ocorre que, tendo adquirido uma foto de um pro-
fissional, a revista Veja publicou-a com uma legenda, 
que se referia aos “caras-pintadas”, ao protesto contra 
o Governo e contra o próprio Presidente Lula, porque, 
afinal de contas, quem governa é o Presidente Lula. Aí 
cairíamos em uma questão de interpretação.

Mas vejam o que disse a Senadora Serys:

Vamos à história, na qual a pessoa atin-
gida é uma garota gaúcha, estudante do se-
gundo ano de uma escola técnica de Porto 
Alegre, chamada Hannah Beineke.

A garota Hannah Beineke, no dia 4 de 
agosto, animou-se para participar da primeira 
passeata de sua vida, uma manifestação estu-
dantil que tomou conta das ruas de Porto Ale-
gre e que tinha como palavra de ordem “Com 
Lula, contra a corrupção”. Entendam bem: com, 
com Lula, contra a corrupção.

Continua a Senadora:

Hannah com milhares de colegas saíram 
às ruas em defesa de Lula e em combate con-
tra a corrupção. Mas, quando foi ler a edição 
do dia 16 de Veja, o que encontrou lá foi a 
sua foto, publicada naquela edição que tinha 
na capa o nome do Lula escrito com os tais 
dos dois eles de Fernando Collor [que foram 
usados por Veja ao grafar o nome Lula], tra-
zendo debaixo da foto de Hannah Beineke a 
seguinte legenda: “Os estudantes se rebelam 
contra a corrupção no Governo, promovem 
manifestações e pedem a saída do Presiden-
te. Na semana passada, neocaras-pintadas de 
verde-e-amarelo começaram a se manifestar 
contra o Governo Lula.”

Reporta a Senadora o que escreveu a revista 
Veja.

Continua a Senadora Serys Slhessarenko:

Quer dizer, a garota Hannah foi à pas-
seata e gritou: “Com Lula, contra a corrupção”, 
mas a Veja escutou Hannah gritando contra 
o Governo Lula.

E, segundo a Senadora, ela gritava ape-
nas contra a corrupção.

Claro que, politizada como é, a garota 
tratou logo de escrever uma carta para a re-
dação da revista dizendo que a Veja estava 
manipulando os fatos e cometendo uma vio-
lência inaceitável contra ela ao transformá-la 
em adversária de um Governo que só interes-
sava a ela defender.

Vejam bem, meus caros Pares, que a Senadora 
afirma que – estou abrindo aspas das notas taquigrá-
ficas que pedi à Mesa – “politizada como é, a garota 
tratou de escrever uma carta para a redação da re-
vista...” Fico feliz com sua presença, nobre Senadora 
Serys Slhessarenko. Avisei ao Plenário que falaria e 
estou aqui abrindo aspas para as palavras de V. Exª 
com relação ao seu pronunciamento de ontem.

Vou repetir:
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Claro que, politizada como é, a garota 
tratou logo de escrever uma carta para a re-
dação da revista dizendo que a Veja estava 
manipulando os fatos e cometendo uma vio-
lência inaceitável contra ela ao transformá-la 
em adversária de um Governo que só interes-
sava a ela defender.

A revista publicou a carta e, num dos 
trechos da resposta que deu, disse que iria 
apurar se houve um erro da agência, tentan-
do transferir a responsabilidade pela mancada 
ao repórter fotográfico Jefferson Bernardes, 
da Agência Preview, autor da foto comprada 
e publicada pela Veja.

Claro que a garota Hannah, que é uma 
garota politizada, não engoliu as explicações 
e está acusando a revista de má-fé, pois a 
mesma manifestação, antes de ser manipu-
lada pela Veja, já havia sido noticiada pelas 
tevês gaúchas...

Presidente, o que diz a revista Veja e qual é 
a verdade dos fatos? Em primeiro lugar, Senadora 
Serys, a garota Hannah em nenhum momento, poli-
tizada que é – e tenho certeza de que é, brasileira, 
no gozo de seus direitos políticos –, jamais escreveu 
à revista Veja. Então, a afirmação de que ela escre-
veu à Veja acusando-a de manipulação não é fato, 
porque a revista jamais recebeu uma carta da garo-
ta Hannah.

Mas o que fez a revista Veja, Sr. Presidente?
A revista Veja recebeu uma carta de uma asses-

sora, de uma Vereadora de Porto Alegre, fazendo uma 
reclamação sobre o fato, e logo entrou em contato com 
a estudante – portanto, o contrário da acusação que 
recebeu –, buscando o mais puro esclarecimento dos 
fatos. Em nenhum momento a revista Veja mandou 
apurar o que poderia ser um equívoco da redação. De 
forma alguma. A revista Veja procurou a estudante e 
lhe deu onze vezes mais espaço do que continha a 
própria legenda da foto.

Na verdade, o fotógrafo enviou a foto à revista Veja 
com uma legenda. O protesto era contra a corrupção, 
não contra o Presidente Lula. Foi a própria revista Veja 
que se encarregou de ouvir a estudante.

Hannah: Lula está um pouco perdido.
Veja: Por que você foi à manifestação?
Hannah: Para protestar contra a corrup-

ção e mostrar que alguns jovens estão acom-
panhando o que vem acontecendo.

Veja: Qual a sua opinião sobre o papel 
de Lula na crise?

Hannah: Por enquanto, acho que ele não 
está envolvido. Acho que o erro foi confiar nas 
pessoas erradas. Mas meus pais sempre fo-
ram petistas e estamos todos tristes com o PT. 
Mas ainda acredito em Lula.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– V. Exª terá mais dois minutos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Veja procurou e publicou, na íntegra, muito 
mais do que uma carta, mas perguntas e repostas, 
para não deixar pedra sobre pedra de dúvida sobre 
o assunto.

Por que vocês estão tristes com o PT? 
Eles estão se mostrando um Partido igual aos 
outros. Acho que pensaram que a Presidência 
era uma coisa; chegaram lá, era completamen-
te diferente, bem mais difícil. Até o próprio Lula, 
acho que ele está meio perdido.

Senadora Serys Slhessarenko, perdoe-me se V. 
Exª não concorda com a minha defesa da Veja.

Ao contrário do que disse a Senadora Serys, 
Veja não publicou carta nenhuma da estudante, por-
que ela jamais enviou tal carta. Publicou, sim, uma 
entrevista sua feita por motivação da própria redação. 
Veja também não publicou nenhuma linha em suas 
páginas afirmando que iria apurar se houve erro da 
Agência Preview, que vendeu a foto à revista. Ao con-
trário, publicou, sim, uma entrevista com a estudante 
num espaço 11 vezes maior do que a legenda, cuja 
correção foi questionada – questionada, frisamos, mais 
uma vez, nunca pela própria estudante, mas, sim, por 
uma outra leitora, o que até desobrigava a revista. Se 
a própria estudante não se dirigiu à Veja, Veja estava 
completamente desobrigada. Mas, tendo recebido de 
alguém uma queixa, como leitor, Veja foi à estudante 
e lhe deu todo esse espaço.

Mais do que isso, nobre Senadora, não vou re-
petir, porque tenho certeza de que V. Exª não pensa 
isso. V. Exª disse que os donos da Veja, se tivessem o 
mínimo de espírito público, se retratariam. Disse que 
Veja estava manipulando e cometendo violência ina-
ceitável. Disse que Veja mandou apurar, para ver se 
havia erro da agência.

(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Nobre Senador Eduardo Siqueira Campos, concede-
rei a V. Exª mais dois minutos improrrogáveis.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Agradeço a V. Exª.

A Senadora referiu-se a “jornalismos da estirpe 
da Veja”. Abro aspas para as palavras da minha res-
peitada e admirada Senadora Serys Slhessarenko: “A 
revista Veja está se sujando, se degradando, mostran-
do uma compostura que realmente desagrada, e não 
sabemos muito bem a serviço de quem”.

Sr. Presidente, a revista Veja, desde 1968, quando 
começou a circular, já foi acusada de tentar derrubar 
vários Governos. Essa foi uma desculpa da ditadura 
militar para implantar a censura na própria redação da 
Veja e em outros veículos da imprensa.

Essa atitude, minha nobre Senadora Serys Slhes-
sarenko, parece aquela indignação contra uma men-
sagem que acaba fazendo com que o indignado mate 
o mensageiro em vez de combater a própria mensa-
gem.

Termino, dizendo a V. Exª, Senadora Serys Slhes-
sarenko, que, no dia 20 de agosto de 2003, o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a revista Veja para 
dar sua primeira entrevista de cinco ou seis páginas. 
A revista Veja concedeu ao Presidente todo o espaço 
para expor todos os seus pontos de vista, inclusive 
sua intimidade no Palácio da Alvorada. Trata-se da-
quela mesma Veja que o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva escolheu como órgão de credibilidade para 
merecer um destaque de oito páginas inteiras, para 
falar da sua vida, das suas idéias, dos seus projetos 
e dos seus ideais.

Quero manter, Senadora Serys, a opinião que 
venho manifestando nesta Casa. Eu, se pensasse 
que o Presidente da República estivesse mentindo, 
não tenha dúvida de que seria signatário de um pedi-
do, junto com a sociedade civil, de impeachment ou 
qualquer coisa parecida. Em nenhum momento vim a 
esta tribuna, não sou daqueles que se aproveitam da 
crise para dela tirar proveito político, para transferir isso 
para o momento eleitoral do Estado.

Senadora Serys, a revista foi atrás dos fatos, deu 
espaço, deixou claro que não manipulou. Trata-se da 
mesma revista que deu ao Presidente Lula – aliás, es-
colhida pelo Presidente Lula – oito páginas para dizer 
tudo aquilo que pensava assim que foi empossado. 
Essa revista, hoje, não está servindo mais, segundo 
as palavras de V. Exª.

Eu queria que V. Exª fizesse uma reflexão. Veja 
tem dado uma cobertura de mais de 400 páginas 

desde que começou esta crise. Todos os profissio-
nais que lá estão se sentiram duramente atingidos 
pela palavras de V. Exª, por uma razão: qualquer um 
dos nossos profissionais está passível de cometer 
um erro. A revista...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Senador, solicito a V. Exª que conclua o seu pronun-
ciamento.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – A revista apurou, deu voz e ouviu quem não 
procurou a revista. Sinceramente, Senadora, a revis-
ta não merece a crítica, de forma alguma, nem o seu 
diretor fundador, o Civita, que já foi, de uma forma até 
xenofobista, chamado, por alguns políticos, de estran-
geiro que está na imprensa brasileira.

Confesso a V. Exª que já fiquei muito contrariado 
com algumas reportagens da Veja sobre a minha pes-
soa. Mas fico com aquela frase: “Voltemo-nos contra a 
mensagem, mas não contra o mensageiro”. A revista 
Veja depende única e exclusivamente do leitor para 
sua sobrevivência.

Quero transcrever, Sr. Presidente, uma deci-
são do Ministro Celso de Mello, exarada pelo Su-
premo Tribunal Federal recentemente, com relação 
a alguém que acionou a revista Veja por abuso de 
ataques a uma determinada autoridade da Repú-
blica. O referido Ministro deixou clara sua decisão 
e absolveu a revista de qualquer custo, destacando 
o relevante papel que a imprensa tem que ter na 
apuração dos fatos.

Antes de citar a Senadora Serys Slhessarenko, 
disse a S. Exª que viria à tribuna tratar deste assun-
to.

Não sei se V. Exª estava no plenário, Senadora 
Serys, quando eu disse que, com certeza, pela sua 
forma equilibrada, lhana com os companheiros, cor-
reta, estreita, justa, com esses argumentos que são 
fatos, V. Exª haveria de refletir com relação ao veículo 
revista Veja, que, efetivamente, com todos os seus 
profissionais, não mereceu as palavras que, no meu 
entendimento, V. Exª lhe dirigiu.

Se V. Exª deseja um aparte, bem; senão, o art. 
14 lhe assiste.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA CAM-
POS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Peço ao nobre Senador Eduardo Siqueira Campos 
que encaminhe à Mesa os documentos que serão in-
seridos de acordo com o Regimento Interno.

Pergunto à nobre Senadora Serys se deseja fa-
zer uso da palavra pelo art. 14.

O SR. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Concedo a palavra, pelo art. 14 do Regimento, à nobre 
Senadora Serys Slhessarenko, por cinco minutos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Para uma explicação pessoal. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, antes de prosseguir nesta discus-
são, gostaria de agradecer a participação ao Senador 
Eduardo Siqueira Campos, que sabe também do res-
peito e da admiração que tenho por S. Exª. Nossas 
relações aqui dentro são de primeira qualidade.

Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª não 
tenha preocupação. Estamos discutindo uma questão 
referente a um órgão de comunicação de fora do Con-
gresso Nacional. Não se trata de uma questão pesso-
al absolutamente. Ao contrário, elogio a sua postura. 
V. Exª é uma pessoa ponderada, fez as observações 
que a revista lhe enviou e, de forma calma, tratou do 
assunto.

Precisamos deixar isso bem claro. Nesta Casa, 
o respeito continua exatamente o mesmo entre nós. 
Não se trata de uma discussão minha e do Senador 
Eduardo Siqueira Campos.

Realmente gostaria de deixar bem claro, para 
começar a conversa, que não é meu interesse, em 
momento algum – não me dirijo somente ao Senador 
Eduardo Siqueira Campos, mas ao nosso Presidente e 
aos demais Senadores presentes –, construir polêmica 
a respeito dessa menina, da Hannah. É uma garota de 
16 anos, que está começando a sua vida, em termos 
de mobilização, de participação, e não quero que ela 
sofra nenhuma decepção. Nesse sentido, tenho o maior 
respeito por ela, pela sua família, e não queremos en-
volvê-los nesta polêmica, que é nossa com o meio de 
comunicação, que achamos que vem agindo de forma 
politicamente incorreta. Que esse meio de campo fique 
bastante claro, como costumamos dizer, para que não 
se envolvam as pessoas da família de Hannah, nem 
a própria. Foi citada porque foi citada ontem, porque 
estava citada na matéria da Veja.

Estranho realmente o fato de a revista Veja – fui 
eu quem falei semana passada e ontem sobre a Veja 
– não ter vindo falar comigo. Por que a Veja não me 
enviou esses dados, Sr. Senador Eduardo Siqueira 
Campos? Causa-me uma estranheza gigantesca. Pre-

ocupação, medo? Medo de quê? A Senadora Serys 
Slhessarenko é uma Senadora, assim como o Sena-
dor Eduardo Siqueira Campos, que recebe e conversa 
com todas as pessoas. E eu diria, desta tribuna, que 
a Veja não tem a preocupação de conversar comigo. 
Parece que está amedrontada! Assim como aquelas 
pessoas que ousam fazer alguma crítica. 

A Veja é uma revista extremamente crítica. Ali-
ás, excessivamente crítica, em determinados aspec-
tos. Às vezes, coloca apenas uma versão dos fatos. E 
esse é o tipo de “crítica” que, do meu ponto de vista, 
deixa a desejar, mas ela o faz. Se é uma revista que 
se diz imparcial, crítica, etc, deveria dialogar com a 
minha pessoa. Deveria enviar a mim os documentos 
que enviou a V. Exª. Deveria fazer as colocações que 
fez a V. Exª para a minha pessoa, em meu gabinete, 
com minha Assessoria. 

Deixo, desta tribuna, um recado para a revista 
Veja: estou totalmente aberta ao diálogo. Quero en-
tender o porquê de determinados procedimentos da 
revista que – disse ontem, e hoje repito – deixam muito 
a desejar. E poderia elencar um sem-número de ações 
da Veja de forma absurda e politicamente equivoca-
das. Não quero com isso atingir este ou aquele. Muito 
menos os que trabalham na revista. De jeito algum. 
Não é nada disso. Até porque sei do posicionamento 
do jornalista diante da empresa. Sei como essas coi-
sas acontecem.

Portanto, deixo claro, desta tribuna, que estamos 
totalmente...

(Interrupção do som)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Sr. Presidente, peço mais um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Senadora, V. Exª terá mais dois minutos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Sim, até porque o Senador Eduardo Siqueira 
Campos teve mais seis minutos, e penso que tenho o 
mesmo direito que S. Exª, já que fui citada.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) – 
Senadora, V. Exª está usando da palavra pelo art. 14.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Está certo. Então, vamos descontar esse tem-
po, Sr. Presidente.

Diria que o que foi divulgado pelo Observatório 
da Imprensa, em que há o depoimento do fotógrafo 
da Agência Preview, é muito sério, inclusive porque 
outros órgãos da imprensa escrita do Rio Grande do 
Sul, como Zero Hora e Correio do Povo, e a Folha 
de S.Paulo, de São Paulo, também mostraram que a 
mesma manifestação tinha o objetivo inverso daque-
le divulgado pela Veja. Só a Veja viu de determinada 
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forma aquele movimento em que a menina apareceu 
naquela foto e a legenda embaixo, isso totalmente de 
forma contrária ao que os jornais citados publicaram. 
A Veja está realmente vendo as coisas de forma total-
mente errada, politicamente tendenciosa. Não tenho 
dúvida disso.

Apresento uma outra questão que condiz com 
o que venho dizendo. Na edição do Observatório da 
Imprensa de 20 de maio de 2000, depois que a revista 
Veja escandalizara o País manipulando uma foto de 
João Pedro Stédile, líder do MST, colocando-o com 
uma pistola na mão e transformando-o em uma amea-
ça armada contra a tradição, a família e a propriedade 
brasileira. O respeitado e aclamado jornalista Alberto 
Dines a esse respeito publicou uma série de artigos. 
E eu teria uma série de citações para ler nesta tribu-
na, ditas não por mim, mas por alguém que está por 
dentro do jornalismo brasileiro, alguém extremamente 
respeitado, como é esse jornalista. 

Ao concluir, Sr. Presidente, já que V. Exª não me 
concede o mesmo tempo que concedeu ao Senador 
Eduardo Siqueira Campos...

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Ainda concedi mais um minuto a V. Exª, Senadora 
Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Está certo.

Sugiro que a revista nos procure e converse co-
nosco. Não tenha medo. Vamos discutir abertamente. 
Farei todas as colocações. Mas se pensa que esta 
Senadora é muito pequena para a discussão, tudo 
bem. Se for o caso, vamos continuar discutindo nesta 
tribuna. Sempre que a revista resvalar, que der seus 
escorregões com relação àquilo que eu avaliar como 
politicamente incorreto, discutirei sim. Ontem, disse que 
defendo a imprensa investigativa, a imprensa que vai 
às últimas conseqüências. Defendo sim. O que estou 
fazendo aqui é a defesa da imprensa que faz isso, que 
trabalha sério. Quanto àquela que distorce os fatos e 
que não tem coragem de vir discutir com quem a cri-
tica, é difícil a situação.

Ao encerrar, pois me restam quinze segundos, 
digo, mais uma vez, ao Senador Eduardo Siqueira 
Campos que, se houver outros percalços, estaremos 
aqui discutindo e, de bom grado também com V. Exª, 
fazendo a defesa da revista Veja.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Agradeço à Senadora Serys Slhessarenko.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO) – Sr. Presidente, já falei como orador inscrito, e 
respeitando o que dispõe o Regimento Interno, tendo 
sido citado, solicito a palavra. Cumprirei com retidão 

os cinco minutos que o Regimento me confere, por ter 
sido citado, a fim de esclarecer o fato citado pela Se-
nadora por Veja não tê-la procurado. Peço a palavra, 
portanto, pelo art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– V. Exª solicita a palavra pelo art. 14?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Como foi citado pela Senadora Serys Slhessarenko, 
concedo a palavra a V. Exª, nobre Senador Eduardo 
Siqueira Campos, por cinco minutos, pelo art. 14 do 
Regimento Interno.

Em seguida, passarei a palavra ao nobre Sena-
dor José Jorge, por ordem de inscrição, em permuta 
com o Senador Eduardo Siqueira Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do 
orador) – Senadora Serys Slhessarenko, pedi a pala-
vra pelo art. 14 a fim de que não paire qualquer dúvida 
neste plenário no sentido de que Veja teria escolhido 
a mim e não a V. Exª para dar uma resposta. 

A bem da verdade, tendo observado as palavras 
usadas por V. Exª e até mesmo a gravidade do fato de 
a garota ter escrito uma carta e ter sido publicada ape-
nas na Seção de Cartas, fato que restou claro que não 
aconteceu. Ou seja, ela jamais escreveu uma carta à 
revista. A revista foi que a procurou. 

Veja a diferença, Senadora Serys Slhessarenko. 
V. Exª há de fazer justiça e entender que se a garota 
houvesse, em qualquer instante... Perdoe-me, a es-
tudante, porque não quero envolver em polêmica o 
nome de uma estudante que inicia sua vida política e 
pública... A revista a procurou, deu-lhe todo o espaço, 
um espaço muito maior do que o da legenda, para que 
se erro houvesse, fosse reparado, mesmo sem que 
ela tivesse pedido. Ao ouvir a gravidade das palavras 
usadas por V. Exª com relação à revista, tive o cuida-
do, como membro desta Casa, e não como membro 
de partido ou membro da Mesa, de me dirigir à revista 
solicitando informações sobre esse possível equívoco. 
Fiquei completamente convencido de que não houve, 
por parte da revista, nada além do bom jornalismo, 
porque, mesmo não tendo sido procurada pela própria 
estudante, a revista a procurou e publicou sua entre-
vista na íntegra.

Senadora Serys Slhessarenko, penso que duas 
coisas encerram o episódio: em primeiro lugar, o imen-
so respeito que tenho por V. Exª; em segundo, a con-
sideração de que, a meu ver, Veja agiu ética e jorna-
listicamente de forma correta. Sem dúvida alguma, 
a revista não mereceu, nesse episódio, as palavras 
utilizadas por V. Exª.
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A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Senador Eduardo Siqueira Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Concedo a V. Exª o tempo que me resta.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Senador Eduardo Siqueira Campos, não é possível 
o aparte.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – 
Não vou apartear, Sr. Presidente. Peço para falar pelo 
art. 14, porque fui citada.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – A bem da verdade, pelo art. 14 não é mais 
permitido.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Só 
usei uma vez a palavra. Posso usar por duas vezes.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – A Casa toda só pode falar pelo art. 14 por 
duas vezes, Senadora Serys Slhessarenko. Ambos 
conhecemos o Regimento. Usei uma vez; V. Exª a ou-
tra. Mas concedo o resto de meu tempo a fim de que 
V. Exª fale.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Quero apenas, exercendo a Presidência, cumprir o 
Regimento. Somente dois oradores podem falar pelo 
art. 14, e não é possível o aparte na explicação pes-
soal. O Senador Eduardo Siqueira Campos concede 
o tempo que lhe resta dos cinco minutos de que dis-
punha. Atenderei ao Senador, passando a palavra a 
V. Exª, Senadora Serys Slhessarenko.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – É 
extremamente relativa essa questão do cumprimento 
do Regimento, pois já assistimos, várias vezes, apesar 
do pouco tempo nesta Casa, mais de dois oradores 
usarem da palavra pelo art. 14. Infelizmente, mais uma 
vez, é impossível dizer tudo a tempo – tenho apenas 
40 segundos. Quero registrar, aqui, o meu protesto 
que neste embate aqui no plenário, a Veja ganhou de 
2 a 1. Mas vamos continuá-lo mantendo a vontade de 
superar esse problema. Queremos que a Veja supere 
esse problema. Hoje, já existem sites, cujos nomes 
não vou citar, que realmente depõem contra a Veja. 
São milhares e milhares de pessoas associadas contra 
os procedimentos da Veja. Portanto, vamos continuar 
trazendo essas denúncias, pois queremos realmente 
que os meios de comunicação deste País mereçam a 
confiança, tenham a credibilidade da sociedade bra-
sileira. Infelizmente, não tive mais tempo para me pro-
nunciar. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge, 
pela ordem de inscrição e por permuta com o Senador 
Eduardo Siqueira Campos, por dez minutos, prorroga-
dos por mais dois.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, em meio à crise ética 
que abate o Governo Lula, fica cada vez mais claro o 
esforço da Base do Governo em abafar o envolvimento 
de parlamentares governistas no chamado “valerioduto” 
ou no chamado escândalo do mensalão.

Até o Presidente da Câmara dos Deputados, 
Severino Cavalcanti, que teria por obrigação manter a 
imparcialidade e a defesa da Instituição, veio ontem a 
público, numa entrevista desastrosa, dizendo que não 
existe mensalão e defendendo penas brandas para os 
beneficiários de recursos do caixa 2.

Na realidade, o mensalão já está provado. Tudo 
aquilo que o Deputado Roberto Jefferson disse na 
primeira entrevista ficou mais do que provado duran-
te todo esse período em que vem se realizando a in-
vestigação. Se é pago mensalmente, semanalmente, 
quinzenalmente, semestralmente, isso não tem nenhu-
ma importância. O que está comprovado é que havia 
pagamentos para Deputados mudarem de partido ou 
mudarem o voto a favor do Governo. Isso está prova-
do, Sr. Presidente. Não há mais dúvida com relação 
a isso. O importante agora é identificar os culpados e 
puni-los. Nós já temos 15, 17, 18 nomes na lista, mas 
podemos ter mais. Urge punir aqueles que já foram 
descobertos e em relação aos quais não há mais o 
que investigar.

Como uma cortina de fumaça, a crise entre as 
diversas facções do PT tem servido de pretexto para 
que nem os próprios petistas sejam punidos pelo Par-
tido. Dos dirigentes partidários que efetivamente estão 
envolvidos com dinheiro de origem escusa, apenas o 
Sr. Delúbio Soares está sendo julgado pelo Conselho 
de Ética do Partido e, ainda assim, a passos de tarta-
ruga. Faz 90 dias desse escândalo e nenhum petista 
envolvido foi, pelo menos, julgado. Ainda estão elabo-
rando o relatório do Conselho de Ética em relação a 
apenas um.

Todos os demais acusados estão completamen-
te isentos das medidas disciplinares do Partido, como 
também remetem para a responsabilização do antigo 
diretório, como se eles não tivessem nenhum com-
prometimento.

No âmbito do Partido, a tendência chamada “Cam-
po Majoritário”, por ingerência do Deputado José Dir-
ceu, bloqueia qualquer tentativa de enquadrar os Par-
lamentares envolvidos com o “valerioduto”.

O próprio Presidente do PT, Tarso Genro, que 
queria negar a legenda a Parlamentares que renun-
ciarem a seus mandatos para escapar de cassações, 
foi desautorizado pelo Partido e, ao ver rejeitada a 
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sua iniciativa, renunciou a candidatura à presidência 
do Partido governista.

O Bloco de Esquerda quis enviar ao Conselho 
de Ética os casos de Parlamentares acusados de en-
volvimento, mas o “Campo Majoritário” rejeitou mais 
uma vez essa iniciativa moralizadora.

A meu ver, Sr. Presidente, as iniciativas desse 
chamado Bloco de Esquerda não me parecem muito 
sinceras, porque se eles efetivamente quisessem ga-
nhar a eleição no PT, se eles quisessem retirar esse 
estágio do Campo Majoritário, que comandou toda 
essa corrupção, eles proporiam apenas um candidato. 
Mas, no momento em que eles oferecem seis candi-
datos, isso significa que eles estão querendo perder, 
que eles não estão querendo dirigir o PT. Eles estão 
querendo que o Campo Majoritário continue dirigindo 
o PT, porque, na realidade, eles eram beneficiários 
também dessa corrupção. Então não acho sincera a 
atitude desse Bloco de Esquerda.

O PT espera o esvaziamento das CPIs e, para 
isso, está trabalhando, diminuindo o impacto da denún-
cia, para “assar” essa tal pizza de que se fala tanto.

Essa estratégia de esvaziamento e absolvição 
dos acusados teve início depois da famosa entrevista 
do Presidente Lula em Paris, quando justificou a uti-
lização de caixa 2 Pelos partidos políticos como uma 
prática inofensiva. O que, diga-se de passagem, não 
é verdade.

Mas a impunidade que predomina na agremiação 
petista não vai imperar no Congresso Nacional, porque, 
neste País, temos uma Oposição atenta e que sabe 
defender os interesses da nossa sociedade.

Até uma pseudobriga entre as Comissões está 
sendo incentivada pelo Bloco do Governo. Os gover-
nistas lutam para passar para a opinião pública o sen-
timento de que as Oposições não se entendem.

Numa atitude muito oportuna, o Presidente des-
ta Casa reuniu-se ontem com os Presidentes das Co-
missões para acertar uma série de procedimentos que 
deverão minimizar eventuais pontos de superposição 
entre a ação das Comissões.

O que o Congresso Nacional não vai deixar é 
que tudo fique como está, ou seja, que os que atentam 
contra o Erário fiquem impunes.

O Governo, que diz ter interesse em apurar tudo, 
não vai conseguir abafar as investigações, como fez na 
CPI dos Correios, quando conseguiu derrubar a propos-
ta de convocar o presidente do Sebrae, Sr. Paulo Oka-
motto, que está envolvido num suspeito empréstimo de 
R$29,43 mil ao Presidente Lula. O Sr. Paulo Okamotto 
era o antecessor de Delúbio Soares. Não sei se V. Exª 
sabe, Sr. Presidente, mas ele era o tesoureiro do PT 

e dos dinheiros do Presidente Lula antes de Delúbio 
Soares. E dizem que é mais sabido que ele.

A CPI dos Bingos já anulou essa manobra go-
vernista e o amigo do Presidente já está devidamente 
convocado.

Os Partidos que têm Parlamentares envolvidos 
no mensalão, como PT, PL, PTB, PP, são importantes 
na Câmara dos Deputados, mas sei que a maior parte 
dos seus membros e os Deputados da Oposição farão 
cumprir o que esperam nossos eleitores, que é a puni-
ção exemplar dos Parlamentares culpados.

Se o Presidente da Câmara dos Deputados to-
mar qualquer atitude para evitar o encaminhamen-
to dos culpados ao exame do Conselho de Ética, o 
Partido da Frente Liberal fará uso de suas atribuições 
regimentais e denunciará os envolvidos diretamente 
ao Conselho.

Sr. Presidente, os Partidos políticos podem fa-
zer uma denúncia direta ao Conselho de Ética. Nós 
não a fizemos ainda porque estamos aguardando a 
elaboração do primeiro relatório pela CPI. Mas, se 
após a elaboração, o relatório não for encaminhado 
diretamente ao Conselho de Ética, faremos a denún-
cia para permitir...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José 
Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Um momen-
tinho, Senador.

...para permitir a investigação do fato o mais ra-
pidamente possível.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mão San-
ta, que está chegando do Panamá.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José 
Jorge, veio V. Exª lá do Pernambuco e enriquece esta 
Casa, o Senado. Lamentamos a entrevista do Presi-
dente da Câmara que veio lá do seu Pernambuco tam-
bém, como nordestino. Entendo que temos nos mirar 
no mínimo na Sagrada Escritura, que diz: “àquele que 
muito lhe é dado, muito lhe é cobrado”. Então, o povo, 
o Brasil, a Constituição deu muito a esses marginais 
da Câmara, e muito nós temos que lhes cobrar e tam-
bém puni-los. Está na Sagrada Escritura: premiar os 
bons e punir os maus. Daí que se criou a simbologia 
de céu e inferno. E mais dramático do que Severino 
não foi Pilatos, que lavou as mãos. Ele, Severino, sujou 
a boca com essa sua afirmação.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É isso mesmo 
Senador Mão Santa.

Sr. Presidente, a população às vezes fica um 
pouco preocupada por ver todo dia a publicação de 
notícias dizendo que as CPIs vão terminar em pizzas 
e que ninguém será punido. Eu não diria que não há 
esforço nesse sentido. Mas a própria falta de punição 
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interna no PT, como eu disse aqui, mostra que há uma 
tentativa de não se punirem parlamentares desse Par-
tido. Isso é claro, é evidente, mas não vai acontecer se 
nos juntarmos todos: a opinião pública brasileira, toda 
a mídia  que tem feito uma cobertura exemplar de tudo 
o que está acontecendo no Governo , nós, da Opo-
sição, e aqueles Senadores e Deputados que são da 
Base do Governo, mas também não concordam com 
a corrupção que aí está instalada.

O que eu gostaria de dizer à população brasileira é 
que ela fique atenta, que esteja no dia-a-dia, não deixe 
de assistir aos depoimentos, mesmo sendo repetitivos, 
porque nós, da Oposição, vamos garantir que as CPIs 
não terminem em pizza e que muita gente seja punida 
para que isso não ocorra novamente.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Agradeço ao nobre Senador José Jorge.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nezinho 

Alencar, por permuta com o Senador Garibaldi Alves 
Filho.

S. Exª terá dez minutos, prorrogáveis por mais 
dois minutos.

O SR. NEZINHO ALENCAR (Bloco/PSB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao se apro-
ximar o término da licença do Senador João Ribeiro, 
titular do mandato conferido pelo povo tocantinense, 
que hora exerço, na condição de seu primeiro suplente, 
assomo a esta honrosa tribuna para me despedir dos 
meus Pares e agradecer a todos aqueles com quem 
me relacionei política e profissionalmente nesses últi-
mos quatro meses.

Durante esta minha curta estada de trabalho na 
Capital Federal, pude experimentar um dos momentos 
de maior satisfação na carreira de um homem públi-
co, que exerço desde os idos de 60, quando participei 
dos movimentos estudantis pelas liberdades demo-
cráticas.

Ao tornar-me colega de tão ilustres brasileiros e 
brasileiras que compõem o Plenário do Senado Federal, 
vi-me na especial condição de poder trazer a visão do 
homem simples do campo, dedicado à produção ru-
ral, sobre os temas da maior significância para o País, 
dando, portanto, Sr. Presidente, humílima colaboração 
para o fortalecimento das instituições republicanas e 
o avanço na direção do progresso que todos nós de-
sejamos para esta grande Nação.

Mas não posso me furtar, pela oportunidade, de 
deixar registrada a minha visão de futuro para o Es-
tado do Tocantins, que, de acordo com a sua posição 
geopolítica, encravado que está no coração do Brasil, 
promete muitos bons frutos para a crescente econo-

mia do País e o conseqüente reforço do tecido social 
brasileiro, sobretudo dos povos e dos sertões de mi-
nha terra natal.

A vocação do meu Estado para a concretização 
do sonho de tornar o Brasil o celeiro do mundo se evi-
dencia desde os primeiros assentamentos humanos 
registrados na região. Sua história está repleta de 
exemplos de desbravadores que, muito cedo, ao se 
fixarem na terra, descobriram a sua grande potencia-
lidade agrícola. Entretanto, como não dispunham de 
muitos recursos, tentavam, a duras penas, convencer 
os homens da sua época sobre essa realidade. Mas 
não logravam êxito muito em função da interioridade 
da região, que, junto com os aspectos socioeconômi-
cos próprios da época, aliados à pujança mineral do 
território, dificultavam qualquer investimento na agri-
cultura.

Como conseqüência das diferentes visões sobre 
as potencialidades e a vocação do então norte goia-
no, desde o século XVIII, ouvem-se narrativas sobre 
a emancipação daquela região, então pertencente a 
Goiás. Propósito que era reivindicado. Não! Digo melhor. 
Propósito que, na verdade, era objeto de luta daque-
les que conheciam as qualidades locais, as quais iam 
além da curta visão de serem aqueles rincões apenas 
um grande campo de mineração.

Tempos depois, a escassez natural de minérios, 
provocada pela sanha da exploração desregrada, mu-
dou o curso da história e deu oportunidade para que 
a parte centro-norte de Goiás passasse a explorar a 
lavoura e a criação de gado e, assim, se pudesse dar, 
naquelas vigorosas terras, os primeiros passos na di-
reção do desenvolvimento da aptidão agrícola que já 
estava reservada ao futuro Estado do Tocantins.

Portanto, Sr. Presidente, não sabia a elite do sul 
goiano que, ao manter suas fazendas ao norte isola-
das do resto do mundo, ajudavam a forjar o espírito de 
independência do povo moreno, que há muito desejava 
decidir sobre seu próprio destino.

E foi assim que, passado mais de um século de 
refregas entre milícias e de graves embates políticos, 
surge no cenário da região um grande político, nossa 
inconteste liderança, o ex-Governador Siqueira Cam-
pos, que, vindo do vizinho Ceará, iria ajudar o sofrido 
povo do Nortão a fazer a sua emancipação e criar o 
que é hoje a maior promessa de desenvolvimento en-
tre as unidades federativas brasileiras, o Estado do 
Tocantins.

Sei que há quem não queira reconhecer, Sr. Pre-
sidente, o seu trabalho como sendo de fundamental 
importância para a construção do Tocantins. Mas os 
fatos que hoje já estão escritos na história do Brasil 
não deixam dúvidas quanto ao importante papel que 
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Siqueira Campos desempenhou em todo o processo 
moderno de emancipação da região norte de Goiás e 
a conseqüente criação do Estado do Tocantins.

Por essa razão, sinto-me na obrigação, neste mo-
mento, de citá-lo com todo o destaque que merece e 
aqui prestar minha homenagem pessoal ao verdadei-
ro patrono do nosso Estado, Siqueira Campos. Esse 
incansável articulador do vigoroso futuro tocantinense 
continua sua batalha e haverá de proporcionar muitas 
outras vitórias para o povo de sua terra. Afirmo isso 
com a convicção de quem sempre ombreou com esse 
homem, que se tornou um verdadeiro mito para o povo 
mais humilde do Tocantins.

Sr. Presidente, atualmente, os dados oficiais so-
bre os exuberantes índices econômicos do Tocantins 
e a determinação de seus governantes em investir 
maciçamente em infra-estrutura, na busca da promo-
ção das grandes iniciativas do agronegócio – com a 
inclusão do minifúndio no processo, como já defendi 
noutras oportunidades e devo continuar defendendo 
até que isso se torne realidade –, mostra que o fu-
turo do Estado está na alavanca da produção e dos 
negócios agrícolas, em que se desenvolva, dentro do 
próprio Estado, toda a cadeia produtiva, o que fará do 
Tocantins um forte exportador agrícola.

A expansão dos projetos de criação de distritos 
industriais regionais, como estratégia de fortaleci-
mento das diferentes cadeias produtivas, em face da 
facilidade de acesso a matérias-primas básicas, junto 
ao promissor portal de exportação representado pela 
Ferrovia Norte-Sul, cria uma importante alternativa ao 
atual eixo logístico brasileiro.

Por outro lado, Sr. Presidente, esses projetos 
associados aos investimentos na auto-suficiência em 
energia elétrica formam um delta onde se assentam 
inúmeras oportunidades.

Seja na pecuária, na agricultura ou na agroin-
dústria, como defendo, os projetos do Tocantins tam-
bém permitem que se desenvolvam outros setores 
promissores como a indústria do turismo, tendo em 
vista as inigualáveis belezas do Tocantins, tal como o 
Jalapão e outras tantas regiões que guardam rique-
zas naturais.

Tudo isso transforma as iniciativas tocantinenses 
em investimentos seguros, com níveis de retorno que 
não se encontram em outros Estados brasileiros.

O fato, Srªs e Srs. Senadores, é que o Estado do 
Tocantins tem concentrado seus esforços e ações na 
implementação de condições ideais para promover o 
desenvolvimento socioeconômico sustentável de seu 
povo e território, reservando ao setor privado um lugar 
de destaque para que atue na condição de parceiro 
primeiro desse desenvolvimento.

Seja por qual ângulo de análise que se queira 
fazer, o Tocantins reúne as melhores condições da Re-
gião Norte no que diz respeito ao avanço dos ganhos 
socioeconômicos sustentáveis.

É por essa razão que, na quadra final desta su-
plência, desejo estimular meus conterrâneos a conti-
nuarem a luta pelos recursos necessários à concreti-
zação do sonho de um Tocantins grande.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao termi-
nar este pronunciamento, deixo registrado que retorno 
ao Tocantins com a certeza de que nesta Casa Legis-
lativa se encontram em permanente labuta grandes 
companheiros de luta pelo desenvolvimento não só 
do meu Estado, mas também pelo engrandecimento 
de nosso País.

Aprendi, nesta curta temporada, a admirar ainda 
mais figuras importantes do cenário nacional, distintos 
brasileiros e brasileiras com quem dividi preocupações 
e partilhei atitudes na busca do melhor para o Tocan-
tins e para a Nação brasileira.

Por fim, concluo com o mais profundo agradeci-
mento a todos os que, de alguma forma, colaboraram 
para que eu pudesse desincumbir-me desta magnâ-
nima tarefa de servir ao Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Nobre Senador Nezinho Alencar, quero dizer a V. Exª 
que, não apenas em meu nome, no exercício da Pre-
sidência, mas também, acredito, no nome de todos os 
nossos Pares, foi uma honra muito grande ter convivido 
com V. Exª ao longo destes quatro meses.

Quero dar o testemunho de que o povo do querido 
e vizinho Estado de Tocantins foi muito bem represen-
tado por V. Exª na interinidade do mandato do Senador 
João Ribeiro, que agora retorna a esta Casa.

Seja feliz e retorne brevemente ao convívio de 
todos os seus Pares no Senado!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE FLEXA RIBEIRO (PSDB 
– PA) – Será concedida a palavra a V. Exª, Senador 
Arthur Virgílio.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que falará pela Liderança do PFL, por cin-
co minutos, prorrogáveis por mais dois. Em seguida, 
ao Senador Arthur Virgílio, como Líder do PSDB; e, 
depois, retornando à ordem das inscrições, ao nobre 
Senador Almeida Lima.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, desejo saudar o Governador da Bahia, nosso Se-
nador permanente Paulo Souto, em nome da Casa, em 
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que deixou tantos amigos, e o Vice-Governador Eraldo 
Tinoco, que estão presentes neste momento.

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna hoje é uma 
reação em nome dos amigos do Presidente Juscelino 
Kubitscheck. Sou talvez um dos raros ainda vivos amigos 
de Juscelino Kubitscheck e não posso permitir que o Pre-
sidente Lula esteja a usar o nome de JK indevidamente, 
erradamente, mentindo em relação à figura do grande 
estadista. Juscelino realizou, ele sim, em cinco anos, um 
governo de cinqüenta, enquanto Lula, em quase três, 
não fez absolutamente nada por este País. Portanto, 
é uma diferença tão grande que qualquer pessoa, por 
mais política que seja e por mais que esteja a favor do 
Presidente Lula, há de dizer que ele está inteiramente 
fora do ar, está com a cabeça fora do lugar.

Juscelino foi o construtor de Brasília, mas não foi 
apenas isso. Juscelino foi o homem que fez as gran-
des estradas neste País. Juscelino recuperou a nossa 
economia. Juscelino foi o homem da indústria automo-
bilística, foi inclusive quem deu emprego a Lula quan-
do ele chegou do Nordeste. Juscelino era um homem 
sem ódios, sem rancores. Juscelino foi, sem dúvida, 
o grande Presidente do Brasil contemporâneo. Con-
seqüentemente, qualquer semelhança que o Senhor 
Presidente Lula queira apontar é ofensiva à memó-
ria do grande Presidente Kubitschek. E seus amigos, 
entre os quais me incluo – desde aquela época até a 
sua morte fui seu amigo, com muita intimidade aliás 
–, querem protestar e dizer ao Lula que respeite a me-
mória do homem público que foi Juscelino Kubitschek. 
Juscelino era alfabetizado, e o Lula, infelizmente, não 
quis se alfabetizar. Isso é o mínimo que eu vou dizer, 
mas poderia dizer muito mais.

Ele fala de Juscelino como se fosse ladrão, dizen-
do que Juscelino foi atacado como ele é hoje. Mentira! 
Somente a Tribuna da Imprensa e Carlos Lacerda 
atacavam assim Kubitschek, mas ninguém, nenhum 
jornal dizia o que se diz hoje deste Governo irrespon-
sável. Hoje, em todos os setores, há realmente uma 
ladroagem completa, com a conivência do Presidente 
da República, que não explica sequer a situação da 
Telemar que empregou o seu filho e deu R$5 milhões a 
uma empresa dele; que até hoje não explicou os men-
salões por que é responsável; que até hoje não explicou 
o dinheiro que diz ter tomado emprestado do seu Par-
tido – é incrível! –, mas que foi pago pelo Sr. Okamotto 
no Banco do Brasil, depois, no seu Governo. Essas 
coisas não aconteciam no Governo de Kubitschek. E 
o Lula não pode querer tisnar a memória desse gran-
de homem público que o Brasil reverencia, querendo 
igualar-se ou comparar-se a essa grande figura.

Ouço o aparte do nobre Senador Tasso Jereis-
sati.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Antonio Carlos, queria apenas lembrar a V. Exª, que 
conheceu, que conviveu com o ex-Presidente Kubits-
chek, que Juscelino era principalmente a alegria de 
viver e a auto-estima brasileira. O povo tinha orgulho 
de ser brasileiro. Naquela época, todos os brasileiros 
achavam que o Brasil realmente era o melhor país do 
mundo. A personalidade do Juscelino, a alegria, a fa-
cilidade de convivência criou no País aquele clima de 
otimismo. Hoje o clima é justamente oposto: decepção, 
vergonha, desilusão, desesperança; o momento opos-
to, o anticlímax do momento Juscelino. Preocupa-nos 
um pouco o Presidente. Ele fala, com erros históricos 
gravíssimos, de tentativa de assassinato de Jusceli-
no e de curto mandato. Dá-nos a impressão de que o 
Presidente não se está conectando aos fatos e à vida 
pública real, o que é muito preocupante.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª tem absoluta razão, nobre Senador Tasso 
Jereissati. Nem a história contemporânea o Presidente 
Lula conhece, porque, se a conhecesse, não erraria 
tanto ao falar sobre a vida de Juscelino Kubitschek. V. 
Exª lembrou-me de um traço da personalidade de JK, 
de que me esquecera de falar, mas é muito importante: 
Juscelino trazia alegria para o Brasil. A exuberância do 
seu temperamento causava na população a vontade 
de trabalhar e de ter um Brasil novo, e ele fez um novo 
Brasil. Depois dele, o País não teve um presidente que 
fosse igual a ele, nem no regime militar nem fora dele. 
Juscelino era um homem – posso testemunhar isso 
– que sentia grande amor pela administração pública, 
tinha bom senso político, sabia governar, mas sabia, 
sobretudo, agradar o povo brasileiro com as medidas 
corretas e sérias que tomava.

Dou um aparte a V. Exª.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nobre Se-

nador Antonio Carlos Magalhães, é evidente que eu 
não posso me incluir, como o senhor, entre aqueles 
amigos do ex-Presidente Juscelino Kubitscheck. Mas 
tenha certeza V. Exª de que, neste País, não há um 
outro cidadão que tenha mais admiração por JK do 
que este que vos fala neste instante. E eu, particular-
mente, considero uma agressão à história de Juscelino 
Kubitscheck a comparação feita pelo Presidente Lula. 
Ele não sabe, por não conhecer a História Contempo-
rânea do nosso País, que Juscelino Kubitscheck foi um 
grande estadista e que essa comparação, sem dúvida 
alguma, mancha a biografia do então Presidente. Muito 
obrigado. Quero me somar a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço o aparte de V. Exª e digo que, ten-
do em seu governo duas revoluções, perdoou a to-
dos que delas participaram. Fosse Jacareacanga ou 
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Aragarças, Juscelino foi o mesmo homem, de modo 
que eu pude ouvir de militares: “este merece o nosso 
aplauso, porque este até nos perdoou nos nossos er-
ros”. Ouvi de alguns militares essa declaração, e essa 
declaração é hoje de todo o povo brasileiro, que tem 
na figura de JK um exemplo de construtor de Brasília, 
mas sobretudo do homem que quis o Brasil grande, 
o Brasil grande que ele fez, o Brasil grande pelo qual 
ele lutou internacionalmente, o Brasil que, afinal de 
contas, cresceu graças às indústrias que Juscelino 
trouxe para o nosso País.

Estou feliz de, em nome dos amigos de Jusceli-
no, repelir as declarações do Presidente Lula, que não 
conhece a História do Brasil e não pode macular uma 
figura digna, séria, competente e que fez deste País a 
Nação que hoje todos admiram.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Agradeço ao nobre Senador Antonio Carlos Maga-
lhães.

Quero fazer, no exercício da Presidência, minhas 
as palavras do Senador Antonio Carlos, saudando o 
nobre Governador Paulo Souto, eterno Senador, e ao 
nobre vice-Governador Eraldo Tinoco.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
como Líder do PSDB.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, quero solicitar minha inscrição pela 
Liderança do PDT, se possível, logo após a fala do 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento, e falará 
após o pronunciamento do Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, assisti ontem pelas televisões ao dis-
curso do Presidente Lula, esse em que ele se compara 
– e tem feito isso reiteradas vezes – com o Presidente 
Juscelino Kubitschek. Mas ali eu percebi o que salta 
aos olhos de qualquer um: a ignorância sobre o pro-
cesso histórico brasileiro. Disse Sua Excelência que 
Juscelino foi alvo de uma tentativa de assassinato. 
Isso não se deu. Ao mesmo tempo, ele revela – isto 
é freudiano – um certo pavor da situação vivenciada 
por Getúlio Vargas – ele não tem a grandeza de Var-
gas; à situação vivenciada por João Goulart – ele diz 
que João Goulart renunciou, mas foi deposto; à situ-
ação vivenciada por Jânio Quadros e às tais “forças 

ocultas” que o teriam expelido do Palácio do Planalto. 
Isso é freudiano.

O Presidente só não se compara com Collor; ele 
só evitou a comparação com Fernando Collor de Mello. 
E sabemos todos que aqueles eventos em torno do 
Presidente Collor eram menores, sob quaisquer ângulos 
de análise, do que esses que estamos vivendo sob a 
chamada era Lula. Collor não tinha partido, não tinha 
inserção social real, não tinha a oposição democrática 
e paciente que fazemos ao Presidente Lula. Afinal de 
contas, quem se opunha a ele era sobretudo o PT.

O Presidente Lula a mim me chamou a atenção 
quando, resvalando para a mais crassa leviandade, 
recorrendo à memória – a dele falhara – do Gover-
nador Aécio Neves, diz assim: “Outros foram difama-
dos, outros foram atacados”, e pergunta para o Aécio: 
“Aécio, como é o nome daquele Deputado que foi tão 
difamado?” “Alcenir Guerra” – o Aécio soprou para ele 
de maneira bem sutil. E o Presidente Lula diz: “É, o 
Alceni.” Aí, a televisão corta, eu não sei o que mais foi 
dito. Ora, foi o PT quem difamou Alceni Guerra, foi o 
Presidente Lula quem difamou Alceni Guerra.

Ele se queixa do que seria falta de solidariedade 
do Presidente Fernando Henrique em relação a ele: 
“Fernando não está sendo solidário. Eu fui solidário 
a ele”. Quando foi solidário? Pregou o golpe na porta 
do Palácio, sem razão objetiva para fazê-lo. Pregou o 
impeachment aqui dentro do Palácio do Congresso, 
sem ter razão objetiva para fazê-lo. O tempo inteiro 
boicotando reformas essenciais para o País; o tempo 
inteiro boicotando a votação de medidas que poderiam 
ter feito do Brasil um país muito mais resistente a cri-
ses do que hoje ele já está.

O Presidente Lula foi profundamente leviano na-
quele momento, esquecendo-se de que o “denuncismo” 
é uma invenção do PT. Invenção do PT e de alguns 
procuradores – eu não culpo o Ministério Público como 
um todo, respeito muito a instituição Ministério Público 
– como aquele ex-Luís Francisco, aquele sumido Luís 
Francisco, ex-Luís Francisco. O que não é mais, não 
é. Ex! Não serve hoje para se dizer que ele é trêfego, 
nem para dizer que não é, porque simplesmente já não 
existe. Era um conluio entre o PT e esses procuradores. 
O procurador queria investigar a vida de determinada 
pessoa, pedia a alguém do PT para fazer um discurso 
qualquer. Ele fazia o discurso sem nenhum documen-
to, sem nenhuma base para acusar quem quer que 
fosse. E aí, em seguida, vinha o inquérito civil público. 
Era uma dobradinha entre a irresponsabilidade e o 
açodamento, entre a vontade irresponsável de chegar 
ao poder e, ao mesmo tempo, a ânsia persecutória de 
alguns poucos procuradores.

Senador Antonio Carlos Magalhães.
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª tem razão. No caso, então, desse Procurador 
Luís Francisco, ele era inscrito no PT e fazia essas de-
núncias levianas, com o aplauso de toda a Bancada 
do PT nesta Casa. Hoje, como V. Exª diz com muita 
razão, ele é um ex, porque nem os petistas querem 
mais essa figura execrável.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Corre 
de medo. Ele não pode ver o Ministro Eduardo Jorge 
que ele dobra a esquina. Se ele estiver num cinema, 
e o Eduardo Jorge entrar, ele sai. Essa é que é a ver-
dade. Ouve tudo o que nós dizemos aqui e finge que 
não está ouvindo. E eu sei que ele está ouvindo, ele 
não pode deixar de ter a TV Senado na casa dele.

Mas, enfim, Sr. Presidente, eu concluo dizendo 
– tenho dois minutos: o que o Presidente não diz e 
não faz é o seguinte: ele não diz qual é a traição que 
sofreu, até porque não sofreu traição alguma. Ele sa-
bia do que se passava no País. Ele não diz quem são 
os traidores, porque aí nós caímos, Senador Almeida 
Lima, na figura jurídica das culpas concorrentes. É a 
lei da Omertà vigorando. Não pode acusar fulano por-
que senão fulano abre a boca, e esta é a República 
do medo, é a República do rabo preso, é a República 
do silêncio. Essa é que é a verdade. 

O Presidente, então, fala vagamente em traição, 
vagamente em traidores, mas não está com autorida-
de moral para dar nome aos traidores e dar nome à 
traição. Não pode! Está de mãos e pés atados. Então, 
tem que divagar sobre uma história que ele não leu, 
sobre fatos políticos que não conhece e com a le-
viandade de dizer que Alceni foi vítima de achincalhe 
público, sem se lembrar de que achincalhe público foi 
feito levianamente por este Partido que tem sido um 
desastre na administração do País, que é o Partido 
dos Trabalhadores.

Então, Presidente Lula, incompetência é um de-
feito. Juntar incompetência com leviandade fica muito 
grave. A leviandade, sozinha, já é grave. Incompetên-
cia e leviandade e mais esse mar de corrupção, aí é 
intolerável. Este País está tendo com Vossa Excelência 
uma paciência enorme, uma paciência que Vossa Ex-
celência não teria com ninguém. Estamos tendo uma 
paciência enorme.

Vossa Excelência, se pudesse ouvir um conse-
lho, a advertência de um adversário leal, eu lhe diria: 
Presidente, feche essa matraca. Pare de falar tolices 
todos os dias. Pare de discursar de improviso a qual-
quer momento. Vossa Excelência não é preparado 
para exercer esse cargo no qual foi investido pelo voto 
bem-intencionado de 53 milhões de brasileiros. Vossa 
Excelência, todos os dias, cria a clara sensação, pri-
meiro, de que não é preparado; segundo, de que não 

quer enfrentar a verdade; e, terceiro, de que diz qual-
quer coisa para se desobrigar do que imagina que é a 
sua missão. Vossa Excelência não devia se comparar 
com nenhum outro Presidente. Talvez com Collor, pela 
situação de corrupção a sua volta. Com o Juscelino, 
não, de jeito algum. Nem com João Goulart nem com 
Jânio Quadros nem com qualquer presidente.

Vossa Excelência, Sr. Presidente, tem o dever de 
dizer à Nação com clareza as duas únicas coisas que 
ela quer saber: qual foi a traição que Vossa Excelência 
sofreu e quem são os traidores. Dê nome aos bois! Diga 
de uma vez por todas que foi o José Dirceu que o traiu, 
e eu volto a acreditar em Vossa Excelência. Diga que 
foi Delúbio. Diga que foi Sílvio. Diga qual foi a traição. 
Diga quais são os corruptos do seu Partido, do qual a 
maioria é honrada, e diga quais são os corruptos do 
seu Governo. Acredito que a maioria é honrada tam-
bém, mas diga, Presidente. Fora isso, Vossa Excelência 
passa medo e, ao passar medo, fala sobre história. E 
falando sobre história, passa um medo misturado com 
a ignorância. Isso tudo compõe um quadro muito defi-
ciente em relação ao que se pode esperar do primeiro 
mandatário de um país de democracia sólida, com 180 
milhões de habitantes, uma grande democracia, uma 
democracia grande, portanto,...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – … 
como é a brasileira.

Concluirei, Sr. Presidente.
Todos estamos vivendo uma passagem muito lon-

ga. O pato manco, lame duck, ele o é por dois meses. 
Fernando Henrique ficou manco quando Lula venceu 
a eleição; ele já quase não era mais presidente. O 
presidente já era Lula, que também não era comple-
tamente. Clinton ficou manco quando Bush ganhou as 
eleições. Clinton já não era mais presidente completo; 
Bush ainda não era presidente total. Um país agüenta 
isso por dois meses. O que está acontecendo com o 
seu governo, Presidente Lula, é que Vossa Excelência 
se tornou um pato manco com 19 meses pela frente 
e agora faltam 15 para completar o seu governo. É 
preciso muita responsabilidade. Pare de falar tolice e 
mande para cá uma pauta de projetos decente para 
votarmos, senão essa economia nossa vai sofrer per-
calços gravíssimos até Vossa Excelência entregar o 
poder ao seu sucessor. É isso que espero. Compara-
ções com Juscelino Vossa Excelência não deve fazer 
mais. Procure comparar-se consigo mesmo, Sr. Presi-
dente. Procure dizer assim: Eu até hoje fui muito ruim 
para este País; eu fui bom antes, como oposição tal-
vez, embora exagerado, embora ditatorial, mas tenho 
sido muito ruim como governante deste País. Procure 

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



29564 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

comparar-se consigo mesmo. Procure ser um bom go-
vernante daqui para frente. Procure tentar ser alguém 
que responda à expectativa das pessoas, que estão 
completamente decepcionadas e desarvoradas com o 
quadro de insegurança que Vossa Excelência construiu 
neste País. Juscelino era a segurança, era o otimismo. 
O senhor é o baixo-astral e a incompetência.

Sr. Presidente, quem mais ressalta a diferença 
entre Juscelino estadista e o homem público canhes-
tro que o Presidente Lula tem-se revelado é o próprio 
Lula, com essa tentativa de se alçar a um certo Olim-
po, ele, que está vivendo hoje o inferno de um governo 
desgovernado.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, 
pela Liderança do PDT, por cinco minutos, prorrogá-
veis por mais dois.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, tenho a satisfação de anunciar a presença 
aqui no Senado Federal do Prefeito Paulo Mac Donald 
Ghisi, de Foz do Iguaçu. Principalmente nestes momen-
tos em que o País atravessa uma crise política profun-
da que, ao que parece, ainda vai demorar muito para 
chegar a um resultado satisfatório para a população, 
sobretudo com as investigações que se processam 
aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, 
é gratificante receber um Prefeito que veio não para 
conversar sobre a crise política, mas para trazer uma 
idéia que implanta em sua cidade, em nossa cidade, que 
é orgulho para o Brasil, Foz do Iguaçu, cidade visitada 
por turistas do Brasil e do mundo inteiro, cidade que en-
contra no Prefeito uma esperança de resolver também 
os problemas de segurança. E em outra oportunidade 
eu voltarei a esta tribuna para falar sobre o programa 
de segurança que ele implanta na cidade exatamente 
para trazer tranqüilidade aos seus moradores e àque-
les que visitam a cidade Foz do Iguaçu.

Hoje eu falo de uma idéia extraordinária. Aque-
les que consideram que a única forma possível de se 
fazer a inclusão social, de se transformar a sociedade 
brasileira em uma sociedade de Primeiro Mundo é por 
meio da educação pensarão: se a educação pode tra-
zer a cidadania e pode aumentar a nossa expectativa 
quanto a participarmos efetivamente de uma vida que 
seja considerada qualidade de Primeiro Mundo, quanto 
mais uma revolução na Educação. Pois é o que fará o 
prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald, e sua 
equipe. Ele simplesmente adotou uma idéia que já era 
colocada em prática pelo nosso saudoso Líder Leo-
nel Brizola na educação infantil: a educação integral. 
E como os municípios têm a responsabilidade sobre 

a educação de 1º grau, ou seja, que vai da idade de 
sete a 11 anos, ele não apenas adaptou essa idéia da 
escola em tempo integral para o 1º grau. A escola em 
tempo integral fará com que o estudante permaneça 
na escola durante todo o dia, recebendo alimentação 
adequada. Mas, no caso das escolas de Foz do Iguaçu 
que serão construídas, é um novo formato, um novo 
modelo, um novo conceito, uma nova concepção que 
está sendo criada.

Eu fiquei entusiasmado ao ver, há pouco, uma 
breve apresentação do Prefeito. E ele vai iniciar esse 
projeto sobre o qual já estou aqui a falar. Mas voltarei 
a esta tribuna com mais tempo para falar muito mais.

Trata-se de uma escola onde os estudantes vão 
aprender aquilo que todos dizem: tem que aprender a 
pensar. Como aprender a pensar? O Prefeito explica de 
forma simples que se vai ensinar primeiro a linguagem 
dos homens, a escrita e a oral, para que o aluno saiba 
se comunicar. Esse aluno vai aprender não apenas a 
ler e a escrever, mas a entender de forma filosófica o 
processo da leitura e da escrita, para que seja natural 
no aprendizado dele.

A segunda linguagem é a da ciência – os números 
e a matemática. E o Prefeito, também de forma simples, 
explica como os estudantes aprenderão a ciência, que 
muitas vezes é complicada, principalmente a matemá-
tica, para aqueles alunos que estão ingressando no 
ensino de 1º grau. Mas eles aprenderão praticamente 
de forma natural, de forma espontânea. Aprenderão 
na vida prática, porque serão levados para dentro da 
escola exemplos da vida cotidiana que levarão esse 
estudante a estar sempre raciocinando de forma lógica, 
para que essa linguagem da ciência possa lhe servir 
durante o período escolar e principalmente depois, 
nos desafios da vida.

E há também a linguagem da máquina. Eu até 
disse para o Prefeito que a escola de hoje é igual a 
que frequentei. Só que o mundo de hoje não é igual 
àquele em que eu vivia quando fiz o 1º grau. Evoluiu 
a ciência. Modernizaram-se o mundo e as relações 
humanas. Houve principalmente a revolução tecnoló-
gica, que hoje leva qualquer cidadão a ter que saber 
informática, a ter inclusive que aprender como chegar 
a este caminho, porque aqueles que freqüentaram a 
escola no passado jamais sonharam que chegaríamos 
a este ponto em que estamos hoje. E o Prefeito, mais 
uma vez, de uma forma até singela, diz: olha, nós va-
mos levar esse estudante a entender o processo da 
informática, o processo da criação, da fabricação de 
uma máquina. Ele não vai apenas receber uma má-
quina para operar, mas vai entender, desde o 1º grau, 
como se chegou à fabricação dela.
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Tenho muita esperança mesmo nessa revolução 
na educação e trago aqui o modelo da escola que o 
Prefeito Paulo Mac Donald vai implantar. Não serão 
apenas salas de aula, mas haverá ainda a oportunida-
de de esses estudantes terem assistente social, uma 
biblioteca de altíssimo nível, uma sala de espera com 
jogos, onde vão praticar principalmente o xadrez para 
desenvolver a sua inteligência, um cinema, para que 
possam fazer a integração social.

Presidente, vai acabar meu tempo, e preciso de 
mais um minuto só. Peço a V. Exª essa benevolência.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) – 
V. Exª terá mais dois minutos, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri-
gado, Senador. Concluirei em seguida. O nosso tempo 
aqui está muito curto ultimamente.

Haverá um cinema, para que ele possa levar a 
família para dentro da escola e integrar-se com ela. 
Trata-se muito mais da questão social envolvida na 
interação entre o jovem estudante, o aluno, a criança 
com a sua família.

E mais, a Unesco já provou que a violência, a 
criminalidade tem uma escalada, um crescimento nos 
finais de semana, sexta-feira, sábado e domingo. E o 
Prefeito Paulo Mac Donald quer, com a sua equipe, 
transformar a escola em um clube no final de sema-
na; quer trazer as famílias para dentro da escola. As 
crianças, os pais, as famílias, todos serão integrados 
nesse contexto para discutir, inclusive, a linha peda-
gógica que deve seguir aquela escola.

Haverá uma sala de jogos, com tênis de mesa, 
uma sala de artes marciais, para que se ensine a dis-
ciplina àqueles estudantes, que estão ali não apenas 
para apreender aquilo que consideramos fundamental, 
que é ler e escrever. É, sobretudo, um novo modelo 
de educação que procura colocar a escola no atual 
nível da modernização, no atual nível de evolução da 
ciência, das relações humanas. E confio muito que as 
idéias que o Prefeito Paulo Mac Donald está implantan-
do em Foz do Iguaçu poderão ser transportadas para 
o Estado inteiro, talvez até para o País inteiro, porque 
as considero revolucionárias.

Nestes segundos finais, concedo um aparte ao 
Senador Sibá Machado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Osmar Dias, V. Exª chama a atenção de todos nós. Em 
primeiro lugar, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento 
e o prefeito pela iniciativa. Gostaria muito de conhecer 
esse projeto, porque se trata de um desafio que tem 
me chamado muito a atenção. Gostaria de conhecer 
ricas experiências que possam contribuir para o ensi-
no, principalmente no campo, onde considero que há 
extrema necessidade de reformulação nesse sentido. 

Assim, juntamente com o Senador Flexa Ribeiro, eu 
gostaria de conhecer essa experiência da Casa Familiar 
Rural. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador 
Sibá Machado, considere-se convidado a ir até Foz do 
Iguaçu, onde o nosso Prefeito, do PDT, estará à sua 
disposição, assim como eu, para que juntos possamos 
discutir essa idéia. Foz do Iguaçu é uma cidade boni-
ta, agradável, é o orgulho de todos nós, e espero que, 
dentro de muito pouco tempo, com essa administra-
ção criativa do Prefeito Mac Donald, seja também uma 
cidade exemplo em educação, em segurança pública 
e, sobretudo, em relações humanas, porque estamos 
na Tríplice Fronteira. Tenho certeza de que sairá, de 
Foz do Iguaçu, um grande exemplo para o Paraná e 
para o Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Agradeço ao nobre Líder Osmar Dias e concedo a 
palavra ao Senador Almeida Lima por dez minutos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Sibá Ma-
chado e, em seguida, ao Senador Paulo Octávio.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
faleceu Laélia Alcântara, ex-Senadora da República, e 
eu gostaria de fazer rapidamente um registro.

Laélia Alcântara nasceu na cidade de Salvador 
e formou-se em Medicina, no Rio de Janeiro, em um 
momento em que mulheres não estudavam Medicina. 
Ela foi convidada a trabalhar no Estado do Acre, quando 
era Governador Guiomard Santos. Lá trabalhou, fun-
dou a Maternidade Bárbara Heliodora, foi Secretária 
de Saúde e ajudou bastante nos trabalhos de saúde. 
Laélia foi a primeira mulher negra a assumir uma vaga 
no Senado da República.

Portanto, acredito que valem a pena os nossos 
votos de pesar, que já encaminho a V. Exª, à Mesa Di-
retora, por meio de requerimento, para que se façam 
os procedimentos necessários.

Solicito que seja dado como lido o pronuncia-
mento que eu faria aqui.

Agradeço a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, morreu ontem na cidade do Rio de 
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Janeiro, de falência múltipla dos órgãos, aos 82 anos, 
a ex-senadora pelo Estado do Acre, Laélia Alcântara. 
O sepultamento ocorreu hoje às 11 horas.

Laélia Contreiras Agra de Alcântara, nasceu na 
cidade de Salvador. Formou-se em medicina pela fa-
culdade nacional de medicina na cidade do Rio de 
Janeiro numa época em que apenas homens estuda-
vam medicina.

Recém-formada foi convidada por um vizinho, no 
bairro da Piedade no Rio de Janeiro, a trabalhar como 
médica no então Território do Acre. Esse vizinho era 
assessor do então Governador Guiomard Santos.

Laélia foi a primeira médica a se instalar no Acre. 
Lá chegando implantou os serviços da Maternida-
de Bárbara Heliodora. Implantou também o posto de 
Puericultura, para assistir a mães e crianças. Foi ela 
quem planejou toda a parte de instalações médicas, 
dentro dos padrões exigidos pela medicina e pela le-
gislação vigente.

Exerceu a ginecologia e pediatria no Acre por 
mais de 30 anos. Fez mais de cinco mil partos na ci-
dade de Rio Branco.

Em 1981, com o falecimento do Senador Adal-
berto Sena, assumiu o mandato como suplente. Entrou 
na história da política brasileira e deste Senado por ter 
sido a primeira mulher negra a assumir uma vaga no 
Senado da República.

Nos seus noventas dias no Senado, integrou vá-
rias comissões entre elas o Parlamento Latino-Ame-
ricano e apresentou vários projetos, principalmente 
proposições para melhorar o antigo Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social.

Laélia Alcântara foi também Diretora da Mater-
nidade Bárbara Heliodora, Presidente da Junta Fede-
ral de Inspeção de Saúde e Secretária de Saúde no 
Estado do Acre.

Era portadora de deficiência medular, que lhe 
deixou hospitalizada sem movimentos por mais de 15 
dias no Hospital São Vicente de Paula no Rio de Ja-
neiro, vindo a falecer ontem a noite. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Laélia Alcântara 
merece nossas homenagens.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – BA) 
– A Mesa aguarda o envio do documento, que será 
inserido conforme o Regimento.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 955, DE 2005

Requeremos, nos termos do artigo 218, VII, e 
de acordo com as tradições da Casa, as seguintes 
homenagens pelo falecimento da ex-Senadora Laé-
lia Alcântara, primeira mulher negra a assumir uma 

vaga no Senado Federal e reconhecida no Estado do 
Acre por seus relevantes serviços prestados à saúde 
publica:

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar; e

b) apresentação de condolências à fa-
mília.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Siba 
Machado.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– A Mesa aguarda o envio do documento, que será 
inserido conforme o Regimento.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solici-
tado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Concedo a palavra ao Senador Paulo Octávio pela 
ordem.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Al-
meida Lima, eu estava fazendo o escrutínio da votação 
realizada hoje pela manhã no Congresso Nacional e 
quero cumprimentar todos os servidores do Senado 
e da Câmara.

Não acompanhei os pronunciamentos dos Sena-
dores José Agripino, Antonio Carlos Magalhães e Arthur 
Virgílio, mas, em nome da família Kubitschek, cabe a 
mim a incumbência de ler, neste momento, uma nota, 
até porque o Senador Juscelino Kubitscheck – e digo 
Senador, ex-Presidente que foi, porque sentou nesta 
cadeira – realizou um trabalho pelo nosso País que é 
admirado e respeitado por todos.

Então, peço ao Senador Almeida Lima – que já 
se encontra na tribuna – dois minutos para que eu pro-
ceda à leitura desta nota da família, que julgo muito 
importante para o momento que estamos vivendo.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– A Mesa concede ao nobre Senador Paulo Octávio 
os dois minutos para a leitura da nota da família do 
nobre estadista, Presidente e Senador Juscelino Ku-
bitschek.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a exaltação do nome 
do ex-Presidente Juscelino pelo Presidente Lula, em 
ambientes públicos e pronunciamentos, como exemplo 
de estadista que soube conduzir os rumos do nosso 
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País com altivez, correção e, acima de tudo, paciên-
cia e elevado espírito de patriotismo, muito nos honra 
e envaidece. Juscelino não deixou apenas uma obra 
gigantesca e grandiosa como Brasília, mas perpetuou 
seu nome na história deste País como um líder de in-
contestável competência, sabedoria administrativa e, 
à frente de seu tempo, colocou com honradez irreto-
cável o nome do Brasil no cenário internacional e no 
caminho do desenvolvimento. Reconhecimento, aliás, 
admitido pelas maiores autoridades nacionais e mun-
diais nas últimas décadas.

Embora haja, nos pronunciamentos do Presidente 
Lula, nos dias de hoje, nítida manifestação de respei-
to e consideração ao nome de Juscelino, o momento 
político brasileiro contradiz a história, o passado e os 
ideais políticos semeados por aquele que teve, em sua 
trajetória, projetos, obras e conceitos que não corres-
pondem à realidade do Brasil sonhado e, acima de tudo, 
presidido pelo maior estadista de todos, que foi JK.

Os momentos de dificuldades políticas vividos por 
Juscelino, à época de sua administração, não podem 
e não devem, em hipótese alguma, ser comparados 
aos da atual conjuntura política do Brasil. A sociedade 
brasileira é testemunha viva dessa nossa consideração. 
A lembrança do nome de Juscelino sempre será para 
nós motivo de orgulho, grandeza e imensa alegria.

Preocupam-nos, entretanto, equívocos, conside-
rações e conceitos emitidos sobre o legado, o passado 
e a conceituação filosófica que marcaram toda a vida 
política e pessoal de Juscelino. Mesmo que recheadas 
de elogios e seguramente emitidas com a mais pura e 
determinada honestidade de propósitos, algumas das 
citações emitidas carecem de veracidade.

Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, em 
meu nome, em nome da minha mulher, que é Presidente 
do Memorial JK, e em nome dos meus filhos, que são 
os herdeiros de JK nascidos aqui em Brasília.

Então, quero fazer este registro e agradecer aos 
Senadores que aqui me antecederam, aos Senadores 
Arthur Virgílio, Antonio Carlos Magalhães e José Agripi-
no, e a todos aqueles que realmente respeitam a obra 
do inesquecível Presidente Juscelino Kubitschek.

Muito obrigado, Senador Almeida Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Almeida Lima, 
seguindo a ordem de inscrição, por dez minutos, pror-
rogáveis por mais dois.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, embora não tenhamos 
chegado, ainda, ao ápice da crise, entendo que, com 
ela, estamos vivendo uma grande tempestade provo-

cada pelo que considero grandes terremotos, verda-
deiros tsunamis e ciclones, tudo ao mesmo tempo, de 
forma devastadora, mas, com toda certeza, de conse-
qüências previsíveis, o que é melhor, pois os efeitos 
maléficos poderão, ainda, ser evitados.

Chegamos a uma encruzilhada que nos oferece 
dois caminhos a seguir, e cuja decisão por um deles 
será decisiva para a vida das instituições brasileiras. 
O primeiro caminho, que de logo afirmo indesejável, 
é aquele que conduz ao caos as nossas instituições 
próprias do Estado democrático e de direito, como de-
corrência do total descrédito do povo à classe dirigente 
deste País. Refiro-me a todas as elites e não apenas à 
elite política, mas também, de forma expressa, à ma-
gistratura nacional, ao Ministério Público, aos dirigen-
tes empresariais, às igrejas, à imprensa e às entidades 
de classe como a OAB. O número de brasileiros que 
não acredita em nossas instituições é muito grande, é 
avassalador. Toda a classe dirigente se apresenta inó-
cua e incapaz de responder à atual crise com decisões 
firmes e corajosas, além de patrióticas, debelando o 
mal de forma imediata.

Parcela expressiva da classe política está su-
bestimando a inteligência do povo brasileiro e, o mais 
grave, subestimando a sua capacidade de reação. O 
povo, que se encontra desesperançado, até por ima-
ginar que a última esperança era o PT, que imaginava 
que a salvação da Pátria era o PT e que o salvador 
era Lula, não suporta mais sentir que, das investiga-
ções, resultará apenas uma grande pizza , como, ali-
ás, é a proposta de muitos e, mais recentemente, do 
próprio Presidente da República, Lula, que afirma não 
haver provas para cassações, assim como do Presi-
dente da Câmara, que, pelos seus pronunciamentos, 
deseja fechar os olhos diante de tantas evidências e 
de tantas provas.

Se esse caminho for o escolhido, será muito ruim, 
pois poderemos ter grandes convulsões e desrespeito 
à ordem, momento muito propício para aventureiros 
proporem soluções não democráticas, que a socieda-
de brasileira já conseguiu banir de seu ideário como 
República respeitável.

O segundo caminho, aquele que é desejado pela 
grande maioria da população brasileira, é o da resposta 
firme e imediata, passando a limpo os fatos causado-
res da crise com a punição dos criminosos.

Entendo que, por crimes bem menores, muita 
gente neste País se encontra presa, mesmo sem jul-
gamento ou sem decisões com trânsito em julgado. Na 
semana passada, no meu Estado de Sergipe, por exem-
plo, tomei conhecimento  pois divulgado amplamente 
pela imprensa  de que duas jovens senhoras estavam 
presas porque roubaram frascos de perfume. Quatro 
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e seis anos de cadeia. Temos notícia de que pessoa 
que roubou num supermercado um pacote de macarrão 
está na cadeia. Existe até mesmo o caso recente dos 
dirigentes da Schincariol, que, sem processo judicial, 
sem processo administrativo fiscal, sem mesmo uma 
notificação, foram representados pela Polícia Federal 
e foram presos.

Evidentemente, não desejo para essas pessoas 
impunidade, sobretudo porque sou daqueles que de-
fendem a tolerância zero. Acho que todos merecem 
ser punidos na proporção dos seus crimes. Mas o que 
nós temos hoje são verdadeiras confissões. O que 
nós temos hoje são pessoas como Delúbio Soares, 
Marcos Valério e tantas outras que confessaram seus 
crimes e não estão presas. Será que alguma autori-
dade neste País poderia me recriminar, diante da lei 
e da Constituição, uma vez que estão livres Delúbio 
Soares, Marcos Valério e tantos que confessaram cri-
mes e que aí se encontram de forma perigosa, como 
diz o Código de Processo Penal, no art. 312, podendo 
ter sua prisão preventiva decretada para a garantia da 
ordem pública e, mais ainda, para garantia da ordem 
econômica? Presos, esses maus elementos não esta-
riam a desesperar os investidores, pois estes estariam 
confiando nas instituições democráticas do Estado de 
Direito que é o Brasil.

A lei garante, assegura. Não há ilegalidade alguma 
numa proposta dessa natureza. Mas estamos ouvindo 
a polícia de forma omissa, sim. É preciso que tome 
providências o Ministério Público Federal, que já tem 
elementos e provas mais que suficientes para repre-
sentar a todos. Também a magistratura deste País, do 
simples juiz de direito de primeira instância ao Supremo 
Tribunal Federal, de ofício, por obrigação própria, como 
a lei lhe determina, poderia estabelecer, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a prisão desses criminosos, 
com crimes confessos e não apenas de valor igual ao 
de um frasco de perfume, de uma galinha ou de um 
pacote de macarrão. São bilhões de reais!

Portanto, Sr. Presidente, é preciso separar o joio 
do trigo, demonstrar que as instituições têm capaci-
dade de eliminar a parte podre e preservar o que há 
de bom na vida nacional, pois o momento deve ser 
de limpeza, e o povo exige isso. O momento não é de 
conciliação, não é de discurso conciliatório, não é de 
grandes conchavos, de grandes acordos espúrios. A 
sociedade exige uma resposta imediata, séria e sin-
cera, pois ela está sendo e foi roubada, traída, enga-
nada, vilipendiada. Que se vá fundo para que ele, o 
povo, possa-se sentir reparado e possa ele separar o 
bem do mal, eliminando o segundo para a salvação 
do primeiro.

Não posso, Srs. Senadores, imaginar que o presi-
dente nacional da minha querida OAB, a instituição da 
qual faço parte, venha a público para contestar a atitude 
dos procuradores do Ministério Público de São Paulo. 
Não conheço a legislação disciplinar do Ministério Pú-
blico paulista, mas, se cometeram alguma ilegalidade, 
o presidente nacional da OAB teria que vir a público 
primeiro para condenar a ilegalidade maior, e não a 
menor! Quanto aos procuradores do Ministério Público 
de São Paulo, se ilegalidade houvessem cometido, se 
transgressão disciplinar houvesse, mereciam ser, sem 
dúvida alguma, punidos, advertidos; mas não posso 
compreender que, pelo crime ou pela ilegalidade me-
nor, venha a público a OAB, esquecendo o que há de 
mais grave exatamente na vida nacional.

(Interrupção do som.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sei, Sr. 
Presidente, que, ao mesmo tempo... Peço a benevo-
lência de V. Exª para mais dois ou três minutos para a 
conclusão. Eu ficaria extremamente grato.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha 
Igreja Católica e as demais, as outras instituições, a 
própria ABI  que tem uma história de dignidade, que 
tem uma história de relevo, de importância na vida 
nacional  estão ainda achando que o que está acon-
tecendo é pouco, que não é nada, que não é grave, 
que não resulta na indignação nacional. Não estamos 
ouvindo uma palavra mais dura, uma manifestação 
mais segura.

Por muito menos, vimos impeachment neste País. 
Estamos aí diante de um Partido, o Partido dos Tra-
balhadores... A esta altura, o Procurador-Geral Elei-
toral perante o Tribunal Superior já poderia ter feito 
uma representação, requerendo o cancelamento do 
registro desse Partido, porque os arts. 28, 29 e se-
guintes da Lei Orgânica dos Partidos Políticos assim 
determinam e assim exigem. E nós estamos vendo a 
omissão do Ministério Público Eleitoral nesse sentido. 
Esse Partido recebeu recursos de governo estrangei-
ro  denúncias foram feitas nesse sentido  Partido que 
recebeu recursos do estrangeiro e para o estrangeiro 
mandou recursos; Partido que não fez a devida pres-
tação de contas...

(Interrupção do som.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Todos 
esses fatos, Sr. Presidente, são justificadores do can-
celamento do registro.

Concluo, dizendo que estamos numa encruzilha-
da e temos dois caminhos: o primeiro, que vai levar o 
caos às nossas instituições; o segundo, que chama 
o feito à ordem e as instituições deste País, as elites 
dirigentes de cada um dos segmentos a sentirem e 
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tomarem decisões. O momento é grave. Precisamos 
passar a limpo e, de forma profunda, eliminar o mal 
em benefício do bem, a fim de que a sociedade bra-
sileira continue perseguindo a sua história – uma his-
tória de glória.

Sr. Presidente, é isso que imagino e que trago 
como contribuição para esta Casa.

Durante o discurso do Sr. Almeida Lima, o 
Sr. Flexa Ribeiro, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadan-
te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, peço a minha inscrição para falar 
como Líder, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Pois não.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero falar da crise, mas, desta vez, 
da crise das expectativas pessimistas.

Começamos, este ano, a assistir deste Plenário e 
de vários articulistas as previsões mais sombrias sobre 
o desempenho da economia brasileira. Mais uma vez, 
essas previsões foram derrotadas pelos dados e pelos 
fatos. Hoje tivemos a publicação dos dados oficiais do 
crescimento econômico do Brasil pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, IBGE.

No segundo trimestre do ano, tivemos um cres-
cimento de 1,4% em relação aos três primeiros meses 
deste ano, o que significa uma aceleração da economia 
em relação ao primeiro trimestre. O mais importante 
desse crescimento é a qualidade daquilo que está 
acontecendo, porque o índice acumulado dos últimos 
doze meses é de 4,9%. É um crescimento, portanto, 
em doze meses, muito próximo a 5% ao ano, repetin-
do, se essa trajetória for mantida, o resultado que ti-
vemos ano passado, que foi o melhor crescimento da 
economia brasileira nos últimos dez anos.

Trata-se de um crescimento liderado pelas ex-
portações. Apesar de uma taxa de câmbio que foi 
apreciada, as exportações brasileiras continuam em 
marcha batida do crescimento. Estamos batendo o re-
corde novamente de exportações e, mais do que isso, 
deveremos ter um saldo comercial acumulado este ano 
que vai superar US$40 bilhões.

Portanto, recursos novos entram no País não pe-
las privatizações que eram feitas, não pela desnacio-
nalização da economia, que era acelerada no passado 
por aquela âncora cambial irresponsável do governo 
anterior. As exportações geram a entrada de dólares 

pelo trabalho do povo brasileiro, pelo crescimento da 
indústria, pela geração de emprego. Esse é o caminho 
para superarmos a nossa vulnerabilidade externa e 
conseguirmos atravessar não só as turbulências in-
ternacionais, que sempre, recorrentemente, aparecem 
– agora mesmo o petróleo bate recorde histórico, mais 
de US$70,00 o barril –, mas também as turbulências 
da política nacional.

O que chama a atenção nesse resultado é que 
a crise política não contaminou a economia e não 
tem por que contaminar, se o Brasil apurar todo esse 
episódio com rigor e profundidade, mas também com 
responsabilidade pública, sem prejulgamentos, sem 
denuncismo, sem estrelismo, sem apenas uma dis-
puta político-partidária em função de uma denúncia 
cuja apuração deve ser aprofundada com todo rigor. 
Em poucos momentos da história, tivemos três CPMIs 
atacando um governo de todas as formas, como es-
tamos tendo agora. Ainda há mais Ministério Público, 
Polícia Federal, as redações.

Toda essa agenda pode ajudar o Brasil a sair me-
lhor do que estava, não só afastando da vida pública 
aqueles que praticaram atos ilícitos, mas, sobretudo, 
aprimorando as instituições e modernizando a legis-
lação partidário-eleitoral, para que não vivamos mais 
episódios semelhantes a este.

Mas o importante é que essa agenda não ofusque 
também a economia e os resultados econômicos. O 
investimento cresceu 4,5%. O crescimento está sendo 
liderado pelo investimento, e essa é a melhor notícia, 
porque dá qualidade. Além das exportações, há o in-
vestimento e o crescimento do emprego e da massa 
salarial. O mercado interno vem sendo fortalecido.

Portanto, precisamos combinar a investigação 
com a agenda positiva do desenvolvimento e retomar, 
na Câmara dos Deputados, a reforma tributária, que 
concluímos já há algum tempo e que pode ser vota-
da. Foi feito um acordo com os Governadores. O País 
não pode e não tem por que adiar a reforma tributária. 
Precisamos retomar a conclusão da reforma do Judici-
ário, aprovar a reforma político-eleitoral que o Senado 
aprovou e que muda, dá transparência, controle social, 
reduz os gastos de campanha. Precisamos aprovar 
a lei das agências de regulação do setor público e a 
legislação da micro e da pequena empresa. Portanto, 
temos que combinar essas duas coisas. Peço à Opo-
sição que contribua nesse sentido.

É verdade que o Senado vem votando matérias 
importantes. Não temos matérias relevantes penden-
tes, mas as temos na Câmara dos Deputados, espe-
cialmente a reforma tributária. Se tomarmos essa ati-
tude, seguramente vamos contribuir e contribuir muito 
para esse resultado, que surpreende positivamente as 
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melhores expectativas. Nem os mais otimistas previam 
o resultado de crescimento do PIB que estamos ten-
do, liderado pela indústria, pelo investimento e pelas 
exportações, amparado no crescimento de emprego 
e da massa salarial. A inflação caiu, a espinha dorsal 
da inflação foi derrotada, a inflação acumulada pode 
ser inferior a 5,5%.

Portanto, o cenário do segundo semestre é um 
cenário em que os juros podem cair. Se os juros caí-
rem, teremos uma melhor taxa de câmbio, uma taxa 
de câmbio mais competitiva e alimentaremos ainda 
mais a capacidade de investimento, de crescimento 
do setor público e do setor privado.

Poderemos ter um excelente segundo semestre 
este ano, um excelente segundo semestre na economia 
se tivermos a maturidade democrática de apurarmos 
o que deve ser apurado, se punirmos todo e qualquer 
cidadão que esteja envolvido nessas irregularidades, 
sem contaminar a economia e sem paralisar o processo 
legislativo, reduzindo a vida nacional apenas à crise.

A crise política tem uma dimensão importante e 
tem que ser resolvida não só pela denúncia, pela vigi-
lância, pela apuração, pela punição, mas pelas refor-
mas institucionais, especialmente a reforma eleitoral 
e partidária. Essa mudança de qualidade nas institui-
ções democráticas tem que ser feita em paralelo com 
o compromisso de preservarmos a economia brasi-
leira e de trabalharmos por uma agenda positiva que 
possa estimular ainda mais o crescimento sustentá-
vel do País. 

Crescer baseado num investimento em 4,5% e 
crescer doze meses com uma taxa que se aproxima de 
5% do PIB são sinais alentadores de que há respon-
sabilidade pública, de que há maturidade democrática. 
Como temos margem no Orçamento hoje, com o supe-
rávit primário, que está muito acima da meta estabeleci-
da para melhorarmos o gasto em investimento público, 
e como a inflação cedeu, para a taxa de juros cair, o 
cenário do segundo semestre é um cenário favorável, 
é um cenário que pode contribuir bastante para me-
lhorar a qualidade de vida do povo, pelo crescimento, 
pelo emprego, pela recuperação salarial.

Por isso, faço este apelo: que combinemos essa 
agenda de apuração, de investigação e de punição 
com uma agenda construtiva e positiva, para que o 
Brasil possa colher resultados ainda melhores do que 
está colhendo neste segundo trimestre, com os dados 
de crescimento do PIB, que são extremamente alen-
tadores para todos aqueles que acreditam não só em 
nosso País, mas em nosso povo.

Muito obrigado. 
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

Apenas requeiro a minha inscrição, após a Ordem 
do Dia, pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.

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

Eu gostaria de saber se já estão inscritos todos 
os Senadores para comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Já são quatro inscritos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Aproveito apenas, Sr. Presidente, para dizer 
que agora, neste momento, foi assinada a ficha de fi-
liação ao PSDB do Senador Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– O Senador é do PMDB.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – O Sena-
dor Papaléo Paes era do PMDB e, agora, é do PSDB, 
a partir deste momento.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– É uma pena.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de registrar a presença do Prefeito 
de Xaxim, Lírio Dagort, de Vereadores de Pinhalzinho 
e de Marema, e também do Prefeito de Pinhalzinho e 
de Vereadores de Xaxim, juntamente com o Deputado 
Federal Gervásio Silva, que vieram a Brasília, além de 
reivindicar recursos, receber o Certificado da Rádio 
Vanguarda de Xaxim, ISO-9001.

Deixo registrada a presença desses Vereadores 
e Prefeitos, e também a nova aquisição do PSDB: o 
Senador Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o 
bravo Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Pedro Simon, Srªs e Srs. Senado-
res, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para falar 
aos telespectadores da TV Senado e aos ouvintes da 
Rádio Senado, aos meus queridos irmãos do Estado 
do Pará, de um assunto, Senador Augusto Botelho, da 
maior importância.

Na ilustre companhia de nossos colegas, Senador 
Arthur Virgílio Neto, Líder do meu Partido nesta Casa, 
o Senador Leomar Quintanilha, Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente do Senado, e do Senador Sibá 
Machado, do PT acreano, estivemos, na sexta-feira 
passada, visitando o maior projeto de exploração de 
palma em território brasileiro.

Visitamos a Agropalma, implantada nos Municí-
pios de Tailândia e Moju, no meu querido Estado do 
Pará, onde pudemos ver de perto um empreendimento 
de sucesso que, em futuro não muito distante, deverá 
alavancar a produção de biodiesel no Brasil, colocando 
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no mercado um combustível renovável, ambientalmente 
sustentável e que vem gerando emprego e renda para 
milhares de famílias.

Além da produção de biodiesel, Sr. Presidente, 
Senador Augusto Botelho, tão importante como subs-
tituto do petróleo como combustível, quero também 
dizer que, através de empreendimentos como este, o 
Pará e o Brasil poderão se tornar os maiores produto-
res de óleo de palma do mundo porque temos clima e 
solo propícios a essa espécie nativa.

Faço minhas as palavras do Senador Sibá Ma-
chado, após conhecer o projeto: “A Agropalma vem 
obtendo um faturamento de R$500 milhões anuais, 
explorando uma área de apenas 40 mil hectares de 
dendê, e sem desmatar um único hectare da floresta 
tropical nativa”.

O empreendimento também vem alcançando su-
cesso na parceria montada com o Governo do Estado 
(do Governador Simão Jatene), para beneficiar 150 
famílias do Município de Moju, inseridas num projeto 
conjunto de agricultura familiar elogiado pelo próprio 
Presidente em recente viagem ao Pará.

Esse projeto de agricultura familiar tem tudo para 
se tornar um exemplo não apenas para os Estados da 
Amazônia, mas para o Brasil como um todo. Em 2006, 
a projeção é que cada família terá uma renda mensal 
próxima a um mil reais.

O Governador do meu Pará, Simão Jatene, do 
PSDB, garantiu a doação de terras do Estado para 
essas famílias, que recebem crédito privilegiado do 
Banco da Amazônia, Basa, e as mudas de dendê e 
assistência técnica permanente dos técnicos do Gru-
po Agropalma.

E tudo isso, Sr. Presidente, sem que se tenha feito 
um único novo desmatamento. O projeto se constitui 
sobre áreas já degradadas, desflorestadas por projetos 
antigos de pecuária extensiva. Faz parte da filosofia 
de trabalho do grupo empresarial não permitir novos 
desmatamentos na região.

Mas aí nos defrontamos com um grande empe-
cilho ao desenvolvimento do projeto, já transmitido ao 
ilustre Senador Leomar Quintanilha, representado pe-
los entraves causados pela legislação ambiental para 
se fazer reflorestamentos na Amazônia.

Apresentei projeto de lei, em tramitação nesta 
Casa, que considera o plantio de palmáceas como re-
posição florestal, permitindo que projetos como os do 
dendê no Pará e similares possam fazer a exploração 
integral de áreas que já foram 100% desmatadas, após 
o replantio dessas espécies de palmáceas.

Isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, in-
corporaria novos projetos produtivos na região, geraria 
milhares de novos empregos, garantiria renda para os 

trabalhadores rurais, incentivaria a agricultura familiar, 
alavancaria a produção de biodiesel e, mais importante 
ainda, evitaria novos saques contra a nossa Floresta 
Amazônica.

Acredito que a substituição do modelo produtivo 
baseado na agricultura migratória por outro baseado no 
cultivo de espécies perenes, e que demandam mão-de-
obra ao longo de todo o ano, mitigará conseqüências 
ambientais indesejadas, especialmente as queimadas. 
O plantio de espécies arbóreas permanentes em áreas 
degradadas ainda poderá favorecer a captura de car-
bono na atmosfera, contribuindo para a minimização 
do efeito estufa.

Por outro lado, a geração de emprego e renda no 
campo, advindos das plantações de palmáceas para 
exploração econômica, possibilitará a fixação do ho-
mem do campo, reduzindo pressões migratórias sobre 
cidades como, por exemplo, Belém do Pará.

Concluo, Sr. Presidente, pedindo o testemunho 
de meus colegas Senadores que visitaram o Projeto de 
Dendê, no meu Estado do Pará, que abre caminho para 
o Brasil ganhar mercados num campo que tem tudo 
para ser a alavanca do desenvolvimento sustentável 
no futuro, o da energia limpa do biodiesel, contribuindo 
para que cada vez mais o Brasil participe do esforço 
mundial pela preservação da camada de ozônio, onde 
a Amazônia terá participação fundamental.

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

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o 
Sr. Pedro Simon, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR) 
– Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Pedro Simon. Em seguida, ao Sena-
dor José Agripino.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as manchetes dos 
jornais, a começar pela manchete escancarada do Cor-
reio Braziliense, falam em uma grande pizza, em um 
grande “acordão” que estaria sendo efetuado entre os 
líderes, no sentido de passar por cima da CPI e limitar 
suas conseqüências ao mínimo possível. Sei que isso 
não é a realidade. Sei que a reunião realizada ontem 
com as Lideranças e com os Presidentes e Relatores 
das várias CPIs é para chegar a um entendimento, a 
uma fórmula para que o processo ande mais rápido.

A verdade é que não podemos deixar que passe 
pela opinião pública uma imagem como essa. Cá en-
tre nós, o pronunciamento do Presidente da Câmara 
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dos Deputados não foi muito feliz ao querer contrastar 
com tudo que se vê e que se conhece já existente nas 
CPIs com a informação de que ainda não há nada de 
concreto. Creio que há muito de concreto e que a parte 
primeira, exatamente a que se refere aos Parlamenta-
res que tomaram dinheiro e às verbas nos malões, que 
foram distribuídas, já está praticamente esclarecida. 
Eu não tenho dúvida alguma nesse sentido. A dúvida 
é com relação, por exemplo, ao Presidente do PL, que 
recebeu uma quantia enorme. E a informação que se 
tem é que a distribuiu entre os Parlamentares do seu 
Partido. E provar isso não é fácil, porque ele está argu-
mentando que não diz os nomes, e, a não ser que se 
mexa nas contas particulares, é difícil chegar lá.

Mas eu creio que a CPMI dos Correios, agora 
com o diálogo estabelecido com a CPMI do Mensa-
lão, poderá ainda esta semana entregar à Câmara 
dos Deputados o nome dos primeiros Parlamentares 
envolvidos.

A decisão do Sr. Presidente da Câmara de que 
enviará não para a Comissão de Ética, mas para o Cor-
regedor da Câmara, é completamente irracional. Não 
há lógica nela. Então, vamos consentir na criação de 
uma CPI mista, que se reúne, debate, discute, chega 
a conclusões e, depois, elas vão para a Procuradoria 
da Câmara, para que seja feita a análise inicial? É 
claro que não.

Por isso, louvo a atitude do Sr. Roberto Freire, 
Presidente do PPS, que já decidiu que, ser for o caso, 
ele, como Presidente do PPS, entrará com ofício dire-
tamente na Comissão de Ética, fazendo a indicação 
dos nomes que forem aprovados pela CPMI do Con-
gresso Nacional.

É uma pena que tenha que ser feito assim, mas 
é melhor ser feito assim do que o Corregedor ficar 
com uma série de nomes sem utilidade. Se já passou 
pela CPI, se a CPI já tirou uma conclusão e se man-
dou essa conclusão para a Câmara, é evidente que é 
para a Comissão de Ética, e não para a Corregedoria. 
O processo pode começar na Corregedoria, mas não 
é da Comissão de Ética que passa pela Corregedo-
ria, para, depois, ir à Comissão de Ética da Câmara 
dos Deputados.

Por isso, é muito importante que isso seja feito, e 
que seja esclarecido que não vejo absolutamente nada 
no sentido de um acordão feito aqui, nesta Casa, para 
se evitar que se apure o que deva ser apurado. Creio 
que isso será feito. O meu medo não está nessa parte, 
mas na segunda parte, quando vamos verificar não os 
corruptos, não os que pegaram o dinheiro, mas saber 
de onde veio o dinheiro, de onde veio essa montanha 
de dinheiro para o empresário de Minas Gerais. Foi dos 
Correios? Foi dos Fundos de Garantia? Foi do Banco 

do Brasil? Da Petrobras? De onde saiu esse dinheiro? 
Essa é a segunda obrigação que temos nas CPIs.

Creio que conseguiremos chegar lá! Se temos 
coragem de apurar o que aconteceu de errado com 
relação aos Parlamentares, não nos faltará coragem 
de achar o que há de errado com relação ao escân-
dalo no uso de dinheiro público, nessa caminhada a 
que estamos dolorosamente assistindo entre o Go-
verno e o PT!

Por isso, Sr. Presidente, não creio que possa ha-
ver um acordão na segunda parte, aquela que significa 
entrar lá nos fundos de pensão, que são exatamente 
as verbas aos milhões usadas indiscriminadamente. 
Aliás, há muito tempo, tenho um projeto visando saber 
como movimentar esses fundos de pensão. O que é 
o fundo? É dinheiro público? É dinheiro do Governo? 
É dinheiro do povo brasileiro, que, ao ser aplicado, 
transforma-se dinheiro particular?

Os responsáveis pelo fundo e, agora, elementos 
indicados pelo Partido usam o fundo como se fosse 
coisa nostra. Averiguar, fazer o levantamento desses 
fundos de pensão, fazer o levantamento das contas nos 
Correios, fazer o levantamento do dinheiro de Furnas, 
fazer o levantamento do Banco do Brasil é importante, 
indispensável para quem realmente quer apurar.

Por isso, se, de um lado, a manchete do Correio 
Braziliense choca, atinge, de certa forma, os brios da 
classe política, de outro lado, creio que ela serve para 
nos chamar a atenção para o fato de que não pode-
mos permitir que matéria dessa importância, dessa 
natureza fique no meio do caminho.

Lamentavelmente, não sentimos, por parte do 
Governo, vontade de buscar a verdade. Foi lamentá-
vel, nesse sentido, o afastamento da candidatura do Sr. 
Tarso Genro. Não tenho nada que ver com isso. É um 
problema de economia interna do PT, mas o Sr. Tarso 
Genro, candidato à Presidência do Partido, apresentava 
como tese refundar o PT, apresentava como proposta 
apurar o que tinha de ser apurado e a entrega, pela 
Comissão Executiva do PT, ao Conselho de Ética do PT, 
para averiguação interna, dos nomes que compunham 
aquele Partido. Ele não ganhou e afastou-se, porque 
ganhou a corrente ligada ao ex-Chefe da Casa Civil, 
alguém que quer deixar tudo como está. Foi mal para 
o PT, foi mal para a sociedade brasileira.

A grande chance que tinha o PT de se recompor 
se daria com a candidatura do Tarso e com as ban-
deiras defendidas por ele. Continuar, deixar como está 
para ver como fica, deixar na chapa do PT o antigo 
Tesoureiro, o antigo Secretário-Geral é algo que nos 
dá uma demonstração de que realmente o Governo 
não quer apurar.

    313ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2005 



Setembro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1º 29573 

Por isso, esta Casa tem a responsabilidade, a 
obrigação de apurar e de buscar a verdade, doa a 
quem doer.

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

– Tem a palavra o Senador José Agripino Maia, para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA (PFL – RN. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu ouvi com 
atenção a palavra do Líder do Governo que falou ago-
ra há pouco – bem pouco –, que, num tom cordato, 
conciliador, nos convocava a nós, da Oposição, para 
colaborar com o interesse nacional, com o interesse 
da economia, para que o País vá para a frente pela 
ação do Governo e da Oposição.

Sr. Presidente, é só o que nós temos feito. A 
não ser que ele queira que nós invertamos os papéis. 
Porque, veja V. Exª, ai do Governo se a Oposição do 
PFL, do PSDB, do PDT fosse a que o PT praticava. 
Não teria sido, como não foi, aprovada a reforma na 
Previdência, nem pensar em projeto de parcerias pú-
blico-privadas, nem pensar em Lei de Falências, nem 
pensar em Reforma Tributária, quando tudo isso foi 
aprovado, Senador Mozarildo, pela colaboração da 
Oposição com o Governo, colaboração no sentido de 
melhorar as propostas que aqui chegaram.

Além de votar, melhoramos em muito, colaboran-
do com o interesse nacional. Disse S. Exª, na reforma 
política, que era hora de nos debruçarmos sobre ela. 
Claro que é. Votamos aqui no Senado toda a reforma 
política. Já houve entendimento de todos os Partidos. 
Por que não está aprovada ainda? Por culpa do Go-
verno, que embaralhou o jogo na Câmara. O projeto 
correto de cláusula de desempenho de partido político, 
cláusula de barreira, a fidelidade partidária por tempo 
de filiação, financiamento público de campanha, tudo 
isso não é objeto de entendimento entre os Partidos da 
base aliada. O PP, o PL, o PTB, o PCdoB pressionam 
o PT, e pára tudo. Que venham de lá. Estamos pron-
tos para votar, estamos prontos para votar a reforma 
política, como já votamos no Senado.

Então, S. Exª, o Líder Aloizio Mercadante, está 
falando como que chovendo no molhado, porque nós, 
da Oposição, estamos cumprindo com o nosso papel, 
que é colaborar na governabilidade, votando as coisas 
de interesse da sociedade brasileira. Agora, sem abrir 
mão da obrigação, que é nossa, constitucional, de, 
exercendo a Oposição, denunciar, cobrar e fiscalizar.

Posso eu, na condição de integrante da Oposi-
ção, ficar calado, assistindo às falas do Presidente? O 
Presidente, reconheço, tem todo o direito de defesa. 
Tem todo o direito de defesa. Ele tem é que esboçar 

reação à monumental crise política gerada pelo seu 
Governo e por seus partidários. Ele tem todo o direito 
de falar, de agir, de manifestar-se. No entanto, não tem 
o direito de dizer o que está dizendo. Chegou ontem, 
Senador Jorge Bornhausen, em Uberlândia, para inau-
gurar o novo aeroporto, que, talvez, já estivesse pronto 
há bastante tempo, como o ato de que participou, na 
semana passada, que já estava pronto há muito tem-
po. Está procurando os pretextos e as oportunidades 
para fazer-se presente e falar a um grupo de pessoas 
arrumadas.

Chegou Sua Excelência e, referindo-se às CPIs, 
que tentou no limite máximo evitar que fossem instala-
das, entrou em rota de colisão frontal com um trabalho 
com o qual, na minha opinião, deveria colaborar. Acusou 
alguns membros da CPI de fazerem uma investigação 
demagógica em busca de holofotes, como se o que 
se estivesse investigando, Senador Jefferson Péres, 
não fossem os atos produzidos pelo Governo dele! O 
que estamos investigando? Estamos criando fatos? 
Estamos inventando coisas ou investigando os fatos 
gerados pelo Partido e pelo Governo dele? E vem ele 
dizer que os integrantes da Oposição estão em bus-
ca de holofotes, em uma investigação demagógica?! 
Refere-se a quem? A um homem com a qualidade de 
Jefferson Péres? Ele não tem o direito de dizer isso.

Senador Jefferson Péres, o Presidente está in-
sistindo em uma tese que me preocupa e sobre a qual 
vou falar: a de que não há provas. Está repetindo. É 
aquela tática de Goebbels, a de repetir a mentira até 
que pareça verdade. Como não há prova, Senador 
Jefferson Péres! Então, confissão não é prova? Sílvio 
Pereira confessou que recebeu de presente uma Land 
Rover – tráfico de influência dele com a Petrobras e 
recebe de luva um mimo. Uma Land Rover confessa, 
isso não é prova?

Não é prova Delúbio Soares denunciar e ele coo-
nestar, ele Presidente Lula? O Presidente Lula coones-
tou o caixa dois, achando que era uma coisa normal, 
dando entrevista para o Brasil inteiro na França, da 
França para o Brasil. Confessou está confessado.

Duda Mendonça rebateu a confissão. Isso não é 
prova? O que ele quer? Que provemos que o emprés-
timo de R$29,6 mil pagos ninguém sabe por quem, 
porque ele diz que não deve. Paulo Okamotto diz que 
pagou; uns dizem que foi despesa de viagem e nin-
guém sabe o que quer. Quer que provemos? Vamos 
investigar, para conseguirmos provar. O que ele quer 
que prove? Que os R$5 milhões da Telemar foram uma 
doação dadivosa para empresa do filho dele? Vamos 
investigar. É o que estamos fazendo.

Agora, se investigar for buscar na demagogia o 
holofote, não é isso o que pensa o povo do Brasil. Ah, 
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não é! Não é, e Sua Excelência o Presidente não tem 
o direito de se esconder da censura da opinião pública, 
que já aparece nas pesquisas, proteger-se, igualan-
do-se a um estadista da qualidade de JK. Acho que, 
Senador Alberto Silva, quem falou melhor por JK foi a 
filha dele, Maristela, que disse – li numa coluna, creio 
que de Anselmo Góes: “Meu pai era paciente, mas era 
trabalhador”. Fulminante, chamo isso de pano rápido.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo isso 
porque estou profundamente preocupado com o que 
o Presidente vem repetindo: faltam provas, faltam pro-
vas, faltam provas.

Senador João Capiberibe, estou preocupado com 
uma coisa contra a qual vou convocar meus companhei-
ros a reagir. A falta de provas é muito produto do corpo 
mole que os instrumentos de Governo estão fazendo 
no curso das investigações e elucidações. Por exemplo, 
há mais de quinze dias – creio que há três semanas –, 
foi solicitada pelos membros da CPMI dos Correios a 
informação sobre os títulos públicos negociados entre 
fundos de pensão e instituições financeiras. Até hoje, 
não teve resposta nenhuma.

Quem quer, como o Presidente diz, a investigação 
correta, chegue onde chegar, doe em quer doer, tinha 
que estar atento aos fatos fundamentais que dizem res-
peito à responsabilidade do aparelho do Estado para o 
esclarecimento dos fatos, para que ele tenha autoridade 
moral para falar que faltam provas. Se ele colabora para 
que as provas não apareçam, ele não tem autoridade 
moral nem para falar no nome de provas.

Ouço, com muito prazer, o Senador Jefferson 
Péres.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Serei muito 
rápido, Senador José Agripino. Os discursos do Pre-
sidente são cada vez piores. Ele agride os fatos, ele 
agride o bom senso, ele agride a opinião pública, de 
tal forma que se tornou uma figura patética. Eu não 
sei. A essa altura, das duas uma: ou ele está falando 
apenas para os mais humildes, que ele acha que são 
desinformados e que acha que pode enganar com 
essas falas, ou então ele está num processo de alie-
nação altamente preocupante. Ele está se alienando 
da realidade.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Concor-
do inteiramente com V. Exª, Senador Jefferson Péres. 
Creio que o Presidente está-se julgando um ser pa-
ranormal, que está acima do bem e do mal e que as 
pessoas não têm o direito de desconfiar dele. Ele não 
percebeu ainda, Senador Jefferson Péres, que o povo 
quer saber que empréstimo é esse de R$29,6 mil e 
quem foi que pagou. O povo quer saber. Há quatro 
versões, e quem tem quatro não tem nenhuma, não 
pode acreditar em nenhuma. O povo está começando 

a ficar ligado na dificultação que se impõe todo dia às 
repostas às indagações fundamentais. 

Os fundos de pensão são uma peça preciosa no 
esclarecimento de fatos, que abrangem não apenas 
quem recebeu o dinheiro, mas de onde o dinheiro veio, 
onde a administração pública foi fraudada, onde é que o 
aparelho do Estado usado pelo Governo do PT fraudou 
o interesse público, gerando tudo isso que está sendo 
denunciando. É o que quer a sociedade brasileira.

Ouço, com muito prazer, o Senador Eduardo 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador José Agripino, com respeito ao que acaba de 
mencionar sobre os fundos de pensão, é importante 
lembrar que os Presidentes dos fundos de pensão 
Previ, Petrus e Funcep se dispuseram a comparecer 
à CPI e inclusive estão neste instante prestando de-
poimento. Obviamente, eu próprio, V. Exª, todos nós, 
Senadores e Deputados, podemos formular as inda-
gações que julgamos adequadas. V. Exª teceu críti-
cas à lembrança positiva que o Presidente Lula deu 
de Juscelino Kubitschek, como exemplo a seguir, não 
apenas de uma pessoa...

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 
– RR) – Senador Suplicy, vou prorrogar por mais um 
minuto, depois vou encerrar.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Porque 
o Presidente Juscelino Kubitschek, na imagem de todos 
os brasileiros, foi uma pessoa, primeiro, inteiramente 
aberta, com procedimentos democráticos notáveis, 
um espírito de generosidade a exemplo da anistia que 
concedeu aos oficiais rebeldes de Aragarças e Jacarea-
canga, bem como naquele memorável episódio quando 
ele, atravessando uma manifestação de estudantes da 
UNE, vaiado durante todo o trajeto, ao chegar ao final 
pegou o microfone para dizer: “Feliz é o País onde se 
pode vaiar o Presidente”. O que resultou no imediato 
aplauso dos estudantes. V. Exª sabe, tenho aqui suge-
rido que possa o Presidente tomar uma atitude mérita 
de comparecer ao Congresso em diálogo, apesar de 
não estar previsto na Constituição, ou seja, a convoca-
ção do Presidente, mas quem sabe possa o Presidente 
Lula aqui nos fazer uma visita, em sessão. Poder-se-ia 
combinar com o Presidente Renan Calheiros e com os 
Líderes. Quem sabe os Líderes poderiam fazer obser-
vações, indagações, e ele, com o espírito semelhante 
àquele que caracterizou a entrevista coletiva do Ministro 
Antonio Palocci, por Sua Excelência elogiada, pudesse 
até ter um diálogo conosco e responder a indagações 
que certamente contribuiriam muito para o desvendar 
da verdade que Sua Excelência quer, porque a verda-
de vai prevalecer.

(Interrupção do som.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Só gos-
taria de transmitir a V. Exª que, ao fazer essa sugestão 
– e, se puder, eu a farei pessoalmente, já que a fiz ao 
Presidente por carta –, tenho dito que, se porventura 
Sua Excelência aceitá-la, acredito que, até da parte dos 
Líderes da Oposição, como V. Exª, haverá uma relação 
de fraternidade e de respeito, muito civilizada. Então, 
aproveito a oportunidade para dizer que a sugestão 
está posta, para o Presidente Lula, quem sabe, acei-
tá-la. Penso que isso contribuirá para o propósito de 
esclarecer todo e qualquer assunto que o Congresso 
Nacional e a Nação desejam saber. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Veja... 
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 

– RR) – Senador José Agripino, um minuto para V. 
Exª encerrar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obrigado, 
Sr. Presidente. Prometo atender o tempo.

Veja que diferença de postura democrática, Sena-
dor Suplicy: V. Exª fala, com precisão cirúrgica, o que eu 
não ousaria falar. Eu não ousaria pedir ao Presidente 
que viesse ao Senado para conversar conosco, embora 
estejamos posicionando-nos cavalheirescamente como 
colaboradores de um processo de interesse nacional, 
que é o de votar o que o País precisa, mas também o 
de investigar o que este exige.

O que estamos querendo V. Exª sugeriu, indo mais 
longe. Eu queria que o Presidente dissesse, desse uma 
explicação, porque diz respeito a ele, pessoalmente, o 
empréstimo, o caso do filho. Eu queria que ele, direta-
mente, desse uma explicação; não queria nem que ele 
viesse aqui. Até hoje, ele não deu explicação alguma! 
A Nação deseja saber.

V. Exª propõe que ele venha a esta Casa. V. Exª, 
que é um homem de boa-fé, cita que os três presiden-
tes de três grandes fundos de pensão estão na CPI 
neste momento. Para nada, Senador Eduardo Suplicy, 
permita-me dizer, porque as informações que possibili-
tariam a formulação de perguntas básicas não vieram. 
A relação de títulos públicos negociados entre os fun-
dos de pensão e as financeiras, sejam corretoras ou 
bancos, não vieram. Os membros, portanto, não têm 
o que perguntar a S. Sªs. É uma audiência inócua, por 
culpa de quê? Dos instrumentos do Governo. É isso 
que estou cobrando. E vou convidar os meus compa-
nheiros a irmos aos órgãos para cobrar, antes que seja 
tarde e que a frustração aconteça.

Nós não vamos abrir mão da obrigação de exigir 
que o Governo preste atenção e colabore com as inves-
tigações. V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, tem autori-
dade moral para dizer o que diz, porque, contrariando 
a orientação do seu Partido, subscreveu a CPI. Mas 
V. Exª sabe que, se fosse pelo seu Partido, essa CPI 

nunca teria acontecido; nunca o Sr. Delúbio Soares, o 
Sr. Silvio Pereira, o Sr. Marcos Valério, o Sr. José Dirceu 
e tantos outros seriam conhecidos como são.

O que é preciso é investigar, para passar o Bra-
sil a limpo.

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

Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Ca-
repa.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Aze-
redo, pela ordem.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tra-
go ao conhecimento do Plenário a filiação do Senador 
Papaléo Paes ao PSDB, nesta tarde. S. Exª, Senador 
pelo Amapá, que foi Prefeito de Macapá pelo PSDB, 
está retornando ao Partido da Social Democracia e 
fará parte da nossa Bancada. Esse é o registro que 
gostaria de fazer como Presidente do Partido.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR) 
– Senadora Ana Júlia Carepa, V. Exª tem a palavra.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, hoje, primeiramente, que-
ro fazer um registro e um apelo. Dois agricultores do 
Município de Anapu, os irmãos Miguel e Francisco 
Valentino dos Santos, foram presos pela Polícia Civil, 
na área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
– PDS Esperança, exatamente onde foi assassinada, 
covardemente, a irmã Dorothy. Nesse local, as terras 
estão sub judice.

Há denúncia dos lavradores de que os policiais 
usavam carro pertencente a um fazendeiro que tem ser-
raria, chamado Luiz Ungaratti, citado como um dos pro-
váveis mandantes do assassinato da irmã Dorothy.

A matéria que saiu em O Globo diz:
O Ministério Público Federal anunciou que vai 

cobrar explicações do Governo do Estado. Ungaratti 
chegou a ser citado por Vitalmiro Moura, o Bida, preso 
pelo crime, como um dos envolvidos no assassinato. 
A prisão, no domingo, foi motivada pela denúncia de 
um suposto funcionário de Ungaratti de que estaria 
sofrendo ameaças dos dois agricultores.

Os policiais foram ao PDS num Toyota branco, 
que seria de Ungaratti. O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Anapu acusa Ungaratti de pagar policiais 
civis para proteger suas terras. Miguel foi preso por 
quatro policiais civis em casa e sem mandado judicial, 
diante da mulher e dos filhos, enquanto Francisco foi 
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abordado pelo mesmo grupo em um barraco vizinho, 
onde estava reunido com outros camponeses.

Depois das prisões os policiais ainda percorreram 
o PDS Esperança avisando as famílias que deveriam 
desocupar os barracos em duas semanas. Se não o 
fizessem, teriam suas casas incendiadas.

Os dois trabalhadores passaram a noite alge-
mados e foram soltos ontem, após pagamento de 
fiança.

A Polícia Federal prende, com mandado judicial, 
maus empresários que estão desviando recursos, trafi-
cantes e até políticos, mas, infelizmente, trabalhadores 
rurais, trabalhadores do PDS estão sendo presos por 
ela sem essa ordem judicial.

Já solicitei ao Governador do Estado – e estou 
solicitando por ofício ao Secretário de Segurança – que 
verifique essa denúncia que saiu no jornal O Globo 
hoje, 31 de agosto.

Mas vim a esta tribuna, porque aconteceram, na 
semana passada, aqui mesmo no Senado, críticas so-
bre o “caráter assistencialista” dos programas sociais 
implementados pelo Governo Federal, em especial, o 
Fome Zero e o Bolsa Família. Consideram-se essas 
ações como meras iniciativas dos marqueteiros do 
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e 
insiste-se em que esses programas, tal como foram 
concebidos, são incapazes de combater a pobreza 
e promover a inclusão social, exatamente por serem 
assistencialistas. Esse entendimento foi reafirmado, 
mesmo se reconhecendo a exigência de contrapartida 
por parte das famílias beneficiadas.

É evidente que se referir ao Bolsa Família, con-
siderando-se apenas sua parte mais visível, a trans-
ferência de renda diretamente às famílias pobres, é 
apenas uma visão estreita.

Na verdade, para falar sobre o Bolsa Família, se 
considerarmos o conteúdo do texto da lei aprovada por 
este Congresso, devemos observar seus três compo-
nentes fundamentais: o programa alivia a pobreza de 
maneira imediata, emergencial – porque quem tem 
fome tem pressa –, por meio da transferência de ren-
da, o que propicia, no mínimo, o acesso à alimentação; 
contribui para a redução da pobreza entre as gerações, 
por meio das condicionalidades nas áreas de saúde e 
educação  e essa é uma das inovações do programa 
brasileiro mais reconhecidas e saudadas por aqueles 
que estudam as políticas de redução da pobreza; e, 
por fim, ele também prevê, por meio dos chamados 
programas complementares, o desenvolvimento de di-
ferentes ações que tenham foco nas famílias benefici-
árias e que possam potencializar, apoiar e desenvolver 
estas famílias. Estas ações, que vão desde programas 
de alfabetização à geração de trabalho e renda e mi-

crocrédito produtivo, são de responsabilidade partilha-
da entre os governos, nas suas três esferas, ou seja, 
federal, estadual e municipal, e a sociedade.

As experiências internacionais mostram que são 
programas com tal natureza que têm potencial para re-
duzir pobreza, em especial, a pobreza mais extrema, 
aquela que atinge as famílias mais vulneráveis e mais 
difíceis de serem protegidas e atingidas.

O controle das contrapartidas ou, como são cha-
madas na legislação, das condicionalidades, já mos-
tram o acerto das iniciativas governamentais. Na última 
divulgação feita pelos Ministérios da Educação e do 
Desenvolvimento Social, percebemos que 96% dos mu-
nicípios brasileiros e cerca de 80% das escolas estão 
informando freqüência escolar das crianças e jovens 
das famílias que recebem os benefícios. Esse percen-
tual é quatro vezes superior ao acompanhamento mais 
expressivo do período de vigência do Bolsa Escola na 
administração anterior. E não é verdade, como foi dito 
aqui, que só é controlada a freqüência de forma gené-
rica. Apenas um exemplo, a LDB, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, define que as crianças e jovens 
precisam ter 75% de freqüência para aprovação; na 
condicionalidade do Bolsa Família é preciso ter 85% 
de freqüência, e o objetivo é justamente manter as 
crianças na escola, contribuir para o combate ao tra-
balho infantil, reduzir a evasão escolar e melhorar o 
desempenho das crianças.

Algumas pesquisas de acompanhamento das 
famílias do Programa Bolsa Família foram realizadas 
e uma delas, da Escola de Nutrição da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), verificou que os beneficiários 
do Bolsa Família gastam cerca de 70% do benefício 
com compra de alimentos, que passaram a incluir le-
gumes e verduras, e mesmo frutas e carnes, que não 
faziam parte do cardápio, passaram a fazer parte da 
mesa dessas famílias. Isso mostra que o Programa 
vem contribuindo para a educação dos hábitos de 
uma alimentação saudável. Essas mesmas famílias 
falam que não teriam alimento na mesa se não tives-
sem acesso ao beneficio. Essa é uma situação de “in-
segurança alimentar” que está sendo resolvida pelo 
Programa Bolsa Família.

Os desembolsos com o Bolsa Família chegarão 
a cerca de R$6,5 bilhões ao final de 2005. A meta para 
este ano é beneficiar 8,7 milhões de famílias em 2005 
e atender todas as famílias pobres até o final do ano 
de 2006; os números hoje disponíveis apontam para 
11,2 milhões até o final do ano que vem.

Em relação ao nosso Estado, o Pará, são 567 
mil famílias consideradas como pobres; o Programa 
Bolsa Família atende quase 300 mil famílias, mais de 
295 mil, que vivem em todos os municípios paraenses. 
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Isto representa o atendimento de 52% da estimativa 
das famílias pobres do Estado. São R$27,2 milhões por 
mês. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento 
Social é chegar a 70% das famílias carentes até o final 
do ano, desde que tenha cadastros de boa qualidade 
disponíveis. Aqui foram denunciados exatamente os 
cadastros; mas, esqueceram de dizer que são os mu-
nicípios, os Prefeitos, a Prefeituras que os fazem.

Esses recursos vão diretamente para o bolso das 
famílias beneficiadas, o que contribui para fortalecer 
a economia das pequenas comunidades, na medida 
em que estimula o comércio local e amplia a oferta de 
emprego e renda, já que o dinheiro é gasto no próprio 
município. Esse é outro resultado que as avaliações 
realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
já mostram.

Ao mesmo tempo em que amplia o programa, 
o Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo 
todos os esforços para que os benefícios efetivamen-
te cheguem às famílias que dele necessitam e que 
atendem aos critérios definidos em lei. Todos conhe-
cem o Ministro Patrus Ananias e sabem do seu com-
promisso.

Faz parte desse esforço a finalização do desenho 
normativo do Programa. Quem disse que as famílias 
recebem os benefícios indefinidamente não leva em 
conta que o Programa faz dois anos agora em outu-
bro. Na maioria dos países que trabalham com política 
condicionada de renda, e alguns deles inclusive estão 
aqui na América Latina, as famílias recebem benefícios 
por três anos antes de um processo de revisão. 

No caso brasileiro, a proposta de regulamentação, 
já prevista quando do lançamento do Programa em 
2003, é de revisão a cada dois anos. E essa regulamen-
tação está sendo feita agora nesse segundo semestre. 
Esperamos que ela seja concluída em 2006.

Sr. Presidente, não vou ter condições, mas ten-
tarei concluir. 

Além disso, ações como o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), que beneficia cerca de 900 
mil idosos e portadores de deficiência com um salá-
rio mínimo mensal, e o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), que atende cerca de 930 mil 
jovens, também contribuem para impulsionar a econo-
mia local e promover a inclusão social.

Pesquisa realizada pelo IBGE mostra que, ape-
nas por ação do PETI foi possível retirar do mercado 
de trabalho 2,4 milhões de crianças de 5 a 15 anos e 
devolvê-las às salas de aula, onde elas têm de estar.

Esse Programa não se limita a estimular as crian-
ças e os jovens a trocarem o trabalho forçado pela sala 
de aula, mediante o pagamento de bolsa mensal. Pa-
trocina também atividades culturais e esportivas, com 

o repasse aos municípios de R$10,00 na área urbana 
e R$20,00 na área rural por beneficiário, ampliando as 
oportunidades profissionais dos jovens.

Outro ponto positivo é que esses programas de 
transferência de renda se complementam com a exe-
cução de programas como o de Aquisição de Alimen-
tos da Agricultura Familiar (PAA), que visam apoiar as 
famílias que vivem no campo, além do Programa do 
Leite, que estimula a produção dos pequenos criado-
res da região do semi-árido nordestino e do norte de 
Minas Gerais.

Executado em parceria com a CONAB, esse Pro-
grama de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 
beneficia cinco milhões de pessoas, com investimen-
tos da ordem de R$400 milhões na compra e doação 
de alimentos. Além de ampliar a oferta de emprego e 
renda, o programa contribui para o equilíbrio dos pre-
ços ao pequeno produtor e para maior estabilidade 
econômica e social da agricultura familiar.

No caso da aquisição de alimentos, o Ministério 
do Desenvolvimento Social pretende investir este ano 
cerca de R$109 milhões no plano de aquisição de 
alimentos e compra, visando beneficiar mais de 100 
mil agricultores. Para o programa do leite estão sen-
do repassados mais R$99 milhões este ano, visando 
aumentar o número de produtores beneficiados, que 
hoje somam 18 mil.

Além dessas importantes iniciativas, diversas ou-
tras ações estão sendo implementadas para estimular 
o desenvolvimento produtivo das famílias carentes, 
como os bancos de alimentos, as hortas, as cozinhas 
comunitárias, entre outros programas de profundo al-
cance econômico e social.

Diante desse leque de ações, viabilizadas pelo 
Governo, não faz sentido falar-se em assistencialismo 
dos programas sociais de transferência de renda. Na 
verdade, trata-se, sim, de uma revolução silenciosa na 
política de combate à fome, à pobreza e de redução 
das históricas desigualdades regionais e sociais.

Sr. Presidente, nesse sentido, peço a divulgação 
total do meu pronunciamento, já que tem alguns tre-
chos que não foi possível ler, em que faço essa defe-
sa de um dos programas que atinge aqueles que têm 
a maior necessidade, que não é apenas para matar 
a fome, mas para dar cidadania e oportunidade para 
milhares de famílias neste País.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ultimamente, alguns mídia e parla-
mentares têm criticado o “caráter assistencialista” dos 
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programas sociais implementados pelo Governo Fede-
ral, em especial o Fome Zero e o Bolsa Família.

Considerando essas ações como meras inicia-
tivas de marqueteiros do Governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, alguns insistem que esses pro-
gramas, tal como foram concebidos, são incapazes 
de combater a pobreza e promover a inclusão social 
exatamente por serem assistencialistas. Reafirmam 
os críticos esse entendimento, mesmo reconhecendo 
a exigência de contrapartidas por parte das famílias 
beneficiadas.

A maior crítica refere-se ao Bolsa Família, consi-
derando apenas sua parte mais visível, a transferência 
de renda diretamente às famílias pobres. Na verdade, 
para falar sobre o Bolsa Família, se consideramos o 
conteúdo do texto da lei aprovada por este Congresso 
Nacional, devemos considerar seus três componentes 
fundamentais: ele é um programa que alivia a pobreza 
de maneira imediata, emergencial, por meio da trans-
ferência de renda, o que propicia, no mínimo, o acesso 
à alimentação; ele contribui para a redução da pobre-
za entre as gerações, por meio das condicionalidades 
nas áreas de saúde e educação, e esta é uma das 
inovações do programa brasileiro mais reconhecidas 
e saudadas por aqueles que estudam as políticas de 
redução da pobreza e, por fim, ele também prevê, por 
meio dos chamados programas complementares, o 
desenvolvimento de diferentes ações que tenham foco 
nas famílias beneficiárias e que possam potencializar, 
apoiar e desenvolver estas famílias. Estas ações, que 
vão desde programas de alfabetização a geração de 
trabalho e renda e microcrédito produtivo, são de res-
ponsabilidade partilhada entre os governos, nas suas 
três esferas, e a sociedade.

As experiências internacionais mostram que são 
programas com tal natureza que têm potencial para 
reduzir pobreza, em especial a pobreza mais extrema, 
aquela que atinge as famílias mais vulneráveis e mais 
difíceis de serem protegidas e atendidas.

O controle das contrapartidas ou, como são cha-
madas na legislação, das condicionalidades, já mos-
tram o acerto das iniciativas governamentais. Na última 
divulgação feita pelos Ministérios da Educação e do 
Desenvolvimento Social, percebemos que 96% muni-
cípios brasileiros e cerca de 80% das escolas estão 
informando freqüência escolar das crianças e jovens 
das famílias que recebem benefícios. Este percentu-
al é quatro vezes superior ao acompanhamento mais 
expressivo do período de vigência do Bolsa Escola. E 
não é verdade, como alguns dizem, que só controlamos 
freqüência de forma genérica. Apenas um exemplo: a 
LDB define que as crianças e jovens precisam ter 75% 
de freqüência para aprovação, na condicionalidade do 

Bolsa Família, é preciso ter 85% de freqüência, e o ob-
jetivo é justamente manter as crianças na escola, contri-
buir para o combate ao trabalho infantil, reduzir evasão 
escolar e melhorar o desempenho das crianças.

Algumas pesquisas de acompanhamento das 
famílias do Programa Bolsa Família, uma delas reali-
zada pela Escola de Nutrição da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), verificou que os beneficiários do 
Bolsa Família gastam cerca de 70% do benefício com 
compra de alimentos, que passaram a incluir legumes 
e verduras, e mesmo frutas e carnes, que não faziam 
parte do cardápio, passaram a fazer parte da mesa 
dessas famílias. Isso mostra que o programa vem, 
contribuindo para a educação dos hábitos de uma ali-
mentação saudável. Estas mesmas famílias falam que 
não teriam alimento na mesa se não tivessem acesso 
ao benefício, é uma situação de “insegurança alimen-
tar” resolvida pelo Bolsa Família.

Os desembolsos com o Bolsa Família chegarão 
a cerca de R$6,5 bilhões ao final do ano de 2005. A 
meta para este ano é beneficiar 8,7 milhões de famí-
lias em 2005 e atender todas as famílias pobres até 
o final do ano de 2006, os números hoje disponíveis 
apontam para 11,2 milhões.

Em relação ao Estado do Pará, das 567 mil famí-
lias consideradas como pobres, o Bolsa Família atende 
295.122 famílias que vivem em todos os municípios 
paraenses. Isto representa o atendimento de 52% da 
estimativa de famílias pobres do Estado. São R$27,2 
milhões por mês. A expectativa do MDS é chegar a 
70% das famílias carentes até o final do ano, desde 
que tenha cadastros de boa qualidade disponíveis.

São recursos que vão diretamente para o bolso 
das famílias beneficiadas, o que contribui para fortale-
cer a economia das pequenas comunidades, à medi-
da que estimula o comércio local e amplia a oferta de 
emprego e renda, já que o dinheiro é gasto no próprio 
município. Este é outro resultado que as avaliações 
realizadas pelo MDS já mostram.

Ao mesmo tempo em que amplia o programa, o 
MDS está fazendo todos os esforços para que os be-
nefícios efetivamente cheguem às famílias que dele 
necessitam e que atendem aos critérios definidos em 
lei. Faz parte desse esforço a finalização do desenho 
normativo do Programa. Os críticos afirmam que as 
famílias recebem os benefícios indefinidamente e não 
levam em conta que o programa faz dois anos ago-
ra em outubro. Na maioria dos países que trabalham 
com políticas de transferência condicionada de renda, 
e alguns deles estão aqui mesmo na América Latina, 
as famílias recebem benefícios por três anos antes de 
um processo de revisão.
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No caso brasileiro, a proposta de regulamenta-
ção, já prevista quando do lançamento do programa 
em 2003, é de revisão a cada 2 anos. A regulamen-
tação que está sendo trabalhada pelo MDS para este 
segundo semestre prevê que este processo de revisão 
se inicie nos primeiros meses de 2006. Para o ano de 
2005 a estratégia é a atualização cadastral em todo o 
pais, inclusive com apoio financeiro do Governo Federal 
para os estados e municípios. É com iniciativas como 
esta que o Governo Federal tem incluído novas famílias 
no programa, mas também tem tido a coragem de revi-
sar e cancelar benefícios que porventura tenham sido 
concedidos a famílias que não atendem aos critérios 
definidos em lei. Não vamos nos esquecer que a base 
para concessão do benefício é o Cadastro Único, que 
ele foi iniciado no ano de 2001 e nunca havia passado 
por um processo de revisão tão expressivo como estes 
que têm sido implementados pelo MDS.

O Governo Federal, por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
desenvolve ainda uma série de outras políticas públi-
cas voltadas para promoção da inclusão e da mobili-
dade social, além da segurança alimentar e nutricional, 
exatamente para tirar as famílias do círculo vicioso da 
pobreza.

Além disso, ações como o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), que beneficia cerca de 900 
mil idosos e portadores de deficiência com um salá-
rio mínimo mensal, e o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), que atende cerca de 930 mil 
jovens, também contribuem para impulsionar a econo-
mia local e promover a inclusão social.

Pesquisa realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, apenas 
por ação do PETI, foi possível retirar do mercado de 
trabalho 2,4 milhões de crianças de 5 a 15 anos e de-
volvê-los às salas de aula. 

Esse programa não se limita a estimular as crian-
ças e os jovens a trocarem o trabalho forçado pela sala 
de aula, mediante o pagamento de bolsa mensal. Pa-
trocina também atividades culturais e esportivas, com 
o repasse aos municípios de R$10,00 na área urbana 
e R$20,00 na área rural por beneficiário, ampliando as 
oportunidades profissionais dos jovens.

Outro ponto positivo é que esses programas de 
transferência de renda se complementam com a exe-
cução de programas como o de Aquisição de Alimen-
tos da Agricultura Familiar (PAA), que visam apoiar as 
famílias que vivem no campo, além do Programa do 
Leite, que estimula a produção dos pequenos criado-
res da região do semi-árido nordestino e do Norte de 
Minas Gerais.

Executado em parceria com a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (CONAB), esse o PAA beneficia 
5 milhões de pessoas, com investimentos da ordem 
de R$400 milhões na compra e doação de alimentos. 
Além de ampliar a oferta de emprego e renda, o progra-
ma contribui para o equilíbrio dos preços ao pequeno 
produtor e para maior estabilidade econômica e social 
da agricultura familiar.

No caso da Aquisição de Alimentos, o MDS pre-
tende investir este ano cerca de R$ 109 milhões no PAA 
Compra, visando beneficiar mais de 100 mil agriculto-
res. Para o Programa do Leite estão sendo repassados 
R$99 milhões este ano, visando aumentar o número de 
produtores beneficiados, que já somam 18 mil.

Além dessas importantes iniciativas, diversas ou-
tras ações estão sendo implementadas para estimular 
o desenvolvimento produtivo das famílias carentes, 
como os Bancos de Alimentos, as Hortas e Cozinhas 
Comunitárias entre outros programas de profundo al-
cance econômico e social.

Diante desse leque de ações viabilizadas pelo 
Governo, não faz sentido se falar em assistencialismo 
dos programas sociais de transferência de renda. Na 
verdade, trata-se de uma revolução silenciosa na po-
lítica de combate à fome, à pobreza e de redução das 
históricas desigualdades regionais e sociais.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 

– RR) – V. Exª será atendida conforme o Regimento 
em relação ao seu discurso.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem. Solicito a minha inscri-
ção como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 
– RR) – V. Exª está inscrito.

Por permuta com o Senador Fernando Bezerra, 
concedo a palavra ao Senador César Borges.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, o senhor pode nos informar se vamos 
ter Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR) 
– Vamos ter Ordem do Dia, estamos só aguardando a 
chegada do Presidente.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, a minha pergunta era a mesma, mas ainda quero 
saber se há previsão para o início da Ordem do Dia. 
O Presidente havia dito que iríamos começar sempre 
às quatro horas.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT 
– RR) – Transmitirei a ele.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Tenho espe-
rança de que um dia comecemos às quatro horas.
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. PDT – RR) 
– Com a palavra o Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srª Senadora, Srs. Senadores, hoje todos os 
jornais do País noticiaram uma entrevista dada pelo 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o festejado 
– e com justa razão – Ministro Carlos Velloso, que é 
tem toda respeitabilidade, tanto no Supremo Tribunal 
Federal como no Tribunal Superior Eleitoral. O Ministro 
tem toda credibilidade para afirmar o que afirmou no 
programa “Roda Viva”.

Todas as notícias repercutem a importante decla-
ração do Ministro. No site do Tribunal Superior Eleitoral, 
está dito que a comprovação de prática de caixa dois 
em campanha política pode provocar a cassação do 
registro e do estatuto do partido infrator. Essa interpre-
tação da lei foi feita na noite de ontem pelo Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Carlos Velloso, 
durante entrevista no programa “Roda Viva” da TV 
Cultura. “O que se pode entender por devidas contas? 
Fraude na prestação de contas. A leitura que faço da 
lei é nesse sentido. A prova do caixa dois pode levar à 
cassação do registro civil e do estatuto do partido in-
frator”, afirmou o Ministro Carlos Velloso, ressaltando 
que estava fazendo uma interpretação pessoal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de enorme im-
portância o fato de o Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral ter feito essa interpretação, que repercutiu 
na Folha de S.Paulo e nos principais jornais do País. 
Mesmo sendo uma interpretação pessoal e não uma 
interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, diante da 
credibilidade do Ministro e de sua posição de Presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral, é altamente sig-
nificativo esse fato.

Nesta crise há a participação de três elementos 
da maior importância: o Executivo, o Legislativo e um 
partido político. Há uma cobrança justa da população 
no sentido de que os Deputados que se deixaram cor-
romper por recursos percam seus mandatos. No en-
tanto, estamos assistindo a uma “operação abafa”, que 
ontem talvez tenha tido seu ápice na entrevista dada 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, o Depu-
tado Severino Cavalcanti, repudiada pelas oposições 
e pela maioria dos Deputados, que não desejam de 
forma nenhuma ver um “abafão”, uma pizza servida 
à população brasileira. Que rolem cabeças no Parla-
mento! É justo, é correto.

Por outro lado, Sr. Presidente, o centro corruptor 
ativo está onde? Está no Executivo e no Partido dos 
Trabalhadores. No Executivo, numa dissonância cog-
nitiva, o Presidente Lula continua se dissociando da 
realidade, dizendo que já afastou aqueles em relação 

aos quais havia indícios de culpa. Na verdade, ele não 
afastou ninguém: todos saíram por livre e espontânea 
vontade, pediram afastamento, pediram demissão do 
cargo. Assim foi com o Ministro Dirceu, assim foi com 
os dirigentes partidários.

Aconteceu isso no Executivo – muitos pediram de-
missão diante das evidências de culpabilidade –, mas, 
por outro lado, Sr. Presidente, ainda não se sabe que 
tipo de pena pagará o Partido corruptor, o Partido dos 
Trabalhadores, por subverter todas as práticas políticas, 
por ter um tesoureiro que captou recursos privados e 
públicos para repassar a Partidos aliados da base de 
apoio ao Governo. Será que esse Partido não infringiu 
nenhuma legislação e não merece uma penalidade? 
Aí é que vem, em bom momento, a declaração do Pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral. 

Quando assistimos à confissão de culpa do te-
soureiro do PT, o Sr. Delúbio Soares, fomos examinar a 
Lei Eleitoral. E ela é muito clara, Sr. Presidente, quando 
diz, no art.28, o seguinte:

Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após 
trânsito em julgado de decisão, determinará o 
cancelamento do registro civil e do estatuto do 
partido contra o qual fique provado:

(...)
III – não ter prestado, nos termos desta 

lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral.

E aí não se entenda prestar contas formais, mas 
prestar contas verdadeiras, não prestar contas fraudu-
lentas, Srªs e Srs. Senadores. No art. 30 da mesma 
legislação, está dito: 

Art. 30. O partido político, através de seus 
órgãos nacionais, regionais e municipais, deve 
manter escrituração contábil, de forma a permi-
tir o conhecimento da origem de suas receitas 
e a destinação de suas despesas.

Aí está o âmago da questão. O PT infringiu fron-
talmente a legislação, além de ter cometido outros 
delitos quando subverteu a vontade de determinados 
partidos por meio de recursos. No ano de 2002, hou-
ve o acerto de R$10 milhões entre o PL e o PT para 
que o PL apoiasse o PT. Segundo o presidente do PL, 
esses R$10 milhões foram gastos na campanha do 
Presidente da República. O acerto com o PTB foi de 
R$20 milhões. Apesar de o PT ter se demonstrado mau 
pagador – segundo o Deputado Roberto Jefferson, o 
PT só pagou R$4 milhões –, houve esse acerto.

Assim, Sr. Presidente, há de se perguntar: o Par-
tido dos Trabalhadores passará incólume por essa cri-
se e apenas decidirá internamente pela substituição 
de dirigentes? Como ele responderá diante da lei? Se 
existe uma lei, é para ser cumprida. Qualquer cidadão 
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comum, qualquer empresa, pública ou privada, que não 
cumprir a lei estará sujeita às severidades, às penas 
da lei. E ao PT não caberá nada? Ele pode trazer essa 
prática política indevida para o nosso meio? O PT, que 
prometia trazer uma nova ação política, uma prática 
totalmente diferente, trouxe algo deplorado por toda a 
Nação. É um Partido que se encontra em uma crise 
terrível. E não é só a crise dele: pior é a crise em que 
colocou o povo brasileiro e o governo de seu Presiden-
te, Luiz Inácio Lula da Silva, que teima, como disse o 
Líder do meu Partido, em sair peregrinando pelo País 
querendo incorporar, como em uma sessão espírita, o 
espírito do estadista Juscelino Kubitschek, querendo 
trazer para a nossa realidade fatos do passado. 

Sua Excelência, que provavelmente estudou Marx, 
deve entender o que Marx dizia claramente: a história 
só se repete como farsa no teatro, no cinema ou por 
meio da mentira. A história não se repete, e está longe 
o Presidente Lula de se parecer com o Presidente Jus-
celino Kubitschek, que construiu Brasília, que trouxe a 
indústria automobilística para o País, que fez 50 anos 
em cinco, que abriu a Belém – Brasília.

Sr. Presidente, trouxe essa questão quando me 
indignei, quando soube a posição do PT, denunciada 
como uma confissão pública pelo Sr. Delúbio Soares, 
sobre as práticas de caixa dois, a compra de consci-
ências e a compra de outros Partidos. Representei ao 
Tribunal Superior Eleitoral, para que este pudesse se 
pronunciar com relação à penalidade que o PT deveria 
sofrer por suas práticas ilegais.

E fico extremamente recompensado, Sr. Presi-
dente, quando ouço a declaração de um jurista da es-
tatura do Ministro Carlos Velloso, afirmando que a sua 
interpretação da lei eleitoral é a de que é passível de 
cassação de registro o partido que estiver cometendo 
caixa dois. E a rainha das provas é a confissão dos 
dirigentes do Partido. Não precisa de prova, nem de 
mais evidências, absolutamente nada, Sr. Presidente. 
Foi uma confissão. O Partido reconheceu a prática de-
lituosa, por meio dos seus dirigentes, que precisaram 
ser afastados.

Por isso, eles têm de efetivamente pagar, sob 
pena de isso se transformar, aí sim, numa prática cor-
riqueira. Já que o PT pode praticar caixa dois e nada o 
afeta, qualquer um sente-se no direito de fazer a mes-
ma coisa. E o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais 
Regionais Eleitorais e os juízes eleitorais não poderiam 
dizer mais nada, porque o mal exemplo do PT ficaria 
sem punição. Então, afrontar a legislação eleitoral pas-
saria a ser algo que não teria penalidade.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre-
sidente, encerrando meu pronunciamento, para não 
abusar da sua boa vontade, queremos deixar o nosso 
reconhecimento ou, eu diria, gratificação – não quero 
falar alegria, não é essa a palavra correta – de ver a 
coragem de um Ministro, como o Ministro Carlos Velloso, 
de ir a um programa em rede nacional e afirmar que é 
essa a sua interpretação da lei. Aplaudo e parabenizo 
o Ministro Carlos Velloso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Augusto Botelho, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca-
lheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Augusto 
Botelho.

É lida a seguinte:

Brasília, 31 de agosto de 2005

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia que, de acordo com o disposto no art. 7º, § 2º, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a partir desta 
data integrarei a bancada do Partido da Social Demo-
cracia Brasileira – PSDB.

Antecipando agradecimentos a Vossa Excelên-
cia, aproveito para desejar-lhe êxitos em sua elevada 
missão na Presidência do Senado Federal.

Atenciosas saudações, – João Batista Motta. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O expediente que acaba de ser lido vai à pu-
blicação.

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

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 956, DE 2005

Requer voto de aplauso ao Escritor e 
professor Werner Zotz, pelo lançamento de 
seu livro Aventura no Rio Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao escritor profes-
sor Werner Zotz, pelo lançamento, na Feira do livro de 
Brasília, de Aventura no Rio Amazonas, com fotos e 
textos que documentam e narram uma viagem da Ilha 
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do Marajó e a cidade de Tabatinga – AM, ao lado da 
tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru.

Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

Detentor de forte atração pela aventura, Werner 
Zotz, que é professor, fotógrafo e escritor, registra no 
seu livro Aventura no Rio Amazonas as emoções e 
a exuberância da floresta Amazônica, após uma via-
gem que se iniciou na Ilha do Marajó e foi terminar na 
tríplice fronteira Brasil–Colômbia–Peru, na cidade de 
Tabatinga. Juntamente com sua mulher Betty, o escri-
tor, hoje radicado em Florianópolis, descreve a gran-
deza da Amazônia, numa viagem de cunho jornalístico 
entremeada com aventura e sobretudo para registro 
histórico. Com fotografias que ilustram a obra, o texto 
de Werner encanta pela simplicidade e pela força da 
emoção de que se reveste.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005, _ Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 957, DE 2005

Requer voto de aplauso ao cavalheiro 
Rodrigo Pessoa pela conquista da medalha 
de Ouro das Olimpíadas de 2004, na Grécia, 
a ele entregue ontem, no Rio de Janeiro.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao cavaleiro 
Rodrigo Pessoa, pelo recebimento, ontem, no Rio de 
Janeiro, da Medalha de Ouro de Hipismo, beneficiado 
que foi, e legitimamente, pela desclassificação de ou-
tro cavaleiro, punido por doping.

Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

Demorou, mas se fez justiça. Rodrigo Pessoa, ca-
valeiro brasileiro recebeu ontem, no Rio, a Medalha de 
Ouro de Hipismo, das Olimpíadas de 2004, na Grécia. 
Beneficiado, mais de um ano depois, pela desclassifi-
cação de outro concorrente, punido por doping. Rodri-
go acabou levando uma vantagem extra, a de receber 
a honraria em sua terra natal, o Rio de Janeiro, onde 
o Comitê Olímpico Brasileiro recriou a solenidade de 
premiação de Atenas. E, além dessa vantagem, uma 
outra, o cenário foi à beira–mar de Copacabana. A ho-
menagem que ora formulo justifica–se pela merecida 
deferência a Rodrigo Pessoa.

Sala das Sessões, 31, de agosto de 2005. – Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERJMENTO Nº 958, DE 2005

Requer voto de aplauso ao jornalista 
Márcio Moreira Alves pelo lançamento de 
seu livro Teotônio, Guerreiro da Paz.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao escritor e 
jornalista Marco Moreira Alves, ex-Deputado Federal, 
pelo lançamento do livro Teotônio Guerreiro da Paz. 
Nessa obra, Márcio reconstitui a vida do Guerreiro 
da Paz, desde os tempos de vaqueiro e boêmio nas 
Alagoas até as grandes lutas de um dos mais cora-
josos políticos da cena brasileira contemporânea. 
Seu autor, punido com cassação do mandato de 
Deputado Federal durante o regime militar, descreve 
a saga de Teotônio com emoção, mas também com 
objetividade, numa análise que se insere como obra 
de valor histórico.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado e do Senador 
Teotônio Vilela Filho, que sucedeu o pai na vida política 
e hoje é Senador da República.

Justificação

A passagem de Teotônio Vilela pela vida política 
brasileira é das mais ricas e significativas na luta pela 
democracia. Corajoso, ele chegou ao Senado da Repú-
blica como representante de Alagoas e aqui foi figura 
de destaque, com seus discursos de analista profundo 
do País. Foi graças a essa participação, que se somou 
a de outros que, como ele, não se conformavam com a 
ditadura nem com a opressão, que o Brasil desfruta de 
forte democracia, dizia inabalável por nos ter custado 
muito. Teotônio, o Menestrel percorreu o País em sua 
pregação cívica e, em dado momento, afirmou, como 
esta no livro de Márcio Moreira Alves: Descobri que 
existe no Brasil uma Pátria.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005, – Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará os votos de aplau-
so solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Augusto Botelho.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 959, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 258 e 259 do Re-
gimento Interno, a  tramitação em conjunto do Projeto 
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de Lei do Senado nº 305, de 2004, a mim distribuído 
para relatar na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, com o de nº 76, de 2004, que dispõem so-
bre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Mar-
celo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O requerimento lido será incluído em Ordem 
do Dia, oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Augusto Bo-
telho.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 960, DE 2005

Nos termos do art. 336, 11, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
76, de 2005, advindo da MSF nº 184 de 2005, que “pro-
põe ao Senado Federal seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo no valor equivalente 
a até US$ 12,120,000.00 (doze milhões, cento e vinte 
mil dólares dos Estados Unidos da América), de prin-
cipal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– Banco Mundial (BIRD), destinada ao financiamento, 
parcial, do Projeto de Assistência Técnica ao Progra-
ma de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico 
Eqüitativo e Sustentável – PACE.”

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto 
no art. 340, inciso II, do Regimento Interno do Sena-
do Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Srªs e Srs. Senadores, na sessão do Congresso 
Nacional, realizada hoje, dia 31 do corrente, na votação 
de vetos, foi adotada a sistemática da cédula única.

A apuração processou-se através do Prodasen, 
tendo sido acompanhada pelo Senador Paulo Octávio 
(PFL – DF), e pelos Deputados Rogério Teófilo (PPS 
– AL), Júlio César (PFL – PI), Vanderlei Assis (PP – SP) 
e Laura Carneiro (PFL – RJ).

Votaram 439 Srªs e Srs. Deputados e 71 Srªs e 
Srs. Senadores.

O veto presidencial aposto ao Projeto de Lei do 
Senado Federal nº 371, de 2004, que altera a remune-
ração dos servidores públicos integrantes dos Quadros 
de Pessoal do Senado Federal, recebeu 61 votos NÃO 
e 7 votos SIM no Senado Federal; 370 votos NÃO e 
59 votos SIM na Câmara dos Deputados, tendo sido 
rejeitado; o veto presidencial aposto ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2005, que altera a remuneração 
dos servidores públicos integrantes dos Quadros de 
Pessoal da Câmara dos Deputados recebeu 407 vo-
tos NÃO e 25 votos SIM na Câmara dos Deputados; 
61 votos NÃO e 7 votos SIM no Senado Federal, fi-
cando rejeitado.

O Sr. 1º Secretário procederá à leitura da Ata 
da apuração.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência fará a devida comunicação 
ao Senhor Presidente da República e à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se, agora, à apreciação do Requeri-
mento nº 915, de 2005, do Senador Alvaro Dias, lido 
na sessão de 23 do corrente, solicitando a realização, 
pelo Tribunal de Contas da União, de auditoria no Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), a fim de investigar os contratos daquele 
Banco com empresas no exterior.

Consulto os Srs. Líderes partidários se seria 
conveniente darmos seqüência à votação desse re-
querimento agora ou se deveríamos votá-lo após uma 
reunião dos líderes partidários para discuti-lo mais 
profundamente. Talvez, isso fosse de bom senso e 
ditado pela responsabilidade que o momento político 
requer. (Pausa.)

Não havendo objeção, deixaremos para apreciar 
esse requerimento em outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 937, de 2004 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 62, de 2004 (nº 3.846/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que cria a Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC e dá outras provi-
dências.

Pareceres favoráveis, sob nºs
– 1.538, de 2005, da Comissão de Desen-

volvimento Regional e Turismo (em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 448, de 2005), 
Relator: Senador Delcídio Amaral;

– 1.539, de 2005, da Comissão de Ser-
viços de Infra-Estrutura, Relator: Senador Del-
cídio Amaral;

– 1.540, de 2005, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Tasso Jereissati, com voto contrário, em sepa-
rado, do Senador Marcelo Crivella; e

– nº 1.541, de 2005, da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: 
Senador Heráclito Fortes.

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

Discussão do projeto, em turno único.
Antes de conceder a palavra ao primeiro orador 

inscrito, Senador Sérgio Cabral, eu gostaria de deter-
minar aos Presidentes das Comissões Parlamentares 
de Inquérito a suspensão das reuniões que estão acon-
tecendo agora, para que não haja depois justificativa 
nem problemas com relação à nulidade. Determino a 
suspensão dos trabalhos, por favor.

Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio 
Cabral. Em seguida, darei a palavra ao Senador Ro-
berto Saturnino.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje decidimos o projeto de lei de criação da 
Agência Nacional de Aviação Civil. Creio que a criação 
de uma Agência Nacional de Aviação Civil é de suma 
importância para o País. Todos os países civilizados 
têm a sua agência reguladora, onde as discussões da 
aviação civil se travam de maneira democrática, com 
diretores eleitos pelo Parlamento e com maior trans-
parência de todo o processo de decisão.

Usando uma expressão do segmento, há muito 
de caixa preta nas decisões da aviação civil brasilei-
ra no que diz respeito a companhias aéreas, a regras 
estabelecidas, a preços de bilhete aéreo, a direitos 
e privilégios para algumas empresas em detrimento 
de outras; e é quase um lugar-comum que o cidadão 
brasileiro, o passageiro brasileiro é o mais prejudicado 
com a falta de transparência. 

Então, a iniciativa do Governo de enviar propos-
ta de criação da ANAC é muito bem-vinda. Porém, Sr. 
Presidente, a aviação civil brasileira tem na cidade do 
Rio de Janeiro a sua grande tradição. Quando o pro-
jeto chegou da Câmara dos Deputados à nossa Casa, 
o Senado Federal, causou-me espécie o fato de estar 
assinalada no projeto a criação da agência com sede 
no Distrito Federal e a previsão da criação de admi-
nistrações regionais – essa é a expressão do texto. O 
texto enviado pelo Governo Federal foi consagrado 
pela Câmara sem nenhuma mudança.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Rio de 
Janeiro é sede do DAC – Departamento de Aviação 
Civil; do Departamento de Controle do Espaço Aéreo; 
do Instituto de Proteção ao Vôo; do Instituto de Carto-
grafia da Aeronáutica; da Diretoria de Engenharia da 
Aeronáutica; da Comissão de Estudos e Controle do 
Espaço Aéreo, órgão que foi encarregado da implan-
tação do Sivam; do Instituto de Aviação Civil; do Cen-
tro de Medicina Aeroespacial; do Institut du Transport 
Aérien; do Sindicato dos Aeronautas Aeroviários; do 
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Centro de Manutenção da Varig – VEM, de turbinas e 
aeronaves de grande porte; além de empresas aéreas, 
aeroclubes, oficinas diversas. Enfim, são mais de 10 
mil empregos diretos.

Quando da criação da Agência Nacional de Pe-
tróleo – a ANP, tivemos uma solução extremamente 
positiva: a sede da ANP é Brasília, mas com adminis-
trações regionais e um escritório central na cidade do 
Rio de Janeiro. e é assim que funciona. Por quê? Por-
que a Petrobras, em sua maior estrutura, se encontra 
na cidade do Rio de Janeiro e porque 85% do petróleo 
nacional vêm do Estado do Rio de Janeiro.

Recentemente, aqui no Senado Federal, o Se-
nador Rodolpho Tourinho foi Relator de uma maté-
ria importante que tratava da criação da Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE. S. Exª, também com 
muito bom senso, em seu relatório, confirmou o Rio 
de Janeiro não como sede da EPE, a sede é Brasília, 
mas destacou a criação de um escritório central, à 
semelhança da ANP.

Vale lembrar, na lei de criação da ANP, o seu art. 
7º, parágrafo único:

A ANP terá sede e fórum no Distrito Fe-
deral e escritórios centrais na cidade do Rio 
de Janeiro, podendo instalar unidades admi-
nistrativas e regionais. 

Na criação da EPE, Lei nº 10.847, de 15 de mar-
ço de 2004: 

A EPE terá sede e fórum na capital fede-
ral e escritório central no Rio de Janeiro, po-
dendo estabelecer escritórios ou dependências 
em outras unidades da Federação.

Por quê? Porque Furnas está no Rio de Janeiro, 
porque a Nuclebrás está no Rio de Janeiro, porque a 
Eletrobrás está no Rio de Janeiro. Enfim, faz sentido. 

Eu não compreendi por que o Governo Federal, 
o Governo do Presidente Lula, não estabeleceu na 
mensagem original – e muito menos entendi por que 
a Câmara Federal não modificou isto –, exatamente 
como na criação da ANP e da EPE, um escritório cen-
tral na cidade do Rio de Janeiro.

Não houve reivindicações para a Agência de Te-
lecomunicações, para a Agência de Energia Elétrica, 
para a Agência de Águas, porque não faziam sentido. 
No caso da ANP e da EPE, fazia sentido, como agora 
faz sentido na Agência Nacional de Aviação Civil.

Sr. Presidente, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, destacamos esse assunto e tive-
mos a palavra do Senador Aloizio Mercadante – que 
merece de mim toda a confiança, porque sempre que 
empenhou a sua palavra S.Exª a cumpriu –, em nome 
do Governo, que, assim que essa matéria for consa-

grada e sancionada, o Governo editará uma medida 
provisória exatamente reparando esta falha, que é a 
criação de um escritório central. A sede permanece 
em Brasília, as administrações regionais continuam 
no texto, e cria-se um escritório central.

Vai-se dizer, por exemplo, que São José dos 
Campos é o centro de homologação das aeronaves. 
Continuará sendo. Mas é fundamental que haja um 
destaque, em nome de toda essa tradição da aviação 
civil no Rio de Janeiro, da criação de um escritório 
central na cidade do Rio de Janeiro.

O Senador Mercadante teceu detalhes, chaman-
do a atenção para a questão dos empregos, da preo-
cupação do Governo de não haver um deslocamento 
imediato para o Distrito Federal, porque o DAC está na 
cidade do Rio de Janeiro, e isso evidentemente vai-se 
dar paulatinamente.

Não se trata de uma visão bairrista, mas de uma 
visão estratégica de país, como no caso da ANP, como 
no caso da EPE, que se tenha destacado no texto um 
escritório central no Rio de Janeiro.

Por conta de uma série de razões, sobretudo 
pela palavra do Senador Mercadante, depois por ou-
tras ponderações apresentadas pelo Senador Tasso 
Jereissati, mas o que me tranqüilizou foi a ponderação 
do Senador Mercadante...

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Senador 
Sérgio Cabral, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Com 
prazer, Senador Crivella, legítimo representante do 
Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Sena-
dor Sérgio Cabral, V. Exª tem todo o direito de, neste 
momento, ao discutir a matéria, lembrar, alto e bom 
som, que a Bancada do Rio de Janeiro concordou com 
a votação desse projeto da ANAC porque houve um 
acordo, que inclusive constou no relatório do Senador 
Heráclito Fortes, de que haveria um escritório regional 
no Rio de Janeiro.

O SR SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Eu 
chegaria ao Senador Heráclito Fortes em seguida, até 
porque V. Exª teve um papel fundamental no episódio, 
quando o Senador Heráclito Fortes, como grande amigo 
que é do Estado do Rio de Janeiro, teve a lembrança 
do acordo e V. Exª o ratificou. Portanto, é a pura ver-
dade dos fatos. O Senador Heráclito Fortes destacou 
o acordo e V. Exª o ratificou.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – e toda 
a população do Rio de Janeiro que assiste à fala de V. 
Exª sabe que nós no Rio de Janeiro temos sido prete-
ridos por este Governo. Quero reiterar, sou Vice-Líder 
do Governo, mas em primeiro lugar sou Senador pelo 
Rio. Não podemos aceitar o descumprimento. Seria 
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um pecado mortal de um Presidente que teve mais de 
70% dos votos dos eleitores do Rio de Janeiro, o Pre-
sidente Lula, que, até hoje, parafraseando o discurso 
de V. Exª, não foi ao nosso Estado para cortar uma 
fita de inauguração de uma obra importante. Agora, 
Senador Sérgio Cabral, recebi um e-mail em meu ga-
binete do Sindicato dos Fiscais de Renda, que estão 
preocupados, porque a bacia de Santos, que começa 
em Cabo Frio, nossa terra, tem os seus campos mais 
importantes em frente ao Rio de Janeiro, e a Petrobrás 
quer fazer um escritório em São Paulo. Portanto, estou 
aqui para parabenizar V. Exª, servir de testemunha do 
esforço que V. Exª tem feito para defender as cores do 
nosso Estado e reiterar que houve um acordo e que 
ele precisa ser honrado pelo Governo. Muito obrigado 
pelo aparte, Senador.

O SR SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Imagi-
ne, Senador Crivella, foi com muito prazer.

Vale lembrar, Sr Presidente, que houve até uma 
argumentação na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania no sentido de que os representantes do Rio 
sempre lamentariam esse deslocamento para Brasília. 
Não. É natural que haja esse deslocamento, afinal a 
sede do País, a Capital do País é Brasília. Não é isso. 
Tanto que eu repito, na criação da Agência Nacional 
de Águas, da Aneel, da Anatel, não houve nenhum 
questionamento. Há escritórios regionais por todo o 
País de maneira equilibrada. Mas, no caso da aviação 
civil, como no caso do petróleo, no caso de energia, 
de empresa de pesquisa energética, faz sentido. São 
as duas únicas leis federais, criadas para de institui-
ções novas, em que houve destaque para a criação 
de um escritório central no Rio de Janeiro, em função 
da tradição do Estado em relação a essas matérias. 
e o mesmo há de se repetir com o cumprimento da 
palavra do Governo, após a sanção, com uma medi-
da provisória, para que o escritório central seja no Rio 
de Janeiro.

Não tenho a menor dúvida de que essa decisão 
é viável. Sede em Brasília, mas escritório central no 
Rio de Janeiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A matéria continua em discussão.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Satur-

nino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 

Para discutir a matéria. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Sérgio 
Cabral já expôs, no seu pronunciamento, de forma 
muito clara, muito lúcida, as razões que eu ia aqui 
também levantar não exclusivamente em nome dos 
interesses do Rio de Janeiro, mas em nome dos inte-

resses nacionais, que apontam para o Rio de Janeiro 
a localização mais propícia para o escritório central 
dessa nova agência.

Compreendo a pressa do Governo em aprovar 
essa medida, em recomendar a rejeição de todas as 
emendas, inclusive a de uma que apresentei, que 
propunha mais aproveitamento do pessoal e, natural-
mente, a emenda do Senador Sérgio Cabral, defen-
dida por todos nós, de mudança da sede para o Rio 
de Janeiro.

Não é bairrismo, como disse V. Exª; não se trata 
de um interesse exclusivo do Estado. É que, no Rio 
de Janeiro, está situada toda a estrutura do DAC; não 
apenas do DAC, mas um conjunto de instituições que 
possuem tradição – quadros técnicos, acervo técnico 
–, e tudo isso está localizado no Rio de Janeiro.

Na medida em que isso é um dado da realidade, 
continuamos a afirmar que a localização adequada, 
certa dessa agência seria o Rio de Janeiro.

Muitas vezes, adota-se na legislação uma loca-
lização que não é a mais adequada, o que provoca 
um desequilíbrio e prejudica a gestão da própria ação. 
Agora, houve esse acordo.

Na Comissão de Infra-Estrutura, cheguei a pedir 
vistas do projeto, para emitir um voto em separado, fa-
vorável à localização no Rio de Janeiro, mas fui infor-
mado do acordo que havia sido feito na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania com os Senadores 
Sérgio Cabral, Aloizio Mercadante e Marcelo Crivella, 
no sentido de que o Rio teria um escritório de impor-
tância ímpar. Não que a cidade o merecesse, mas 
porque a atividade já desenvolvida no Rio de Janeiro 
está a merecer.

O Senador Sérgio Cabral lembrou muito bem o 
caso da Agência Nacional do Petróleo. Lembro o caso 
da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, cuja sede 
é em Brasília, mas o seu escritório principal é no Rio 
de Janeiro. Por quê? Porque é lá que está a história, a 
tradição e a atividade cinematográfica brasileira.

Por tudo isso, contrariar as tendências naturais, 
contrariar a história, a tradição e as raízes, não cos-
tuma dar bons resultados, razão pela qual insistimos 
no fato de que a melhor localização é efetivamente o 
Rio de Janeiro.

Mas vamos compreender as razões do Governo, 
vamos aceitar que há urgência para a regulamentação 
desse projeto – de fato, há. Esse setor está necessitado 
de uma regulamentação adequada, de uma agência 
que tenha poderes para regulá-lo.

Trata-se de um setor em que a regulação do Es-
tado é essencial, Sr. Presidente. O setor não pode ser 
entregue ao mercado, que, espontaneamente, gera 
tipos de concorrência que se transformam em concor-
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rências predatórias, produzindo resultados como os 
que levaram ao desaparecimento da Panair, que, ago-
ra, está ameaçando a nossa mundialmente conhecida 
empresa do setor aéreo: a Varig, que está passando 
por situação difícil.

Esse setor precisa de muita cautela para fazer 
a sua regulamentação, precisa de correto dimensio-
namento, que não permita o ingresso e a criação de 
muitas empresas, que, a título de estabelecimento 
de concorrência, que viria, teoricamente, beneficiar o 
consumidor, o viajante brasileiro, na verdade, acaba 
produzindo a derrocada de empresas importantes, em 
prejuízo do funcionamento do setor como um todo. Por 
isso, é muito importante a criação da agência.

Aplaudimos e compreendemos a urgência do 
Governo e a necessidade de rejeitar todas as emen-
das para que o projeto não tenha de voltar à Câmara, 
o que demandaria um prazo maior. Mas deixamos re-
gistrado aqui o nosso ponto de vista – o do Senador 
Sérgio Cabral, o do Senador Crivella e o meu –, no 
sentido de que a adequada localização dessa agência 
é, de fato, o Rio de Janeiro.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 

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

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Octávio 
e, em seguida, eu a concederei a V. Exª.

Se V. Exª quiser a palavra pela ordem...
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – É para 

encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Então, concedo a palavra ao Senador Paulo 
Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, entendo que hoje esta Casa teve duas vi-
tórias: a primeira, foi a justiça feita aos servidores do 
Senado Federal e da Câmara. e V. Exª teve um papel 
preponderante, fundamental, muito importante nesse 
assunto. Foi feito justiça a um pleito antigo. Com certeza, 
a derrubada do veto vai fazer com que 30 mil famílias, 
a partir de hoje, tenham mais tranqüilidade.

Cumprimento todos os Senadores que prestigia-
ram os servidores hoje, dando os seus votos para a 
derrubada do veto, na sessão conjunta realizada na 
Câmara dos Deputados.

Quero também cumprimentar o Senado, porque 
a criação dessa agência, que começou na Câmara dos 
Deputados – e fui membro, na época, da Comissão que 
tratou da criação dessa agência –, estava adormecida 
há muito tempo na Câmara. Foi graças à intervenção 

da Comissão de Assuntos Econômicos, da Subcomis-
são de Turismo, da qual fazem parte vários Senadores 
aqui presentes, presidida pelo Senador Ramez Tebet, 
depois de um amplo diálogo para se analisar a crise 
da aviação civil no nosso País, que fizemos uma au-
diência com o Presidente da República para lhe pedir 
que se voltasse à discussão da criação da Agência 
Nacional de Aviação Civil, que é tão importante para 
o nosso País.

Ouvi, com muita atenção, os pronunciamentos 
dos Senadores Sérgio Cabral, Marcelo Crivella e Ro-
berto Saturnino, grandes Líderes da Bancada do Rio 
de Janeiro, e ouvi com atenção os demais pronuncia-
mentos feitos nas Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e Relações Exteriores, por onde o projeto 
tramitou com urgência. e quero enaltecer a considera-
ção da criação que foi proposta pelo eminente Sena-
dor Sérgio Cabral de levar para o Rio de Janeiro uma 
agência central da Anac.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam Bu-
arque, que já o pede há algum tempo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Se-
nador Paulo Octávio, quero apenas solidarizar-me com 
o seu pronunciamento e lembrar que, mesmo respei-
tando, obviamente, os Senadores do Rio de Janeiro, 
parece até raro para o Brasil inteiro que assiste a esse 
nosso debate que, com esse tempo todo – quase meio 
século – de a nova capital do Brasil ser sediada aqui, 
no Planalto Central, ainda estejamos discutindo a 
transferência de órgãos para cá. Parece esquisito que 
ainda não tenham sido transferidos todos os órgãos da 
Administração Federal para Brasília. Creio que, hoje, 
estamos dando mais um passo para a consolidação 
do sonho de todos aqueles que fizeram esta cidade, 
como Juscelino Kubitschek. Parabenizo V. Exª por es-
tar tomando a defesa da nossa cidade.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Muito 
obrigado Senador Cristovam Buarque.

A Emenda Constitucional nº 32 dispõe que “com-
pete exclusivamente ao Presidente dispor sobre a or-
ganização, estrutura e funcionamento dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo”. Logicamente, a criação 
dessa agência também é norteada pelo Poder Execu-
tivo e deve ter sede em Brasília.

Das nove agências reguladoras, oito têm sede 
no Distrito Federal. Apenas a Agência Nacional de 
Saúde a tem no Rio de Janeiro. A ANP, aqui mencio-
nada pelo eminente Senador Sérgio Cabral, e a An-
cine, apesar de terem sede no DF, funcionam no Rio, 
o que, na minha visão e na de muitos, dificulta o seu 
funcionamento.

Recentemente, tive um encontro com o Embaixa-
dor Sebastião do Rego Barros, que foi, durante muito 
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tempo, presidente da Agência Nacional do Petróleo. 
Com a experiência que é peculiar a quem dirigiu uma 
agência tão importante, o Embaixador me disse que 
o fato de ela estar no Rio de Janeiro em muito dificul-
tou o trabalho desenvolvido nos seus anos de gestão 
naquela presidência.

O contato com o Executivo, com o Congresso 
Nacional e com o Judiciário é fundamental para o 
bom funcionamento de uma agência reguladora, até 
porque para nós, Parlamentares, é importantíssima a 
sua constante fiscalização.

A ANP, que tem sede em Brasília e escritório 
central no Rio de Janeiro, na realidade, funciona to-
talmente naquele Estado, assim, com relação à justa 
preocupação com os servidores, expressada pelos 
eminentes Senadores da bancada do Rio de Janeiro, 
quero registrar que o DAC tem 1.805 funcionários, 50% 
dos quais já estão em outras regionais.

Haverá direção regional da Agência Nacional de 
Aviação Civil no Rio de Janeiro – e o compromisso que 
existe é de que nela haja um maior número de funcio-
nários –, mas não podemos, de forma alguma, aceitar 
a inclusão no projeto da criação de uma agência cen-
tral no Rio de Janeiro, pois estaríamos desvirtuando 
o projeto e fomentando a criação de uma agência nos 
moldes da ANP, que está toda naquele Estado porque 
a agência central foi para lá.

Por isso, em defesa do bom funcionamento das 
agências e da consolidação desta cidade, que é a Ca-
pital de todos os brasileiros, faço o apelo para que se 
vote o projeto na forma como foi aprovado nas Comis-
sões e na Câmara dos Deputados: sede em Brasília e 
agências regionais.

Agradeço a atenção de V. Exªs e cumprimento 
a Bancada do Rio de Janeiro, que aqui cumpre o seu 
papel de defender o Estado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB no Senado Federal.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, sou favorável à criação da Agência 
Nacional de Aviação Civil – Anac, por ela represen-
tar um passo importante para se regular um setor já 
consolidado com mil defeitos nas regiões mais desen-
volvidas do País e que floresce com mil defeitos nas 
regiões periféricas do Brasil.

Vejo a figura da fiscalização, a perspectiva do 
aperfeiçoamento dos controles, visando à seguran-
ça do vôo, e a possibilidade de darmos amparo, por 
outro lado, a iniciativas que, no Nordeste do Senador 
José Agripino e no Norte que represento, começam 
a florescer.

Comecei minha vida pública – e para trás era pior 
– fazendo vôos nas condições mais precárias que se 
possam supor. Hoje, há o projeto Sivam funcionando 
em grande parte, o GPS e equipamentos renovados 
– V. Exª sabe muito bem disso, Senador Tião Viana. A 
nossa região é inóspita para o vôo, mas, ainda assim, 
ele é bem mais seguro hoje que há 25 ou 30 anos. No 
entanto, é preciso que haja uma política para o setor.

Preconizo empresas regionais de transporte aé-
reo fortes, capitalizadas, que sofram todo o crivo de 
uma fiscalização rigorosa, mas que tenham a possibi-
lidade de se defender das intempéries da concorrên-
cia predatória, por exemplo. Como estava era a lei do 
mais forte e ao pequeno não se lhe concedia o direito 
de crescer. Como ficará? Espero que seja na via da 
regulamentação da concorrência e do estabelecimen-
to de regras fixas a serem seguidas por todas, dando 
oportunidade às empresas regionais.

Estou pensando muito no meu Estado, na minha 
Região. Essas empresas regionais precisam ter duas 
possibilidades: a de servirem bem aos seus usuários, 
hoje, e a de poderem crescer daqui para a frente. De-
las cobram-se segurança no vôo, equipamentos em 
perfeito estado de conservação, com revisões reli-
giosamente feitas, e respeito pelas vidas humanas e 
cargas que transportam.

Entendo que as privatizações necessárias – que, 
hoje, o meu mais empedernido adversário do PT não 
diria que foram nocivas ao País – mudaram a face da 
economia brasileira. Era preciso que se estabelecesse 
uma resposta para o vácuo. Qual era o vácuo? Deixa 
de existir a empresa estatal e, nada havendo em seu 
lugar, reinaria, a partir daí, a lei do cão.

Então, prego e preconizo exatamente esse mo-
delo das agências reguladoras: agência para regular 
telefonia, petróleo e cada segmento da ecomomia que 
sofreu esse processo de privatização, que, para mim, 
é de abertura clara e necessária da economia brasilei-
ra. Fica reinando hoje, a partir de agora, a cultura das 
agências reguladoras, dos marcos regulatórios. Nada 
mais justo do que a aviação civil ter o seu.

Eu estava assistindo ao debate indireto, mas 
muito bonito e brilhante, travado entre o indormido 
representante do Rio de Janeiro, Senador Sérgio Ca-
bral, e o também indormido representante de Brasília, 
Senador Paulo Octávio; porém, nem entro nesse mé-
rito. Quero dizer, apenas, que entendo o espírito das 
agências reguladoras e desejo vê-lo rendendo frutos 
para o usuário. Trata-se do Estado brasileiro defenden-
do o usuário, estabelecendo direitos e deveres para as 
empresas, que se sentem mais seguras.

Pois não, Senador Sérgio Cabral.
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O Sr. Sérgio Cabral (PMDB – RJ) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita honra, concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Sérgio Cabral (PMDB – RJ) – Agradeço 
a V. Exª o aparte. V. Exª está absolutamente corre-
to. A criação da Agência Nacional da Aviação Civil é 
uma demanda do Brasil e V. Exª, como um legítimo 
representante do Estado do Amazonas, chamou a 
atenção para os aspectos regionais e para a questão 
da segurança dos vôos e da transparência nas deci-
sões desse segmento da aviação civil. Corroboro as 
palavras de V. Exª. Minha única preocupação, Sena-
dor Arthur Virgílio, solucionada pelo Senador Aloizio 
Mercadante, era de que o Governo não cometesse o 
desatino de referenciar o Rio de Janeiro como escri-
tório central dessa agência, da forma que aconteceu 
com a Agência Nacional do Petróleo e a Empresa de 
Pesquisa Energética. Portanto, não tenho uma visão 
bairrista, mas nacional, Senador Arthur Virgílio. O se-
tor da aviação civil tem no Rio de Janeiro o seu maior 
acúmulo de conhecimento. Várias instituições estão 
no Estado e continuarão lá, independentemente da 
criação da agência e da sede ser em Brasília. Toda a 
estrutura de pesquisa, de informação e de represen-
tação do setor se encontra no Rio de Janeiro, e assim 
continuará a ser. Por isso, não faz sentido o Governo, 
ao criar a Agência, não referenciar o Rio de Janeiro com 
o seu escritório central. É basicamente isso. Quanto ao 
mérito, concordo com V. Exª: essa Agência já deveria 
estar funcionando.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Sérgio Cabral, tenho acompanhado a atuação 
sempre vigilante do Senador Roberto Saturnino e a do 
Senador Marcelo Crivella, e a atuação quase obses-
siva de V. Exª, quando se trata de assuntos referentes 
ao Rio de Janeiro. Trata-se de uma obsessão positiva, 
já que os Senadores do seu Estado cumprem com os 
seus deveres, como tantos outros Parlamentares, que 
procuram fazer o mesmo pelos seus respectivos Es-
tados. V. Exª defende o Rio de Janeiro com o mesmo 
ardor que o Senador Paulo Octávio defende a Capital 
naquilo que entende ser os direitos desta cidade, que 
é muito minha também, onde vivi os melhores anos 
da minha vida e onde procuro passar aqueles que – 
procuro me convencer – ainda possam ser parte dos 
melhores. de certa forma – e já concedo um aparte ao 
Senador Sérgio Guerra –, é um passo à frente, sim, 
termos a regulamentação do setor. É a presença do 
Estado. Diria que o Governo é eleito para cumprir os 
objetivos de Governo; as empresas estão aí para lutar 
pelos seus lucros. Cumpre ao Estado brasileiro tomar 

conta dos usuários e da relação empresa versus Go-
verno e empresa versus empresa.

Concedo o aparte ao Senador Sérgio Guerra, 
antes de encerrar. 

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Líder Arthur 
Virgílio, a aprovação desse Projeto de Lei é um marco 
relevante na estruturação de uma nova base para a 
aviação civil no Brasil. Antes de mais nada, a constata-
ção de que precisamos de uma aviação brasileira. Um 
país de dimensão continental como o Brasil necessita 
de uma estrutura brasileira de produção de serviços 
na área da aviação. Portanto, essa é uma decisão 
fundamental. Depois, a necessidade de regras muito 
transparentes que regulem, como chama a atenção o 
nosso Líder, toda essa estruturação. Sem dúvida, tra-
ta-se de um passo relevante, que deve prosseguir – e 
aqui vale a pena usar uma expressão bem ao gosto 
do Senador Aloizio Mercadante – com uma discussão 
qualificada, a fim de que possamos encontrar, de ma-
neira consistente, uma solução para um dos muitos 
problemas brasileiros não resolvidos, como é o caso 
da aviação civil, que precisa de decisão, de liderança, 
de comando e de regras, como as que agora o Sena-
do deverá aprovar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A lu-
cidez de V. Exª é a de sempre, Senador Sérgio Guerra. 
V. Exª se marca nesta Casa pela lucidez que a todos 
nos convence e a todos nos encanta. É isso mesmo: 
é uma nova economia e, portanto, tem que ser regu-
lada de maneira diferente. Não há mais a figura dos 
mamutes estatais. Então, é preciso preencher o vácuo 
via presença do Estado brasileiro, com seus objetivos 
permanentes, até para regular governos com seus 
objetivos temporários.

Nesse sentido, saúdo e agradeço o aparte de 
apoio de V. Exª, como representante brilhante do Esta-
do de Pernambuco, e o alvorecer de mais uma agência 
reguladora, qual seja, a Agência Nacional de Aviação 
Civil.

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

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes, para continuar a discussão.

Em seguida, darei a palavra ao Senador José 
Agripino, último Senador inscrito, para, imediatamente, 
passarmos à votação.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, com a votação desse projeto, todos, 
no Brasil, sairão ganhando.

O DAC, dono de um passado e de uma história 
de bravura neste País, encerrará o seu ciclo passando 
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à Aeronáutica o cumprimento do papel que lhe cabe 
na defesa da Pátria. A Anac servirá para ajustar aos 
tempos modernos o setor da aviação civil no Brasil, 
seguindo o modelo dos países desenvolvidos.

Sr. Presidente, há que se dizer, com o que pos-
so até concordar, que o Projeto poderia ter sido me-
lhor aperfeiçoado. Mas, como não temos tradição em 
estabelecer leis duradouras, creio que esses aper-
feiçoamentos poderão ser feitos ao longo do tempo, 
acompanhando também a modernização mundial do 
setor, que vai requerer uma Agência enxuta e, acima 
de tudo, que acompanhe a modernização tecnológica 
por que passa a aviação em todo o mundo. 

A burocracia que emperra o DAC não pode ser, 
de maneira nenhuma, atribuída aos que compõem nem 
o Ministério da Aeronáutica nem especificamente ao 
DAC; faz parte da própria morosidade do Governo. A 
burocracia é inerente ao Estado. Daí por que transfor-
má-lo em Agência será a grande solução para a de-
fesa e proteção da aviação civil brasileira, que, hoje, 
merece cuidados especiais da Nação. Podemos citar, 
como exemplo, a crise por que passa a Varig, que, ori-
ginalmente, não contribuiu para que ela acontecesse, 
mas que deixa milhares e milhares de funcionários na 
incerteza de um futuro que depende de negociações. 
e muitas dessas negociações não aconteceram, em 
parte, por culpa da sua própria estrutura e, por outra, 
por culpa da burocracia do Governo intervencionista 
no setor.

Congratulo-me com o Estado do Rio de Janeiro 
pelo espírito aqui demonstrado pelos seus Senadores 
em acatar esse acordo firmado, para que, por meio de 
medidas provisórias, outras definições sejam dadas, 
sem que haja necessidade de a matéria retornar à 
Câmara, atrasando a sua votação.

Votamos a Anac exatamente no momento em 
que se inicia a discussão do Orçamento da União. 
Corria-se o risco, caso a votação sofresse atraso, de 
não termos, no ano vindouro, recursos para suprir as 
necessidades do Ministério da Aeronáutica, tampouco 
da recém-criada Agência Nacional de Aviação Civil. 
Quando digo Ministério da Aeronáutica, refiro-me ao 
setor que ficará naquele Ministério, no quinhão hoje 
chamado DAC.

Sr. Presidente, com muita alegria, quero dizer que 
participei do dia-a-dia da aprovação dessa matéria.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Con-
cedo o aparte ao Senador Romeu Tuma, com muita 
satisfação.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador He-
ráclito Fortes, V. Exª faz uma análise profunda do que 

representa a criação das agências e, ao mesmo tem-
po, um histórico dos últimos anos de sua criação. O 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao iniciar o 
processo de criação das agências reguladoras, que 
visam a fiscalização e o controle das atividades mais 
importantes do Estado, foi acometido de uma rica visão 
de sucessos. Senador Heráclito Fortes, V. Exª fala da 
importância da Aeronáutica no controle do DAC. Re-
lembro-me de que a única escola que conheço e que 
visitei de operadores de tráfego aéreo é a Escola de 
Sargentos, no Vale do Paraíba. Como ela ficará? Será 
passada para a administração civil ou continuará a for-
mar operadores de vôo? Trata-se de setor importantís-
simo da aviação civil. Temos sofrido muito, ultimamen-
te, por falta de operadores de vôo. Na segunda-feira, 
fiquei uma hora e dez minutos sobre Brasília, porque 
não havia meios de o avião pousar. Pela confluência 
de vários vôos, sem uma escala correta, não temos a 
certeza de chegar ao nosso destino nos horários pre-
vistos. Então, cumprimento V. Exª por esse ponto que 
apresenta aqui, com toda a gama de conhecimento 
que lhe é peculiar.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª e, realmente, dou-lhe inteira razão. No 
dia-a-dia, vivemos atropelos quando nos deslocamos 
para Brasília, principalmente nessa rota São Paulo 
– Brasília, não só por conta da dificuldade de rota, ou 
dos chamados slots, ou dos chamados vôos de espe-
ra, como também pela redução imposta pelas torres 
de controle com relação à altitude. Muitas vezes, em 
aviões a jato, somos obrigados a ficar a uma altura de 
22 mil a 28 mil pés, em aviões que têm capacidade 
para voar a 40 mil, a 45 mil pés, onerando por demais 
os custos da viagem e o seu tempo.

Sr. Presidente, com relação aos controladores de 
vôo, hoje existe uma empresa, que é oriunda de funcio-
nários da Aeronáutica, chamada Tasa, que monta, em 
alguns locais do Brasil, essas escolas de formação de 
pilotos. Evidentemente, a partir da instalação da Anac, 
poderá haver escolas mais modernas, aproveitando o 
que existe na estrutura de hoje, melhorando, com isso, 
a qualidade tecnológica da nossa aviação comercial.

Senador Edison Lobão, ouço V. Exª.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador He-

ráclito Fortes, estamos ingressando com essa matéria 
na modernidade. Foram criadas neste País inúmeras 
agências nos últimos anos – Agência das Telecomu-
nicações, Agência do Petróleo e assim por diante. 
Portanto, é de se admitir, com certa facilidade, que, 
também no setor aeronáutico, nós, como País, cami-
nhemos para a criação da agência, mas não podemos 
esquecer os bons e relevantes serviços da Aeronáu-
tica nesse setor.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – É 
evidente.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Durante todo 
o tempo em que foi controlado pela Força Aérea Bra-
sileira, o DAC funcionou maravilhosamente bem. É 
preciso que se faça esse reconhecimento, para que, 
amanhã, não se tenha a impressão de que a agên-
cia foi criada por um órgão incompetente, incapaz de 
cumprir bem o seu papel. Não, o DAC cumpriu sem-
pre muito bem o seu papel. Cumprimento, portanto, 
os oficiais da Aeronáutica, os de hoje e os de ontem, 
que exerceram tão bem esse serviço essencial para 
a vida dos brasileiros.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sena-
dor Edison Lobão, agradeço o aparte de V. Exª. Quero 
dizer que as minhas primeiras palavras foram exata-
mente para homenagear os que fazem a Aeronáutica, 
dizendo que cumpriram brilhantemente o seu papel e 
o seu ciclo.

Mas, antes de finalizar – ainda tenho de dar apar-
tes a dois companheiros –, eu queria dizer, para que 
as coisas fiquem bem claras e transparentes, que, na 
trajetória desse projeto, em nenhum momento, Sena-
dor Saturnino – invoco aí, inclusive, o testemunho de V. 
Exª e o do Senador Sérgio Cabral –, eu me posicionei 
de forma contrária ou favorável à localização da Anac 
no Rio de Janeiro ou em Brasília.

Como Relator, na Comissão de Relações Exte-
riores, tive o cuidado de fazer com que o acordo, que 
já vinha de outras Comissões, fosse mantido naquela 
Comissão. E, ao ouvir o posicionamento do Senador 
Aloizio Mercadante, que era o posicionamento do Go-
verno – falo com isenção por não ser dos quadros do 
Governo –, mantive a posição naquela Comissão. Daí 
por que me causou estranheza ler, em um portal, ve-
lho adversário meu – o Piauí todo conhece as razões 
– afirmar que eu teria tido um atrito com o Senador 
Paulo Octávio e que teria sido por S. Exª desmentido 
com relação a acordos aqui firmados.

O Senador Paulo Octávio sabe do apreço e da 
amizade que temos um pelo outro, somos mais ou 
menos da mesma geração, convivemos em Brasília 
muito tempo, e jamais isso aconteceu.

Dessa forma, quero deixar bem claro que a minha 
posição era pelo entendimento, para que a votação 
fosse feita, tanto é que, quando recebi informações de 
que o acordo não estava bem esclarecido, do Piauí, 
onde me encontrava, fiz uma ligação para o Senador 
Saturnino, dizendo que...

(Interrupção do som.)

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Peço-
lhe um aparte breve, Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Ouço 
V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Eu 
lhe pedi o aparte para testemunhar e confirmar o que 
V. Exª está dizendo. Na Comissão de Relações Exte-
riores, V. Exª foi o Relator, e eu ia pedir vista do pro-
jeto exatamente para elaborar um voto em separado, 
reafirmando a localização no Rio. Mas chegamos ao 
entendimento com base na informação de que havia 
aquele acordo e de que o Rio de Janeiro ficaria com a 
localização de um escritório importante da agência. Es-
peramos todos que isso seja efetivamente cumprido. O 
posicionamento, o relatório de V. Exª foi absolutamente 
correto e brilhante, Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Senador He-
ráclito Fortes, peço-lhe um aparte.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois 
não, Senador Paulo Octávio.

O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Senador He-
ráclito Fortes, primeiro, é preciso esclarecer que o 
meu apreço por V. Exª vem de longa data. V. Exª é um 
dos grandes defensores da modernização do Estado 
brasileiro. Todas essas agências criadas recentemente 
passaram pelo seu crivo, e de muitas V. Exª foi o Rela-
tor. V. Exª debateu sobre todas elas. Sou testemunha 
da sua presença no debate quando da instalação des-
sas agências. Quero dizer que o seu relatório, votado 
na Comissão de Relações Exteriores por unanimida-
de, foi muito bem-feito. Por isso, cumprimento V. Exª. 
Quero dizer que o que surgiu foi um contratempo não 
por palavras de V. Exª, mas pela própria imprensa. Um 
jornal declarou que V. Exª teria falado que a agência 
central teria sido no Rio de Janeiro. e o compromisso 
que tivemos foi o de que o Rio de Janeiro teria, sim, 
um escritório regional importante, como acaba de di-
zer o Senador Roberto Saturnino. Isso, sim! Sempre 
concordamos que o escritório regional do Rio de Ja-
neiro será importante. A Bancada de Brasília concorda 
plenamente com isso. Então, quero pedir desculpas a 
V. Exª pelo contratempo. de maneira alguma, contes-
tamos o seu relatório, muito bem-feito. Apenas queria 
esclarecer essa dúvida. Jamais poderíamos questio-
nar o seu posicionamento, porque conhecemos a sua 
conduta. e queremos só prestar um esclarecimento ao 
Senador Romeu Tuma, que aqui falou sobre o conges-
tionamento aéreo em Brasília. É verdade, aqui há um 
congestionamento muito grande. O aeroporto de Brasília 
já é o segundo em termos de movimento do País. Em 
dezembro, haverá a inauguração da segunda pista, o 
que, logicamente, resolverá as questões que estamos 
enfrentando hoje. No mais, Senador Heráclito Fortes, 
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meus cumprimentos a V. Exª. Parabéns a V. Exª pelo 
seu relatório e pelo seu pronunciamento!

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, antes de encerrar, agradecendo ao Se-
nador Paulo Octávio pelo esclarecimento, gostaria de 
conceder um aparte ao Senador Tasso Jereissati, que 
teve papel importantíssimo em toda a tramitação desse 
projeto, sendo inclusive o seu Relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Com muito prazer, ouço o Senador Tasso Je-
reissati.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Apenas 
quero falar da importância desse projeto que estamos 
aprovando hoje, que representa um salto, o caminho 
da modernidade na regulamentação e na fiscalização 
da aviação civil brasileira, que é fundamental para o 
desenvolvimento do País e, principalmente, para o tu-
rismo, que é a área em que nossa Comissão faz esse 
trabalho. Quero parabenizá-lo, porque sei o trabalho 
que tanto V. Exª quanto o Senador Delcídio Amaral 
tiveram na elaboração e na condução desse projeto. 
Sem dúvida alguma, V. Exªs foram os mais responsá-
veis pela aprovação desse projeto, que, enfim, significa 
uma revolução na aviação comercial, sem com isso 
menosprezar ou diminuir o trabalho fantástico feito pelo 
DAC, com o Ministério da Aeronáutica, construindo a 
aviação comercial civil, a Embraer, o ITA, enfim, uma 
série de instituições que nasceram do sistema monta-
do até agora. Meus parabéns! É essa a interferência 
que queria fazer.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

Sr. Presidente, encerrando, parabenizo a todos 
que convivem com o setor comercial aéreo no Brasil, 
desejando que esse seja um novo ciclo a ser instalado 
na nossa história. Deixo, por último, o meu abraço, o 
meu carinho àqueles que, durante todo esse tempo, 
conduziram a aviação no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, aqui já emitiram sua opinião sobre a 
criação da Anac, Agência Nacional de Aviação Civil, 
vozes abalizadas que se detiveram na apreciação do 
projeto, como os Senadores Arthur Virgílio, Sérgio 
Cabral, Paulo Octávio, Tasso Jereissati e Heráclito 
Fortes.

Penso que está faltando uma menção à eficiên-
cia com que foi desempenhado, nos últimos 70 anos, 
o papel que a Anac vai desempenhar. Faço-a abso-
lutamente tranqüilo de estar prestando justiça a uma 

entidade que merece respeito, chamada Ministério 
da Aeronáutica, a que esteve subordinado o DAC e o 
controle da atividade aérea nos últimos 70 anos. que 
a minha primeira palavra seja de homenagem e de re-
conhecimento aos serviços prestados pelo Ministério 
da Aeronáutica no controle da aviação civil, até hoje 
levado a efeito em nosso País.

É preciso reconhecer, Sr. Presidente, que o mun-
do evolui; que do teco-teco estamos hoje no Airbus e 
no Boeing sei lá quanto; que o Brasil, que há um tem-
po produzia o Paulistinha, hoje produz avião capaz de 
transportar 100 passageiros.

Se V. Exªs chegarem à Finlândia, verão uma 
empresa de enorme preeminência chamada Nokia; 
se forem à Venezuela, assistirão à preeminência de 
uma empresa chamada Pedeveza. Não quero dizer 
que a nossa Embraer tenha para o Brasil a mesma 
preeminência que tem a Nokia para a Finlândia ou a 
Pedeveza para a Venezuela. Mas a Embraer é hoje a 
terceira maior empresa construtora de aviões do mun-
do. Ela acabou de fechar um contrato para a venda à 
Jet Blue, uma empresa americana, de 100 aeronaves 
de grande porte – aliás, médio porte, grande para o 
Brasil –, capazes de transportar 100 passageiros. Cada 
aeronave será vendida por US$30 milhões; só uma 
venda, para uma empresa, vai envolver um negócio 
de US$3 bilhões.

Na hora em que a Embraer, empresa genuina-
mente brasileira, feita pela inteligência brasileira, pro-
duto da inteligência do ITA – Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica, saiu do Bandeirante para o Xingu, para o 
super Jet Class, para o avião de 100 lugares e insere-se 
no mercado internacional, umas coisas passam a ser 
exigidas. Chama-se certificação de tipo de aeronave, 
certificação de aeronavegabilidade.

Sr. Presidente Renan Calheiros, ninguém no 
mundo quer andar em um avião que não mereça 
confiança, que não esteja homologado e certificado 
para transportar 100 passageiros. Se ele é produzido 
para transportar 100 passageiros, tem de haver um 
selo de qualidade, uma certificação de segurança. 
Ninguém consegue comercializar um avião se ele não 
tem um certificado de aeronavegabilidade, de con-
dições de vôo em qualquer circunstância, dentro de 
CB ou em céu de brigadeiro. Aí entra a evolução do 
Paulistinha para a Embraer de hoje – e é onde rendo 
minha homenagem pelos 70 anos de bons serviços 
do Ministério da Aeronáutica – e para a nova agên-
cia, que tem preeminência da administração civil e 
a fiscalização e a participação do Poder Legislativo, 
porque seus dirigentes serão sabatinados pelo Con-
gresso Nacional. 
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A Agência adquire modernidade. Foi discutida 
ao longo de muito tempo, debatida com os setores 
próprios, está amadurecida e é apropriada para o mo-
mento que vive o Brasil. O País possui a terceira maior 
indústria aeronáutica do mundo e adequa-se aos tem-
pos modernos, em que o controle aéreo pode e deve 
ser feito por mãos civis. A fiscalização do Poder Le-
gislativo e a sociedade civil, que se vai fazer presente 
na Anac, podem produzir a facilitação ao crescimento 
da indústria de aviões, gerando mais empregos para 
brasileiros, e, com isso se concretiza uma coisa cha-
mada modernidade.

Por todos esses argumentos, entendendo que 
estamos votando um bom projeto, atual, de Brasil 
grande, rendendo as minhas homenagens aos 70 
anos de bons serviços do Ministério da Aeronáutica, 
vou votar “sim”.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Peço a pa-
lavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
pela ordem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
fazer uma consulta a V. Exª. Visto que a discussão foi 
prolongada, bastante proveitosa, que todos já se ma-
nifestaram e que o assunto há muito tempo corre na 
Casa, pergunto a V. Exª se poderia dar por encerrada 
a discussão para entrarmos em votação. Há a ansie-
dade das CPIs de recomeçar a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço muito a intervenção de V. Exª, Se-
nador Romeu Tuma.

O debate político, parlamentar, é isto mesmo: es-
gota-se geralmente pelo confronto de posições. Entendo 
que a Casa está suficientemente esclarecida, portanto, 
vamos avançar com relação à votação.

Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, encer-

ro 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 o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2004 
(Nº 3.848/2000, na origem) 

(De Iniciativa do Presidente da República)

Cria a Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Art. 1º Fica criada a Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, entidade integrante da Administração Pú-
blica Federal indireta, submetida a regime autárquico 
especial, vinculada ao Ministério da Defesa, com prazo 
de duração indeterminado.

Parágrafo único. A ANAC terá sede e foro no 
Distrito Federal, podendo instalar unidades adminis-
trativas regionais.

Art. 2º Compete à União, por intermédio da ANAC 
e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes 
Executivo e Legislativo, regular e fiscalizar as ativida-
des de aviação civil e de infra-estrutura aeronáutica e 
aeroportuária.

Art. 3º A ANAC, no exercício de suas competên-
cias, deverá observar e implementar orientações, diretri-
zes e políticas estabelecidas pelo Conselho de Aviação 
Civil – CONAC, especialmente no que se refere a:

I – a representação do Brasil em convenções, 
acordos, tratados e atos de transporte aéreo interna-
cional com outros países ou organizações internacio-
nais de aviação civil;

II – o estabelecimento do modelo de concessão 
de infra-estrutura aeroportuária, a ser submetido ao 
Presidente da República;

III – a outorga de serviços aéreos;
IV – a suplementação de recursos para aeroportos 

de interesse estratégico, econômico ou turístico; e
V – a aplicabilidade do instituto da concessão 

ou da permissão na exploração comercial de servi-
ços aéreos.

Art. 4º A natureza de autarquia especial conferida 
à ANAC é caracterizada por independência administra-
tiva, autonomia financeira, ausência de subordinação 
hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes.

Art. 5º A ANAC atuará como autoridade de avia-
ção civil, assegurando-se-lhe, nos termos desta Lei, 
as prerrogativas necessárias ao exercício adequado 
de sua competência.

Art. 6º Com o objetivo de harmonizar suas ações ins-
titucionais na área da defesa e promoção da concorrência, 
a ANAC celebrará convênios com os órgãos e entidades 
do Governo Federal, competentes sobre a matéria.

Parágrafo único. Quando, no exercício de suas 
atribuições, a ANAC tomar conhecimento de fato que 
configure ou possa configurar infração contra a ordem 
econômica, ou que comprometa a defesa e a promo-
ção da concorrência, deverá comunicá-lo aos órgãos 
e entidades referidos no caput deste artigo, para que 
adotem as providências cabíveis.
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Art. 7º. O Poder Executivo instalará a ANAC, me-
diante a aprovação de seu regulamento e estrutura or-
ganizacional, por decreto, no prazo da até 180 (cento 
o oitenta) dias a partir da publicação desta Lei.

Parágrafo único. A edição do regulamento inves-
tirá a ANAC no exercício de suas atribuições.

Art. 8º Cabe à ANAC adotar as medidas neces-
sárias para o atendimento do interesse público e para 
o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infra-
estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuan-
do com independência, legalidade, impessoalidade e 
publicidade, competindo-lhe:

I – implementar, em sua esfera de atuação, a 
política de aviação civil;

II – representar o País junto aos organismos inter-
nacionais de aviação civil, exceto nos assuntos relativos 
ao sistema de controle do espaço aéreo e ao sistema de 
investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos;

III – elaborar relatórios e emitir pareceres sobre 
acordos, tratados, convenções e outros atos relativos 
ao transporte aéreo internacional, celebrados ou a 
ser celebrados com outros países ou organizações 
internacionais;

IV – realizar estudos, estabelecer normas, pro-
mover a implementação das normas e recomendações 
internacionais de aviação civil, observados os acordos, 
tratados e convenções internacionais de que seja parte 
a República Federativa do Brasil;

V – negociar o estabelecimento de acordos e tra-
tados sobre transporte aéreo internacional, observadas 
as diretrizes do Conac;

VI – negociar, realizar intercâmbio e articular-
se com autoridades aeronáuticas estrangeiras, para 
validação recíproca de atividades relativas ao siste-
ma de segurança de vôo, inclusive quando envolvam 
certificação de produtos aeronáuticos, de empresas 
prestadoras de serviços e fabricantes de produtos ae-
ronáuticos, para a aviação civil;

VII – regular e fiscalizar a operação de serviços 
aéreos prestados, no País, por empresas estrangei-
ras, observados os acordos, tratados e convenções 
internacionais de que seja parte da República Fede-
rativa do Brasil;

VIII – promover, junto aos órgãos competentes, 
o cumprimento dos atos internacionais sobre aviação 
civil ratificados pela República Federativa do Brasil;

IX – regular as condições e a designação de em-
presa aérea brasileira para operar no exterior;

X – regular e fiscalizar os serviços aéreos, os 
produtos e processos aeronáuticos, a formação e o 
treinamento de pessoal especializado, os serviços do 
transporte aéreo, a habilitação de tripulantes, as emis-
sões de poluentes e o ruído aeronáutico, os sistemas 

de reservas, a movimentação de passageiros e carga 
e as demais atividades de aviação civil;

XI – expedir regras sobre segurança em área aero-
portuária e a bordo de aeronaves civis, porte e transporte 
de cargas perigosas, inclusive o porte ou transporte de 
armamento, explosivos, material bélico ou de quaisquer 
outros produtos, substâncias ou objetos que possam 
pôr em risco os tripulantes ou passageiros, ou a própria 
aeronave ou, ainda, que sejam nocivos à saúde;

XII – regular e fiscalizar as medidas a serem 
adotadas pelas empresas prestadoras de serviços aé-
reos, e exploradoras de infra-estrutura aeroportuária, 
para prevenção quanto ao uso por seus tripulantes ou 
pessoal técnico de manutenção e operação que tenha 
acesso às aeronaves, de substâncias entorpecentes 
ou psicotrópicas, que possam determinar dependência 
física ou psíquica, permanente ou transitória;

XIII – regular e fiscalizar a outorga de serviços 
aéreos;

XIV – conceder, permitir ou autorizar a explora-
ção de serviços aéreos;

XV – promover a apreensão de bens e produtos 
aeronáuticos de uso civil, que estejam em desacordo 
com as especificações;

XVI – fiscalizar as aeronaves civis, seus compo-
nentes, equipamentos e serviços de manutenção, com 
o objetivo de assegurar o cumprimento das normas de 
segurança de vôo;

XVII – proceder à homologação e emitir certifica-
dos, atestados, aprovações e autorizações, relativos às 
atividades de competência do sistema de segurança de 
vôo da aviação civil, bem como licença de tripulantes 
e certificados de habilitação técnica e de capacidade 
física e mental, observados os padrões e normas por 
ela estabelecidos;

XVIII – administrar o Registro Aeronáutico Bra-
sileiro;

XIX – regular as autorizações de horários de 
pouso e decolagem de aeronaves civis, observadas 
as condicionantes do sistema de controle do espaço 
aéreo e da infra-estrutura aeroportuária disponível;

XX – compor, administrativamente, conflitos de 
interesses entre prestadoras de serviços aéreos e de 
infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária;

XXI – regular e fiscalizar a infra-estrutura aero-
náutica e aeroportuária, com exceção das atividades e 
procedimentos relacionados com o sistema de controle 
do espaço aéreo e com o sistema de investigação e 
prevenção de acidentes aeronáuticos;

XXII – aprovar os planos diretores dos aeroportos 
e os planos aeroviários estaduais;

XXIII – propor ao Presidente da República, por 
intermédio do Ministro de Estado da Defesa, a decla-
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ração de utilidade pública, para fins de desapropriação 
ou instituição de servidão administrativa, dos bens ne-
cessários à construção, manutenção e expansão da 
infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária;

XXIV – conceder ou autorizar a exploração da in-
fra-estrutura aeroportuária, no todo ou em parte;

XXV – estabelecer o regime tarifário da explo-
ração da infra-estrutura aeroportuária, no todo ou em 
parte;

XXVI – homologar, registrar e cadastrar os ae-
ródromos;

XXVII – arrecadar, administrar e suplementar 
recursos para o funcionamento de aeródromos de in-
teresse federal, estadual ou municipal;

XXVIII – aprovar e fiscalizar a construção, re-
forma e ampliação de aeródromos e sua abertura ao 
tráfego;

XXIX – expedir normas e padrões que assegurem 
a compatibilidade a operação integrada e a intercone-
xão de informações entre aeródromos;

XXX – expedir normas e estabelecer padrões 
mínimos de segurança de vôo, de desempenho e 
eficiência, a serem cumpridos pelas prestadoras de 
serviços aéreos e de infra–estrutura aeronáutica e 
aeroportuária, inclusive quanto a equipamentos, ma-
teriais, produtos e processos que utilizarem e serviços 
que prestarem;

XXXI – expedir certificados de aeronavegabilida-
de;

XXXII – regular, fiscalizar e autorizar os serviços 
aéreos prestados por aeroclubes, escolas e cursos de 
aviação civil:

XXXIII – expedir, homologar ou reconhecer a 
certificação de produtos e processos aeronáuticos 
de uso civil, observados os padrões e normas por ela 
estabelecidos;

XXXIV – integrar o Sistema de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáuticos – SIPAER;

XXXV – reprimir infrações à Legislação, inclusive 
quanto aos direitos dos usuários, e aplicar as sanções 
cabíveis;

XXXVI – arrecadar, administrar e aplicar suas 
receitas;

XXXVII – contratar pessoal por prazo determina-
do, de acordo com a legislação aplicável;

XXXVIII – adquirir, administrar e alienar seus 
bens;

XXXIX – apresentar ao Ministro de Estado da 
Defesa proposta de orçamento;

XL – elaborar e enviar o relatório anual de suas 
atividades ao Ministério da Defesa e, por intermédio da 
Presidência da República, ao Congresso Nacional;

XLI – aprovar o seu regimento interno;

XLII – administrar os empregos públicos, os car-
gos comissionados e as gratificações de que trata 
esta lei;

XLIII – decidir, a último grau, sobre as matérias 
de sua competência;

XLIV – deliberar, na esfera administrativa, quanto 
à interpretação da legislação, sobre serviços aéreos e 
de infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, inclu-
sive casos omissos, quando não houver orientação 
normativa da Advocacia-Geral da União;

XLV – deliberar, na esfera técnica, quanto à in-
terpretação das normas e recomendações interna-
cionais relativas ao sistema da segurança de vôo da 
aviação civil, inclusivo os casos omissos;

XLVI – editar e dar publicidade às instruções e aos 
regulamentos necessários à aplicação desta lei;

XLVII – promover estudos sobre a logística do 
transporte aéreo e do transporte intermodal, ao longo 
de eixos e fluxos de produção, e articulação com os 
demais órgãos governamentais competentes;

XLVIII – firmar convênios de cooperação técnica e 
administrativa com órgãos e entidades governamentais, 
nacionais ou estrangeiros tendo em vista a descentra-
lização e fiscalização eficiente do setores da aviação 
civil e  infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária; e

XLIX – contribuir para a preservação do patrimônio 
histórico e da memória da aviação civil e da infra-estru-
tura aeronáutica e aeroportuária, a cooperação com as 
instituições dedicadas à cultura nacional, orientando e 
incentivando a participação das empresas do setor.

§ 1º  A ANAC poderá credenciar, nos termos 
estabelecidos em norma específica, pessoas físicas 
ou jurídicas, públicas ou privadas, de notória especia-
lização, da acordo com padrões internacionalmente 
aceitos para a aviação civil, para expedição de lau-
dos, pareceres ou relatórios que demonstres o cum-
primento dos requisitos necessários à emissão da 
certificados ou atestados relativos às atividades de 
sua competência.

§ 2º A ANAC observará as prerrogativas específi-
cas da Autoridade Aeronáutica, atribuídas ao Coman-
dante da Aeronáutica, devendo ser previamente con-
sultada sobre a edição de normas e procedimentos de 
controle do espaço aéreo que tenha repercussão eco-
nômica ou operacional na prestação da serviços aéreos 
e de infra–estrutura aeronáutica e aeroportuária.

§ 3º Quando se tratar de aeródromo compartilha-
do, de aeródromo de interesse militar ou de aeródromo 
administrado pelo Comando da Aeronáutica, o exercí-
cio das competências previstas nos incisos XXII, XXIII, 
XXIV, XXVI, XXVIII e XXIX do caput deste artigo, dar-
se-á em conjunto com o Comando da Aeronáutica.
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§ 4º Sem prejuízo do disposto no inciso X do ca-
put deste artigo, a execução dos serviços aéreos de 
aerolevantamento dependerá de autorização emitida 
pela Ministério da Defesa.

§ 5º Bem prejuízo do disposto no inciso XI do 
caput deste artigo, a autorização para o transporte 
de explosivo e material bélico em aeronaves civis que 
partam ou se destina a aeródromo brasileiro ou com 
sobrevôo do território nacional á da competência do 
Comando da Aeronáutica.

§ 6º Para os efeitos previstos nesta lei, o Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro será explorado 
diretamente pela União, por intermédio do Comando da 
Aeronáutica, ou por entidade a quem ele delegar.

§ 7º As expressões infra-estrutura aeronáutica e 
infra-estrutura aeroportuária, mencionadas nesta lei, 
referem-se às infra-estruturas civis, não se aplicando 
o disposto nela às infra-estruturas militares.

§ 8º O exercício das atribuições da ANAC, na 
esfera internacional, dar-se-á em coordenação com o 
Ministério das Relações Exteriores.

CAPÍTULO II 
Da Estrutura Organizacional, da ANAC

SEÇÃO I 
Da Estrutura Básica

Art. 9º A ANAC terá como órgão de deliberação 
máxima a Diretoria, contando, também, com uma Pro-
curadoria, uma Corregedoria, um Conselho Consultivo 
e uma Ouvidoria, além das unidades especializadas.

Art. 10. A Diretoria atuará em regime de colegia-
do e será composta por 1 (um) Diretor-Presidante e 4 
(quatro) Diretores, que decidirão por maioria absoluta, 
cabendo ao Diretor-Presidente, além do voto ordinário, 
o voto de qualidade.

§ 1º A Diretoria reunir–se-á com a maioria de 
seus membros.

§ 2º A matéria sujeita à deliberação da Diretoria 
será distribuída ao Diretor responsável pela área para 
apresentação de relatório

§ 3º As decisões da Diretoria serão fundamen-
tadas.

§ 4º As sessões deliberativas da Diretoria que 
me destine a resolver pendências entre agentes eco-
nômicos, ou entre estes e usuários da aviação civil, 
serão públicas.

Art. 11. Compete à Diretoria:
1 – propor, por intermédio do Ministro de Estado 

da Defesa, ao Presidente da República, alterações do 
regulamento da ANAC;

II – aprovar procedimentos administrativos de 
licitação;

III – conceder, permitir ou autorizar a prestação 
de serviços aéreos;

IV – conceder ou autorizar a exploração da infra-
estrutura aeronáutica e aeroportuária;

V – exercer o poder normativo da Agência;
VI – aprovar minutas de editais de licitação, ho-

mologar adjudicações, transferência e extinção de 
contratos de concessão e permissão, na forma do re-
gimento interno;

VII – aprovar o regimento interno da ANAC;
VIII – apreciar, e grau de recurso, as penalidades 

impostas pela ANAC; e
IX – aprovar as normas relativas aos procedimen-

tos administrativos internos da Agência.
Parágrafo único. É vedado à Diretoria delegar a 

qualquer órgão ou autoridade as competências pre-
vistas neste artigo.

Art. 12. Os diretores serão brasileiros, de reputa-
ção ilibada, formação universitária e elevado conceito no 
campo da especialidade dos cargos para os quais serão 
nomeados pelo Presidente da República, após serem 
aprovadas pelo Sendo Federal, nos termos da alínea 
f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.

Art. 13. O mandato dos diretores será de 5 (cin-
co) anos.

§ 1º Os mandatos dos 1ºs (primeiros) membros 
da Diretoria serão, respectivamente, 1 (um) diretor por 
3 (três) anos, 2 (dois) diretores por 4 (quatro) anos e 
2 (dois) diretores por 5 (cinco) anos, a serem estabe-
lecidos no decreto de nomeação.

§ 2º Em caso de vacância no curso do mandato, 
este será completado por sucessor investido na forma 
prevista no art. 12 desta Lei.

Art. 14. Os diretores somente perderão o mandato 
a virtude de renúncia, de condenação judicial transita-
da em julgado, ou de pena demissória decorrente de 
processo administrativo disciplinar.

§ 1º Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a 
lei da improbidade administrativa, será causa da perda 
do mandato a inobservância por Diretor dos deveres e 
proibições inerentes ao cargo, inclusive no que se refe-
re ao cumprimento das políticas estabelecidas para a 
aviação civil pelos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 2º Cabe ao Ministro da Estado da Defesa ins-
taurar o processo administrativo disciplinar, que será 
conduzido por comissão especial constituída por servi-
dores públicos federais estáveis, competindo ao Presi-
dente da República determinar o afastamento preven-
tivo, quando for o caso, e proferir julgamento.

Art. 15. O regulamento disciplinará a substituição 
dos diretores em seus impedimentos.

Art. 16. Cabe ao Diretor-Presidente a representa-
ção da ANAC, o comando hierárquico sobre o pessoal 
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e o serviço, exercendo todas as competências admi-
nistrativas correspondentes, bem como a presidência 
das reuniões da Diretoria.

Art. 17. A representação judicial da ANAC, com 
prerrogativas processuais de Fazenda Pública, será 
exercida pela Procuradoria.

Art. 18. O Ouvidor será nomeado pelo Presidente 
da República para mandato de 2 (dois) anos.

§ 1º Cabe ao Ouvidor receber pedidos de infor-
mações, esclarecimentos, reclamações e sugestões, 
respondendo diretamente aos interessados e enca-
minhando, quando julgar necessário, meus pleitos à 
Diretoria da ANAC.

§ 2º O Ouvidor deverá produzir, semestralmente 
ou quando a Diretoria da ANAC julgar oportuno, rela-
tório circunstanciado da suas atividades.

Art. 19. A Corregedoria fiscalizará a legalidade e 
a efetividade das atividades funcionais dos servidores 
e das unidades da ANAC, sugerindo as medidas corre-
tivas necessárias, conforme disposto a regulamento.

Art. 20. O Conselho Consultivo da ANAC, órgão 
da participação institucional da comunidade de avia-
ção civil na Agência, é órgão de assessoramento da 
diretoria, tendo sua organização, composição e fun-
cionamento estabelecidos em regulamento.

SEÇÃO II 
Dos Cargos Efetivos e Comissionados  

e das Gratificações

Art. 21. Ficam criados, para exercício exclusi-
vo na ANAC, os apreços públicos de nível superior 
de Regulador, de Analista de Suporte à Regulação, 
os empregos públicos de nível médio de Técnico em 
Regulação e de Técnico de Suporte à Regulação, os 
Cargos Comissionados de Direção – CD, de Gerência 
Executiva – CGE, de Assessoria – CA e de Assistência 
– CAS, e os cargos comissionados Técnicos – CCT, 
constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 22. Fica criadas as Gratificações de Exercício 
em Cargo de Confiança e de Representação pelo Exer-
cício de Função, privativas de militar, nos quantitativos 
e valores previstos no Anexo II desta Lei.

Art. 23. A Diretoria poderá dispor sobre a alte-
ração dos quantitativos e da distribuição dos Cargos 
Comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria 
e de Assistência, dos Cargos Comissionados Técnicos, 
das Gratificações do Exercício a Cargo da Confiança 
e de Representação pelo Exercício de Função, obser-
vados os níveis hierárquicos, os valores de retribuição 
correspondentes e o respectivo custo global, estabe-
lecidos nos Anexos I e II desta Lei.

Art. 24. Na estrutura dos cargos da ANAC, o pro-
vimento por um servidor civil, de Cargo Comissionado 

da Gerência Executiva, de Assessoria, da Assistência 
e de Técnico, implicará o bloqueio, para um militar, da 
concessão de uma correspondente Gratificação de 
Exercício em Cargo de Confiança e de Gratificação 
de Representação pelo Exercício de Função, e vice-
versa.

Art. 25. Os Cargos Comissionados Técnicos são 
de ocupação privativa de servidores e empregados 
do Quadro de Pessoal Efetivo, do Quadro de Pessoal 
Específico e de requisitados de outros órgãos e enti-
dades da Administração Pública.

Parágrafo único. ao ocupante de Cargo Comissiona-
do Técnico será pago um valor acrescido ao salário 
ou vencimento, contorne tabela constante do Anexo 
I desta Lei.

CAPÍTULO III 
Do Processo Decisório

Art. 26. O processo decisório da ANAC obedecerá 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiên-
cia, saralidade e publicidade, assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.

Art. 27. As iniciativas ou alterações de atos nor-
mativos que afetem direitos de agentes econômicos, 
inclusive de trabalhadores do setor ou de usuário, de 
serviços aéreos, serão precedidas de audiência públi-
ca convocada e dirigida pela ANAC.

Art. 28. Ressalvados os documentos e autos cuja 
divulgação possa violar a segurança do País, o segredo 
protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais 
permanecerão abertos à consulta pública.

CAPÍTULO IV 
Da Remuneração por Serviços Prestados 

 e pela Outorga de Exploração de Infra-Estrutura 
Aeroportuária

Art. 29. A ANAC fica autorizada a cobrar taxas 
pela prestação de serviços ou pelo exercício do poder 
de polícia, decorrentes de atividades inerentes à sua 
missão institucional, destinando o produto da arreca-
dação ao seu custeio e funcionamento.

§ 1º A cobrança prevista no caput deste artigo 
recairá sobre as empresas concessionárias, permis-
sionárias e autorizatórias de serviços aéreos, demais 
operadores de serviços aéreos, apresas exploradoras 
de infra-estrutura aeroportuária, agências da carga 
aérea, pessoas jurídicas que explorem atividades de 
fabricação, manutenção, reparo ou revisão de produtos 
aeronáuticos e outros usuários de aviação civil.

§ 2º As taxas e seus respectivos fatos geradores 
são aqueles definidos no Anexo III desta Lei.
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Art. 30. A exploração de aeródromos civis públi-
cos será a título oneroso, constituindo o produto da 
arrecadação receita do Fundo Aeroviário.

Parágrafo único. O valor do ônus referido no ca-
put deste artigo será equivalente a 50% (cinqüenta 
por cento) do montante da arrecadação das tarifas de 
embarque, domésticas e internacionais, incluindo seus 
adicionais, excluídas outras destinações legais.

CAPÍTULO V 
Das Receitas

Art. 31. Constitua receitas da ANAC:
I – dotações, créditos adicionais e especiais e 

repasses que lhe forem consignados no Orçamento 
Geral da União;

II – recursos provenientes de convênios, acordos 
ou contratos celebrados com órgãos ou entidades fe-
derais, estaduais e municipais, empresas públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras, e organismos in-
ternacionais;

III – recursos do Fundo Aeroviário;
IV – recursos provenientes de pagamentos de 

taxas;
V – recursos provenientes da prestação de servi-

ços da natureza contratual, inclusive pelo fornecimento 
de publicações, material técnico, dados e informações, 
ainda que para fins de licitação;

VI – valores, apurados no aluguel ou alienação 
de bens móveis ou imóveis;

VII – produto das operações de crédito que con-
tratar, no País e no exterior, e rendimentos de opera-
ções financeiras que realizar;

VIII – doações, legados e subvenções;
IX – rendas eventuais; e
X – outros recursos que lhe forem destinados.

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 32. São transferidos à AHAC o patrimônio, o 
acervo técnico, as obrigações e os direitos de organi-
zações do Comando da Aeronáutica, correspondentes 
às atividades a ela atribuídas por esta Lei.

Art. 33. O Fundo Aeroviário, fundo da natureza 
contábil e de interesse da defesa nacional, criado pelo 
Decreto-Lei nº 270, de 20 de fevereiro de l967, alterado 
pela Lei nº 5.939, de 17 de dezembro de 1973, inclu-
ídos seu saldo financeiro e seu patrimônio existentes 
nesta data, passa a ser ministrado pela Agência Na-
cional de Aviação Civil.

Parágrafo único. O Diretor-Presidente da ANAC 
passa a ser o gestor do Fundo Aeroviário.

Art. 34. A alínea a do parágrafo único do art. 2º, 
o inciso I do art. 5º e o art. 11 da Lei nº 6.009, de 26 

de dezembro de 1973, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único.  ...................................
a) por tarifas aeroportuárias, aprovadas 

pela Agência Nacional de Aviação Civil, para 
aplicação em todo o território nacional;

 .................................................... ” (NR)
“Art. 5º  ..................................................
I – do Fundo Aeronáutico, nos casos dos 

aeroportos diretamente administrados pelo 
Comando da Aeronáutica; ou

 .................................................... ” (NR)
“Art. 11. O produto de arrecadação da tari-

fa a que se refere o art. 8º desta Lei constituirá 
receita do Fundo Aeronáutico.” (NR)

Art. 35. O Poder Executivo regulamentará a dis-
tribuição dos recursos referidos no inciso I do art. 1º da 
Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992, entre os órgãos 
e entidades integrantes do Sistema de Aviação Civil 
na proporção dos castos correspondentes às ativida-
des realizadas.

Art. 36. Fica criado o Quadro de Pessoal Especí-
fico, integrado por servidores regidos pela Lei nº 9.112, 
de 11 de dezembro de 1990.

§ 1º O Quadro de que trata o caput deste artigo 
tem caráter temporário, ficando extintos os cargos nele 
alocados, à medida que ocorrerem vacâncias.

§ 2º O ingresso no Quadro de que trata este arti-
go será feito mediante redistribuição, sendo restrito 
aos servidores que, em 31 de dezembro de 2001, en-
contravam-se em exercício nas unidades do Ministé-
rio da Defesa, cujas competências foram transferidas 
para a ANAC.

§ 3º Aos servidores da Carreira de Ciência e Tec-
nologia, redistribuídos na forma do § 2º deste artigo, 
será devida a Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Ciência e Tecnologia de que trata a Lei nº 9.638, de 
20 de maio de 1998, como se em exercício estivesses 
nos órgãos ou entidades a que se refere o § 1º do art. 
1º da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993.

Art. 37. A ANAC poderá requisitar, com ônus, 
servidores e empregados de órgãos e entidades inte-
grantes da Administração Pública.

Parágrafo único. Durante os primeiros 24 (vinte 
e quatro) meses subseqüentes a sua instalação, a 
ANAC poderá complementar a remuneração do ser-
vidor ou empregado público requisitado até o limite da 
remuneração do cargo afetivo ou emprego permanente 
ocupado no órgão ou na entidade de origem, quando a 
requisição implicar redução dessa remuneração.
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Art. 38. O quantitativo de servidores ocupantes 
dos cargos ou empregos do Quadro de Pessoal Espe-
cífico, acrescido dos servidores ou empregados requi-
sitados, não poderá exceder o número de empregos 
efetivos fixados no Anexo I desta Lei.

§ 1º À medida que forem extintos os cargos ou 
empregos do Quadro de Pessoal Específico, é faculta-
do à ANAC o preenchimento de empregos por pessoal 
concursado para o Quadro de Pessoal Efetivo.

§ 2º Se o quantitativo de cargos ou empregos do 
Quadro de Pessoal Específico for inferior ao do Qua-
dro de Pessoal Efetivo, é facultada à ANAC a realiza-
ção de concurso para preenchimento dos empregos 
excedentes.

Art. 39. Nos termos do inciso IX do art. 37 da Cons-
tituição Federal, fica a ANAC autorizada a efetuar a con-
tratação temporária do pessoal imprescindível à implan-
tação de suas atividades, por prazo não excedente a 36 
(trinta e seis) meses, a contar de sua instalação.

§ 1º A contratação de pessoal temporário poderá 
ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou 
científica do profissional, mediante análise de curri-
culum vitae.

§ 2º As contratações temporárias serão feitas por 
tempo determinado, observado o prazo máximo de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogadas, desde que 
sua duração não ultrapasse o termo final da autoriza-
ção de que trata o caput deste artigo.

Art. 40. Fica a ANAC autorizada a custear as des-
pesas com remoção e estada dos profissionais que, em 
virtude de nomeação para Cargos Comissionados de 
Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria dos 
níveis CD I e II, CGE I e II, CA I e II, e para os Cargos 
Comissionados Técnicos, nos níveis CCT IV a V e 
correspondentes Gratificações Militares, vierem a ter 
exercício em cidade diferente de seu domicílio, confor-
me disposto em norma específica estabelecida pela 
ANAC, observados os limites de valores estabelecidos 
para a administração Pública Federal direta.

Art. 41. Ficam criados 50 (cinqüenta) cargos de 
Procurador Federal na ANAC, observado o disposto 
na legislação específica.

Art. 42. Instalada a ANAC, fica o Poder Executivo 
autorizado a extinguir o Departamento de Aviação Civil 
– DAC e demais organizações do Comando da Aero-
náutica que tenham tido a totalidade de suas atribuições 
transferidas para a ANAC, devendo remanejar para o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão todos 
os cargos comissionadas e gratificações, alocados aos 
órgãos extintos e atividades absorvidas pela Agência.

Art. 43. Aprovado seu regulamento, a ANAC pas-
sará a ter o controle sobre todas as atividades, con-
tratos de concessão e permissão, e autorizações de 

serviços aéreos, celebrados por órgãos ou entidades 
da Administração direta ou indireta da União.

Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado a re-
manejar, transpor, transferir e utilizar as dotações orça-
mentárias, aprovadas na Lei nº 10.407, de 10 de janeiro 
de 2002, em favor dos órgãos do Ministério da Defesa, 
para a ANAC, relativas às funções por ela absorvidas.

Parágrafo único. As autorizações previstas no ca-
put deste artigo deverão manter a mesma classificação 
orçamentária, expressa por categoria de programação 
em seu menor nível, conforme definida nos arts. 4º e 
5º da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, inclusive 
os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como 
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, 
grupos de despesas, fontes de recursos, modalidades 
de aplicação e identificadores de uso.

Art. 45. O Comando da Aeronáutica prestará os 
serviços de que a ANAC necessitar, com ônus limitado, 
durante 180 (cento e oitenta) dias após sua instalação, 
devendo ser celebrados convênios para a prestação 
dos serviços após este prazo.

Art. 46. Os militares da Aeronáutica, da ativa, em 
exercício no Departamento de Aviação Civil e organi-
zações subordinadas, na data de edição desta Lei, 
passam a ter exercício na ANAC, sendo considerados 
como em serviço de natureza militar.

§ 1º Os militares da Aeronáutica a que se refere 
o caput deste artigo deverão retornar àquela Força, 
no prato máximo da 60 (sessenta) meses, a contar da-
quela data, à razão mínima de 20% (vinte por cento) 
a cada 12 (doze) meses.

§ 2º O Comando da Aeronáutica poderá substituir, 
a seu critério, os militares em exercício na ANAC.

§ 3º Os militares da que trata este artigo somente 
poderão ser movimentados no interesse da ANAC, a 
expensas da Agência e com autorização do Coman-
dante da Aeronáutica.

Art. 47. Na aplicação desta Lei, serão observadas 
as seguintes disposições:

I – Os regulamentos, normas e demais regras 
em vigor serão gradativamente substituídos por regu-
lamentação a ser editada pela ANAC, sendo que as 
concessões, permissões e autorizações pertinentes a 
prestação de serviços aéreos e a exploração de áreas 
e instalações aeroportuárias continuarão regidas pelos 
atuais regulamentos, normas e regras, enquanto não 
for editada nova regulamentação;

II – os contratos de concessão ou convênios de 
delegação, relativos à administração e exploração de 
aeródromos, celebrados pela União com órgãos ou 
entidades da Administração Federal, direta ou indire-
ta, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
devem ser adaptados no prazo de 180 (cento e oiten-
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ta) dias contados da data de instalação da ANAC às 
disposições desta Lei; e

III – as atividades da administração e exploração 
de aeródromos exercidas pela Empresa Brasileira de 
Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO passarão 
a ser reguladas por atos da ANAC.

Art. 48. Os contratos de concessão ou vigor rela-
tivos às outorgas de serviços aéreos cujos vencimentos 
me verifiquem antes da 31 de dezembro de 2010 ficam 
automaticamente prorrogados até aquela data.

§ 1º Fica assegurada às apresas concessionárias 
de serviços aéreos domésticos a exploração de quais-
quer linhas aéreas, mediante prévio registro na ANAC, 
observada exclusivamente a capacidade operacional 
de cada aeroporto e as nonas regulamentares da pres-
tação de serviço adequado expedidas pela ANAC.

§ 2º Enquanto forem atendidas as exigências 
regulamentares da prestação de serviço adequado, 

fica mantidos os eslotes  atribuídos às empresas con-
cessionárias da serviços aéreos.

Art. 49. Na prestação de serviços aéreos regula-
rem, prevalecerá o regime de liberdade tarifária.

§ 1º No regime de liberdade tarifária, as conces-
sionárias ou permissionárias poderão determinar suas 
pró-prima tarifas, devendo comunicá-las à AEAC, a 
prazo por esta definido.

§ 2º Constatando manto abusivo das tarifas ou 
práticas prejudiciais à competição, ANAC poderá es-
tabelecer tarifas máximas ou mínimas para as linhas 
onde verificar irregularidade, meu prejuízo das san-
ções cabíveis.

§ 3º A INRC estabelecerá os mecanismos para 
assegurar a fiscalização e a publicidade das tarifas.

Art. 50. As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta do Orçamento da AMIC.

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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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.
Passa-se à imediata apreciação do item 5.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros.

REQUERIMENTO Nº 961, DE 2005

Preferência para apreciação de matéria 
antes de outras da Ordem do Dia.

Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para que os itens 5 a 10 
sejam apreciado antes da matéria constante do item 
nº 2 da Ordem do Dia.

Sala das  Sessões, 31 de agosto de 2005. – Aloi-
zio Mercadante.

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 do Item 5:

REQUERIMENTO Nº 947, DE 2005 
(Inversão de pauta nos termos do Requerimento  

nº 961, de 2005, lido e aprovado nesta oportunidade.)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 947, de 2005, do Senador Arthur Virgílio 
e outros Senhores Senadores, solicitando, 
nos termos do art. 336, inciso III, do Regimen-
to Interno, urgência para o Projeto de Lei do 
Senado nº 266, de 2005-Complementar, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-

centa a alínea j ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie.

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante. (Pausa.)

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

Esse requerimento passou por alguma Comis-
são da Casa?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – O projeto não tramitou por Comissão alguma.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, é inteiramente errado votar-se 
um projeto dessa ordem, embora o Líder Mercadante 
pense até como eu, no caso, sem que vá à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª tem absoluta razão. Vou despachar, ago-
ra mesmo, tanto o projeto quanto o requerimento para 
uma apreciação preliminar da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Contudo, precisamos rejeitar 
o requerimento para que isso aconteça. 

Colocarei o requerimento em votação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Para encaminhar a votação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, para encaminhar a votação, eu gos-
taria de ponderar, primeiro, que temos um acordo pelo 
qual os projetos devem passar, pelo menos, por uma 
Comissão; segundo, sobre esse assunto existem vários 
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projetos tramitando na Casa e não há por que optar 
por um projeto; e, terceiro, não há sentido uma votação 
açodada em uma matéria como essa. 

O que o projeto propõe é que o Parlamentar que 
renuncie, independe de qual seja a natureza e o moti-
vo da renúncia, não possa disputar a eleição. e muitas 
vezes, inclusive, a dimensão é para exercer um outro 
cargo público. Há parlamentares, por exemplo, que se 
afastaram do mandato de Deputado para assumir a 
Presidência do Banco Central ou uma Embaixada no 
exterior. Há várias experiências na história do País.

Sem prejulgarmos o mérito, é indispensável que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania seja 
ouvida sobre a matéria, que todos os projetos sejam 
apreciados e que se faça um bom texto. e votaremos 
com a maior urgência possível, desde que haja uma 
análise preliminar em que os Senadores possam dis-
cutir e amadurecer a idéia.

Por isso, penso que essa urgência não contribui, 
não precisa ser votada açodadamente e é importante 
que se faça um debate mais cuidadoso, inclusive porque 
há vários projetos tramitando sobre a mesma matéria 
e que foram apensados a essa iniciativa.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) – Sr. 
Presidente, até peço desculpas porque eu estava con-
versando com o Deputado ao meu lado e perdi a hora 
em que V. Exª anunciou o Item 3, Proposta de Emenda 
à Constituição de minha autoria. Ele foi adiado?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ainda vamos chegar lá.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Mas podemos 
votar hoje, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos, vamos, sim.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Está certo. 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Havendo quórum e havendo decisão do Plená-
rio com relação à continuidade da votação, votaremos, 
sim. Pelo menos, esse é o desejo da Mesa, Senador 
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Agradeço, 
Sr. Presidente.

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)

Rejeitado.

O requerimento vai ao Arquivo e o projeto retorna 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 357, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 357, de 2005 (nº 
1.024/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bulgária sobre Isenção Par-
cial de Vistos, celebrado em Sófia, em 10 de 
abril de 2003.

Parecer favorável, sob nº 1.523, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator Senador Flexa Ribeiro.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 357, DE 2005 

(Nº 1.024, de 2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bulgária sobre 
Isenção Parcial de Vistos, celebrado em So-
fia, 10 de abril de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Bulgária sobre Isenção Parcial de 
Vistos, celebrado em Sofia, 10 de abril de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar 
em revisão do referido Acordo, bem como, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, quaisquer 
ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 
27-7-2005.
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  O SR. PRESIDENTE (Renan  Calheiros. PMDB 
– AL )Item 7 :

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 367, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 367, de 2005 (nº 
1.322/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Dispensa de 
Tradução para Documentos Administrativos 
para Efeitos de Imigração entre os Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Florianó-
polis, em 15 de dezembro de 2000.

Parecer favorável, sob nº 1.524, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Roberto 
Saturnino.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
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 promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 367, DE 2005 

(Nº 1.322/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Dispen-
sa de Tradução para documentos Adminis-
trativos para Efeitos de Imigração entre os 
Estados Partes do Mercosul, celebrado em 
Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre 

Dispensa de Tradução para Documentos Administra-
tivos para Efeitos de Imigração entre os Estados Par-
tes do Mercosul, celebrado em Florianópolis, e 15 de 
dezembro de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar-
retam encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 369, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 369, de 2005 (nº 
1.376/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimen-
to entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cuba 
para a Cooperação nos Setores de Pesca e 
da Aqüicultura, celebrado em Havana, em 26 
de setembro de 2003.

Parecer favorável, sob nº 1.527, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mão Santa.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
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 promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 369, DE 2005 

(Nº 1.376/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprovo o texto do Memorando de En-
tendimento entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli-
ca de Cuba para a Cooperação nos Setores 
de Pesca e da Aqüicultura, celebrado em 
Havana, em 26 de setembro de 2003. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de 

Entendimento entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República de Cuba para 
a Cooperação nos Setores de Pesca e da Aqüicultura 
celebrado em Havana, em 26 de setembro de 2003.

Parágrafo único. Fica Sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Memorando, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarrete 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

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

(*)A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 
27-7-2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 371, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 371, de 2005 (nº 
1.422/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Tcheca sobre Isenção Parcial 
de Vistos, celebrado em Praga, em 29 de abril 
de 2004.

Parecer favorável, sob nº 1.525, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Mão 
Santa.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
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 promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 371, DE 2005 

(Nº 1.422/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Tcheca sobre isen-
ção Parcial de Vistos, celebrado em Praga, 
em 29 de abril de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Tcheca sobre Isenção Parcial de Vistos, 
celebrado em Praga, em 29 de abril de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretam encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

(*) a íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF, de 
17-7-2005.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 373, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 373, de 2005 (nº 
632/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Interamericana 
contra o Terrorismo, assinada em Barbados, 
em 3 de junho de 2002.

Parecer favorável, sob nº 1.526, de 
2005, da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
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 promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 373, DE 2005 

(Nº 632/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção Intera-
mericana contra o Terrorismo, assinada, 
em Barbados, em 3 de junho de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção In-

teramericana contra o Terrorismo, assinada, em Bar-
bados, em 3 de junho de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão da referida convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tam encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

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

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF de 
27-7-2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Chamo a atenção da Casa. Os Itens 2, 3 e 4 
exigem quorum qualificado para votação. São duas 
Propostas de Emenda à Constituição: a de nº 29, que 
tem como primeiro signatário o Senador Francisco Es-
córcio, que trata do Fundef – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori-
zação do Magistério; e a de nº 12, do Senador Osmar 
Dias, que há pouco solicitou a votação, que altera os 
arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para definir a 
competência da União no ordenamento do Sistema 
Nacional de Meteorologia e Climatologia. e o Item 4 é 
o Projeto de Lei do Senado nº 162 – Complementar, 
do nobre Senador Augusto Botelho, que dispõe sobre 
a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal 
nas unidades de conservação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– 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 § 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 de ontem, quando teve exata-
mente sua apreciação transferida para hoje.

A discussão da proposta encerrou-se no dia 16 
de novembro de 2004.

Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Relator. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, todos sabemos que o Fundef foi uma 
das maiores evoluções que tivemos na educação 
brasileira, tendo em vista que permitiu, basicamen-
te, que o dinheiro dos governos estaduais ou muni-
cipais fosse dividido de forma tal que receberia mais 
dinheiro quem tivesse mais aluno. Isto é, o dinheiro 
ocupava o aluno. Então, daí em diante, o aluno não 
ficou sendo mandado de uma escola estadual para 

uma municipal e vice-versa, porque esse dinheiro fi-
cou dividido de acordo como o número de alunos e, 
portanto, todas as duas redes tiverem interesse em 
ter esse aluno.

O Fundef foi criado por um prazo de dez anos e 
deve se encerrar em 2006. 

O Senador Francisco Escórcio apresentou esse 
projeto já há algum tempo. Fui designado relator e dei 
parecer pela aprovação, com modificação somente 
nos critérios específicos de definição do custo por 
aluno, que hoje é muito baixo, cerca de R$600,00. Na 
realidade, o Executivo é que calcula. Há uma fórmula 
específica já existente, até baseada num projeto do 
eminente Senador Paulo Souto, da Bahia.

Aprovamos, então, esse projeto na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. É muito im-
portante a sua aprovação, apesar de sabermos 
que, há pouco mais de um mês, o Governo enviou 
finalmente para o Congresso Nacional o projeto do 
chamado Fundeb, que inclui, além do ensino funda-
mental, todo o ensino médio e a pré-escola. Esse 
projeto está sendo discutido na Câmara, mas con-
sidero importante ressaltar que, se aprovarmos este 
projeto aqui hoje, ele poderá ser anexado ao projeto 
do Fundeb, podendo, então, ser discutido conjun-
tamente. Já há algum tempo que discutimos isso. 
O projeto é simples, prorroga o Fundef e transfere 
para o Tribunal de Contas o cálculo do valor efetivo 
do custo por cada aluno. O meu parecer, portanto, 
Sr. Presidente, é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a colaboração de V. Exª, que, mais 
uma vez, conduz com muita competência um assunto 
que precisa realmente ser assim conduzido para che-
garmos a bom termo, Senador José Jorge.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 962, DE 2003

Nos termos do art. 311 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro preferência de votação 
para a Emenda à Constituição nº 29, de 2002, que 
“inclui § 8º no art. 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias com a finalidade de ampliar a 
vigência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis-
tério (FUNDEF)”.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Se-
nador Ideli Salvatti.
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 O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Consulto o Senador José Jorge se concorda 
com a lógica desse requerimento da Senadora Ideli 
Salvatti, que propõe a alteração da votação, ou seja, 
em vez do substitutivo da CCJ, votaríamos primeira-
mente a proposta.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Relator. 
Sem revisão do orador.) – Sou contrário, Sr. Presiden-
te, porque o substitutivo da CCJ traz uma evolução em 
relação ao projeto original. O projeto original só adiava, 
enquanto o substitutivo da CCJ transfere o cálculo do 
Executivo, que é feito por uma fórmula que, inclusive, 
está sendo discutida na Justiça – em muitos Estados, 
entre eles Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Bahia, es-
tão discutindo essa fórmula.

Portanto, discordo: temos de votar o substitutivo 
da CCJ, de minha autoria, que foi aprovado de forma 
quase unânime e que, além disso, tem preferência re-
gimental. Sou contrário ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB–
AL) – O requerimento objetiva justamente retirar essa 
preferência, quebrar essa preferência. Concordo com 
a lógica defendida por V. Exª, Senador José Jorge.

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante, Líder do Governo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de pon-
derar se não poderíamos chegar a um entendimento, 
já que há um novo projeto tramitando na Câmara dos 
Deputados que diz respeito ao Fundeb, projeto que, 
inclusive, amplia para a pré-escola a cobertura desse 
projeto – a relatoria da emenda constitucional foi do 
Senador José Jorge. O projeto está sendo discutido 
na Câmara, e também se cogita agora a faixa de zero 
a três anos em função de demanda social nesse sen-
tido. Enfim, há um debate importante em torno desse 
projeto de reconstituição do Fundeb. Por isso, acho 
que deveríamos aguardar a votação na Câmara para 
apensarmos a discussão que temos aqui ao projeto 
de iniciativa do Executivo, que está em processo de 
avaliação e decisão na Câmara dos Deputados.

Gostaria de saber da Mesa se há alguma pos-
sibilidade de adiar a votação para aguardarmos uma 
definição quanto ao projeto que está em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Re-
lator, Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, faria um apelo ao 
Senador Mercadante em função do seguinte: o Fundef 

se encerra em 2006 – ele foi criado 1986 e se encer-
ra em 2006 – e já estamos no segundo semestre de 
2005. O projeto do Fundeb ao qual se referiu o Senador 
Aloizio Mercadante foi encaminhado para a Câmara há 
apenas um mês, e sabemos que, na Câmara, normal-
mente uma emenda constitucional demora muito a ser 
votada, e estão em questão emendas constitucionais 
muito polêmicas. 

Por isso, acho que não custa nada enviarmos esse 
projeto para a Câmara para que seja anexado ao pro-
jeto do Fundeb. Se o projeto do Fundeb for aprovado 
em tempo hábil, vem para o Senado e o aprovamos. Se 
não for, aprova-se o adiamento até o projeto do Fun-
deb ser aprovado. Não podemos é correr o risco de o 
Fundef acabar sem criar o Fundeb, porque aí vamos 
criar o caos. Do ponto de vista financeiro, a educação 
brasileira hoje se apóia principalmente nesse sistema. 
Então, ou aprovamos o adiamento do Fundef, ou apro-
vamos o Fundeb, mas temos que aprovar alguma coisa 
que possa garantir a estabilidade do sistema.

Chamo a atenção do Senador Mercadante para 
o fato de que as preocupações levantadas serão todas 
revisadas na Câmara, e o Senado dará uma demons-
tração, mais uma vez, de que está levando em conta o 
grande mérito que o Fundef teve. Ele não pode acabar 
sem ser substituído pelo Fundeb.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.

Em seguida ouvirei o Senador Rodolpho Touri-
nho também.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Renan, a 
meu ver é importantíssima a colocação feita aqui pelo 
Senador José Jorge. Estamos correndo o risco de trans-
formar numa grande confusão aquilo que foi uma das 
maiores realizações do Governo Fernando Henrique 
e, talvez, dentre as realizações, aquela que alcançou 
o melhor resultado social. Não vamos esquecer que, 
por meio desse sistema, a educação brasileira, prin-
cipalmente a educação na faixa dos 7 aos 14 anos, 
deu um salto quantitativo fantástico: hoje o Brasil tem 
entre 97% e 98% das crianças de 7 a 14 anos den-
tro da sala de aula, o que já permite projetar o fim do 
analfabetismo em nosso País. e isso se deve a esse 
sistema que foi montado, que é o Fundef.

Ao longo dos anos, esse sistema produziu algu-
mas imperfeições e distorções, o que trouxe prejuízos 
principalmente para os Estados. Esse projeto termina 
no final do ano, e nada nos leva a crer que o Fundeb 
vá ser aprovado na Câmara e aqui sem nenhum tipo de 
emenda até o fim do ano. Se não for aprovada a correção 
proposta no substitutivo do Senador José Jorge, vamos 
ter o desmoronamento total do sistema da educação re-
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lativo ao ensino básico no País. Isso é perigosíssimo, já 
que outros setores do Governo já estão desmoronando. 
Aliás, faço aqui um apelo ao Senador Aloizio Mercadan-
te para que preste atenção e não permita que também 
esse setor venha a desmoronar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Engrosso o apelo do Senador Tasso Jereissati 
para que possamos avançar na pauta de votação.

Essa proposta de emenda à Constituição ainda 
vai tramitar na Câmara dos Deputados, onde já tramita 
uma PEC que cria o Fundeb, o que, na prática, anula 
a necessidade de aprovarmos – e a Câmara também 
– essa alteração na Constituição Federal.

Concedo a palavra ao Senador Rodolpho Tou-
rinho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém não tenho a menor dúvida da necessidade dessa 
aprovação, sobretudo considerando que já estamos em 
setembro. Não teríamos como encarar a não-aprova-
ção desse projeto até o final do ano, já que ele vence 
em 2006.

Agora, eu só quero lembrar que, além dessa 
prorrogação que está sendo proposta, incorpora-se 
também um projeto de lei do então Senador Paulo 
Souto, que diz respeito à atualização do valor. Quem 
deve fazer esse cálculo? A proposta dele, naquele 
projeto, era que isso ficasse a cargo do Tribunal de 
Contas da União, já que a fórmula atualmente usada 
tem ocasionado uma série de problemas para alguns 
Estados, sobretudo para a Bahia.

Entendemos que essa questão do Fundeb é fun-
damental para o ensino no Estado, para todo o Estado, 
mas queremos sempre fazer essa ressalva em rela-
ção a esse cálculo, porque essa foi uma parcela que o 
Governo Federal não cumpriu. Inclusive – me lembra 
aqui o Senador Antonio Carlos Magalhães – nós, na 
Bahia, recorremos à Justiça para que essa atualização 
fosse feita, ou seja, para que esse sistema, tão impor-
tante, de colocar as crianças na escola, conservasse 
também aquele espírito original de compensação aos 
Estados e Municípios.

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

Em seguida, ao Senador Ramez Tebet e, depois, 
a V. Exª, Senadora Lúcia Vânia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pa-
rece-me – e acabei de dizer isso ao Líder do Governo, 
Senador Mercadante – que o mais justo, o mais apro-
priado, o mais adequado neste momento é nós irmos 
pela opinião aqui expendida pelo Senador José Jorge, 
até pelo efeito prático de desembaraçarmos a pauta 

do Senado e pelo efeito efetivo mesmo de, mandando 
para a Câmara, salvaguardarmos o Fundef de algum 
equívoco que possa ser praticado por qualquer aço-
damento de nossa parte.

Disse-me o Líder Mercadante que não havia da 
parte dele nada a opor e que seria possível se chegar 
a esse acordo. Tenho a impressão de que, sob todos 
os ângulos, se formos ao mérito, vale a pena ser as-
sim e, se formos ao pragmatismo de não mantermos 
a pauta do Senado obstaculizada, também seria esse 
o procedimento correto, Sr. Presidente.

Essa é a opinião da Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Prorrogo por mais 20 minutos a duração da nossa 

sessão para que possamos concluir a Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje mesmo tive a honra de estar presen-
te em seu gabinete, onde estavam representantes de 
educadores de todo o Brasil, e fiquei feliz porque o 
Estado de Mato Grosso do Sul se fez presente com 
uma grande representação.

Esses educadores pretendem cada vez mais inves-
timentos na educação. Pretendem, com justa razão, que 
crianças de zero a três anos também tenham assistência 
do Poder Público. É um projeto que está caminhando. 

O Fundef foi uma grande conquista para a educa-
ção. Adiar a votação, no meu entendimento, é atribuirmos 
para nós uma responsabilidade muito grande, porque o 
projeto tem prazo. Dirão alguns: mas o prazo vai até o 
ano que vem. Digo eu – e comigo, com certeza, aqueles 
que têm experiência legislativa: poderemos tocar a toque 
de caixa e votarmos de qualquer jeito um Fundef.

Sr. Presidente, devemos preservar o projeto, votar 
de acordo com o pensamento do Relator, cujo relatório 
foi aprovado na Comissão, e remeter a matéria à Câ-
mara dos Deputados, onde poderão resolver quaisquer 
questões que se apresentem. Mas o Senado ficará com 
a sua responsabilidade salvaguardada.

Quero lembrar que essa matéria é tão importante 
– e estamos conferindo atribuições – que devemos fazer 
força para que o Orçamento venha a ser cumprido pelo 
Poder Executivo, como muitos têm defendido. Por exem-
plo, o ensino fundamental passará para cinco anos. Isso 
significa que precisamos de injeção de recursos. É natural. 
Mas e os recursos? Estão a cargo dos Municípios. 

Sou a favor do ensino fundamental, que é impor-
tante, mas temos de resguardar recursos para atender 
às demandas de projetos importantes como os que 
estamos votando aqui.
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Portanto, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade 
para manifestar o meu ponto de vista e para cumprimen-
tar os educadores e as educadoras que estiveram no 
gabinete de V. Exª, que, com o seu espírito altamente 
democrático, reconhece, como o Brasil inteiro, algo que 
nunca é efetivado: prioridade para a educação. Espero 
que um dia isso se torne realidade no Brasil.

Vamos votar a matéria, é o meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Ramez Tebet, agradeço muito a in-
tervenção de V. Exª. Hoje, recebemos a Frente de 
Defesa da Criança e do Adolescente, discutindo uma 
outra coisa, a necessidade de incluirmos no Fundeb as 
creches e a educação de 0 a 3 anos de idade, direitos 
que não são lamentavelmente assegurados.

Essa parece ser uma exigência da sociedade com 
a qual vamos concordar e vamos defendê-la. A Sena-
dora Serys Slhessarenko, a Senadora Fátima Cleide, 
a Senadora Patrícia Saboya Gomes, enfim, todas as 
Senadoras participaram desse esforço conjunto com 
a Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de conceder a palavra à Senadora Lú-
cia Vânia, comunico à Casa que avançamos bastante 
em nossa pauta de votação. Não há nada, absoluta-
mente nada na Mesa do Senado aguardando votação. 
Temos votado tudo. Para se ter uma idéia, depois do 
dia 06, quando efetivamente começou a crise, já vo-
tamos mais de 400 matérias. Isso significa dizer que 
o Senado está tocando o seu dia-a-dia com absoluta 
normalidade. Nós não temos dois brasis: um Brasil na 
crise e outro fora dela. Temos de compatibilizar, fazer 
coexistir a investigação com o funcionamento normal 
do Senado Federal e do Congresso Nacional.

Por conta disso e para concretizar o objetivo da 
reunião que realizamos ontem com os Presidentes e 
Relatores das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
para que possam dedicar mais tempo na análise dos 
documentos e tenhamos a agilização da investigação, 
na próxima semana, que é a Semana da Pátria, não 
haverá Ordem do Dia, não teremos sessões delibera-
tivas. Isso é um prêmio para o Senado que, apesar da 
crise política, que é funda, tem deliberado mesmo. Mas 
a tribuna democraticamente continuará funcionando. 
Conversei sobre esse assunto com os Líderes informal-
mente. Mais do que uma decisão desta Presidência, é 
uma decisão dos Líderes Partidários.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero 
cumprimentá-lo especialmente pelo seu desempenho 

à frente dos trabalhos desta Casa, dizer da sua deter-
minação, da sua coerência, enfim, V. Exª engrandece 
o nosso trabalho no Senado.

Em relação à PEC nº 29, quero me juntar aos Se-
nadores que já expressaram suas opiniões a respeito 
da prudência de votar essa matéria, uma vez que sa-
bemos que o procedimento dos processos legislativos 
são lentos, e podemos correr o risco de perder uma 
grande conquista da sociedade brasileira, a criação do 
Fundef. O maior projeto do ex-Presidente Fernando 
Henrique é considerado por todos aqueles que que-
rem que este País invista em educação.

Portanto, sou favorável a que votemos hoje e siga-
mos a proposta apresentada pelo Senador José Jorge, 
Relator da matéria. Espero que, ao anexar essa matéria 
ao Fundeb, tenhamos sensibilidade para estender tam-
bém esse benefício, que já é um benefício da educação 
básica fundamental, para as creches, um grande anseio 
principalmente das mulheres que trabalham.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, os 
meus cumprimentos pela sua atuação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Muito obrigado mesmo, Senadora Lúcia Vânia.

Votação do requerimento de preferência para 
apreciação da Proposta antes da Emenda nº 1– CCJ 
(Substitutivo).

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
Vamos votar, em primeiro lugar, o Substitutivo do 

Senador José Jorge, aprovado na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Votação do substitutivo.
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da Cons-

tituição, combinado com o art. 288, inciso II, do Regimento 
Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável de três quintos da composição da Casa, deven-
do a votação ser feita pelo processo eletrônico.

Os Srs. Líderes poderão orientar suas Banca-
das.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta é uma emen-
da constitucional e, portanto, precisamos de quorum 
qualificado de 49 Senadores. Então, faço um apelo a 
V. Exª para que peça a todos aqueles que se encon-
tram em seus gabinetes ou em outras dependências 
da Casa para que venham votar, para que possamos 
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obter o quórum e aprovar essa emenda, de preferên-
cia por unanimidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Faço um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores 
que se encontram em outras dependências da Casa, 
que, por favor, venham ao plenário, pois teremos vo-
tação nominal. Trata-se de matéria importante que 
precisa de quórum qualificado.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, 
para encaminhar a votação. Em seguida, ao Senador 
Arthur Virgílio.

Vou abrir o painel para que possamos agilizar 
a votação.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero com-
partilhar da preocupação aqui estabelecida pelo Senador 
José Jorge e também pelo Senador Francisco Escórcio, 
autor da proposta de prorrogação do Fundef. 

É claro que gostaríamos de estar diante de um 
Governo que tivesse a seriedade e a delicadeza de 
tratar a educação pública, gratuita, democrática e de 
qualidade não com os recursos das migalhas que caem 
do banquete farto do poder dos banqueiros no País.

A alteração feita no projeto pelo Senador José 
Jorge é extremamente importante, porque aumenta o 
custo per capita do aluno com educação. Gostaríamos 
mesmo de discutir o Fundeb, que é o fundo que trata 
da educação básica, de forma geral.

O que aconteceu com a manifestação de hoje, 
onde estavam as Senadoras Patrícia Gomes e Lúcia 
Vânia, aqui lembrada pelo Senador Ramez Tebet?

O que acontece nessa polêmica do Fundeb, na 
tentativa de inclusão de creche, é que, como o Legis-
lativo não pode constitucionalmente legislar naquilo 
que significa aumento do custo, o que já está instalado 
dentro dos setores da educação básica é uma verda-
deira disputa pelos percentuais de acesso ao Fundo 
da Educação Básica, o que é infâmia. O Senador Cris-
tovam Buarque, várias vezes, já fez um demonstrativo 
do que isso significa.

O Fundeb, que está sendo apresentado e cantado 
em verso e prosa diante do Brasil, significa o aumento 
de um bilhão apenas, que, dividido entre mais de cin-
co mil Municípios brasileiros, se torna insignificante do 
ponto de vista do acesso à educação pública gratuita 
democrática e de qualidade.

Ao introduzirmos a necessidade da educação in-
fantil de zero a três anos – se o Governo não tivesse 
conspirado contra o projeto de emenda à Constituição 
que esta Casa aprovou praticamente por unanimidade, 
conspirando contra na Câmara, impedindo a votação 

–, o fato de estar caracterizada a obrigatoriedade do 
acesso à educação infantil de zero a seis anos, obri-
gatoriamente já seria incluído o acesso à creche no 
Fundeb. Isso não foi feito.

O que está acontecendo hoje? Todos nós estamos 
lutando para que se faça valer o direito à creche, para que 
a educação infantil de zero a três anos seja assegurada 
no Fundeb. O que vai acontecer, Senador Alberto Silva? 
Agora vai se dar a briga dos percentuais. Como lá estão 
o ensino fundamental, o ensino médio, a educação de 
jovens e adultos, o profissionalizante, a pré-escola de 
quatro a seis anos, quando introduzimos aquilo que te-
mos a obrigação de introduzir, porque é um direito das 
crianças de zero a três anos, justamente a faixa etária 
mais preciosa da infância, agora haverá a velha briga para 
disputar o percentual. Já estava instalado isso.

A educação fundamental, os trabalhadores do setor 
público, as organizações envolvidas na educação funda-
mental não querem perder o percentual. O ensino médio 
também não quer perdê-lo. A educação de jovens e adul-
tos também não o quer. O ensino profissionalizante tam-
bém não o quer. A pré-escola também não o quer. Então, 
quando introduzimos mais um setor, isso significa que 
deve diminuir o repasse de recursos para outros setores 
que também são essenciais na educação básica.

Quero apoiar a iniciativa com entusiasmo e espe-
ro que, quando a matéria chegar à Câmara, possamos 
fazer um debate sério sobre o Fundeb. Não está sendo 
feito um debate sério sobre a educação básica. O que 
está sendo disponibilizado, um bilhão, quando for dividido 
por mais de cinco mil Municípios brasileiros, será miga-
lha para os Municípios. E, ao introduzirmos aquilo que é 
direito das crianças, ao introduzirmos o direito à creche, 
isso significará menos recursos para a pré-escola, para 
a educação fundamental, para o ensino médio, para o 
ensino profissionalizante, para a educação de jovens e 
adultos.

Então, fica realmente muito difícil fazer esse de-
bate de forma séria, conseqüente, diante desses dados 
que aí estão disponibilizados.

Espero que haja sensibilidade do Governo e de 
sua respectiva base no sentido de que o próprio Go-
verno possa alterar o que está sendo disponibilizado 
para a educação básica no nosso País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Peço a 

palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Alberto Silva, 
para encaminhar a votação da matéria.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador He-
ráclito Fortes, para também encaminhar a votação.

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



29634 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

Se V. Exª, Senador Arthur Virgílio, desejar, tam-
bém concederei a palavra a V. Exª.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que, entre os 
companheiros aqui do Senado, posso falar de cadeira, 
porque, no meu Governo, introduzi o ensino pré-es-
colar, Senadora Heloísa Helena, e fiz uma fábrica de 
alimento, porque não havia merenda escolar. A meren-
da escolar brasileira é distribuída a crianças com sete 
anos de idade ou mais. Cheguei a falar aqui, no ple-
nário desta Casa, que o Ministério da Educação tinha 
decidido que brasileiro só devia começar a comer aos 
sete anos, porque, para crianças de zero a seis anos, 
não havia escola nem merenda.

Fiz a escola e a merenda. O projeto chamou-
se Casa-Escola. Só na Capital, favorecemos mais de 
50 mil crianças, com uma novidade, que espero seja 
seguida agora: não construí prédios, as aulas acon-
teciam nas casas. Esta foi uma revolução no Estado 
do Piauí inteiro: a escola na casa. As mães de família 
cuidavam dos filhos da vizinha, e o número de alunos 
por professora era de apenas seis crianças. Com essa 
relação de seis crianças por professora, eles aprendem 
tudo, até uma língua se quiser, entre dois e seis anos, 
desde que sejam alimentados.

Espero que, como disse a Senadora Heloísa He-
lena – e estamos votando hoje o relatório do Senador 
José Jorge –, na Câmara, possamos discutir o ensino 
pré-escolar, aproveitando uma experiência como essa, 
para que as crianças do Brasil comecem a se alimentar. 
Desde o momento em que saem do seio da mãe, elas 
têm de comer, senão seus neurônios ficam diminuídos 
e, aos seis anos, não se recuperam mais.

Esta é a matéria mais importante que podemos 
discutir nesta Casa: a educação de crianças de dois 
a seis anos de idade, seguindo como já é.

É o que devemos votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para 

encaminhar a votação. Sem votação do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Lúcia 
Vânia, quero parabenizá-la pela proposta de incluir 
nesse programa as crianças de creche. Quero até dar 
um depoimento interessante. Estava conversando com 
o atual Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí, o ex-Deputado Luciano Nunes, e ele me falava 
exatamente sobre essa necessidade, quando V. Exª 
abordou o mesmo assunto.

Ao parabenizá-la, quero associar-me às suas pa-
lavras e dizer que realmente é um grande ganho, porque 
a criança, muitas vezes, nesses primeiros anos de vida, 

já perde toda sua estrutura física, todo o seu condicio-
namento, por falta de alimentos adequados e suficientes 
nos primeiros anos, nos primeiros dias de vida.

Agradeço ao Presidente Luciano Nunes por ter 
me dado essa sugestão. É um ex-Deputado Estadual 
e um homem de muita sensibilidade em matéria dessa 
natureza, pela vivência que tem e que teve ao longo 
da sua vida dedicada ao Piauí.

Sr. Presidente, quero dizer que esse projeto de 
autoria do Senador José Jorge é oportuno. Torço e irei 
trabalhar para que, na Câmara, sejam feitas as corre-
ções necessárias, para que seja atendida a sugestão da 
Senadora Lúcia Vânia, à qual me incorporo, e para que 
também sejam feitos aperfeiçoamentos, a fim de que, 
assim, possamos beneficiar as crianças brasileiras.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
Faço um apelo aos Srs. Senadores que com-

pareçam ao plenário, para que possamos começar 
a votação.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra a V. Exª logo após o Se-
nador Arthur Virgílio.

Tem a palavra V. Exª, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à medida provisória 
foi apresentada uma emenda do Senador José Jorge, 
Relator da matéria, prorrogando por dez anos a vigên-
cia do Fundef. Na hipótese de não haver modificação, 
o Fundef acabaria daqui a dois anos e, se aprovado o 
substitutivo do Relator, vigoraria até o final de 2016, o 
que me parece o desejável.

Além da prorrogação, o Senador José Jorge, 
aperfeiçoando essa emenda constitucional, pretende 
tirar das mãos do Presidente da República – isto deve 
ser dito com clareza – o poder de fixar o valor mínimo 
que os Estados e a União precisam bancar por cada 
aluno matriculado no Ensino Fundamental. A idéia é 
entregar a incumbência ao TCU, que, hoje, já é respon-
sável por cálculos como os valores de cada Município 
e Estado nos Fundos de Participação dos Estados e 
dos Municípios. Portanto, o critério seria o mesmo, com 
a interveniência do TCU.

O Relator, de maneira muito lúcida, afirma, uti-
lizando dados das Consultorias Legislativas e de Or-
çamento, Fiscalização e Controle do Senado, que a 
União não vem repassando totalmente a sua parte no 
Fundef. No ano de 2001, a União destinou ao progra-
ma R$2 bilhões, quando deveria ter repassado R$3,6 
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bilhões. Houve, portanto, uma defasagem entre os 
R$3,6 bilhões do dever e os R$2 bilhões que, infe-
lizmente, foram os que logrou destinar ao programa 
o Governo que aí está. de 1998 a 2001, a diferença 
acumulada já somava R$12,4 bilhões, ou seja, está 
em situação de pré-falência esse grande projeto ide-
alizado, gestado e implantado durante o período do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Conforme o 
Senador pernambucano, Líder da Minoria nesta Casa, 
essa diferença existe porque o Governo Federal não 
cumpre a Lei nº 9.424/96, que estabelece os critérios 
para a fixação do valor único nacional por aluno be-
neficiado pelo Fundef.

De qualquer forma, tanto o autor original do projeto 
quanto o Relator entendem que o Fundef tem propiciado 
avanços significativos no Ensino Fundamental, elevan-
do os salários dos professores, que, em alguns casos, 
recebiam – pasme o Senado! – menos que um salário 
mínimo. O aumento do salário dos professores até o ano 
2000, na Região Nordeste, havia chegado a 70%.

O Fundef, repito, foi criado no Governo do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso e obriga os Estados 
e os Municípios a gastarem, a despenderem, a inves-
tirem, melhor dizendo, com o Ensino Fundamental, no 
mínimo, 60% de toda a verba que eles têm de destinar à 
educação, ou seja, 25%, no mínimo, da arrecadação de 
cada um desses entes federados. Quando essa verba for 
insuficiente para que se gaste o mínimo por aluno fixado 
pelo Presidente da República, a União, aí sim, intervirá 
e repassará a diferença a Estados e Municípios. O valor 
que cada prefeitura deve receber é baseado no número 
de alunos matriculados, o que vem propiciando a cada 
ano um aumento no número de estudantes. 

Portanto, Sr. Presidente, entendo que o Relator, 
o Senador José Jorge, agiu com a maior percuciência, 
com a maior clarividência – e essa é a sua marca –, 
atuando em matéria que conhece, que domina plena-
mente. Isso levou o PSDB a fechar questão com a vo-
tação a favor do relatório do Senador José Jorge.

Portanto, o nosso voto é “sim”. Já está ampla-
mente configurado o “sim” no plenário, até o momento 
registrado nesta Casa.

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

– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Jorge, que é o Relator da matéria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Relator. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um apelo 
aos Senadores que ainda não votaram para que venham 
ao plenário. Na realidade, alguns Senadores estavam 
aqui agora mesmo. Eu estava conversando, neste ins-
tante, com o Senador José Sarney. S. Exª já votou?

Sr. Presidente, há apenas 51 votos, o que é muito 
pouco para uma emenda constitucional, que necessita de 
49. Portanto, faço um apelo aos outros Senadores, inclu-
sive aos diversos Senadores que estavam até há pouco 
no plenário e que, por alguma razão, se retiraram.

Solicito, primeiro, que V. Exª aguarde de cinco a 
dez minutos; segundo, que S. Exªs venham ao plená-
rio, porque essa é uma emenda constitucional que, na 
realidade, é tranqüila. Essa emenda prorroga o Fundef, 
que vai acabar agora, em 2006.

Foi o Fundef que deu organização ao sistema do 
Ensino Fundamental brasileiro. Saiu-se tão bem que 
o Governo atual enviou uma emenda constitucional a 
esta Casa propondo o Fundeb, que estende o Fundef 
– que é apenas para o Ensino Fundamental – para o 
Ensino Médio e para a Pré-Escola. e há uma discus-
são na sociedade para a inclusão das creches, o que 
abrangeria toda a educação infantil.

Na realidade, ele representou uma evolução na 
educação brasileira e não pode acabar. Portanto, ne-
cessitamos que todos os Senadores que ainda não 
votaram venham ao plenário, para que possamos 
completar essa votação e, assim, encaminharmos 
essa emenda constitucional finalmente para a Câma-
ra dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Sr. 

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

– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Augusto Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria que o item 4 passasse para a próxima sessão 
deliberativa. Trata-se de um projeto de minha autoria. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço muito a colaboração de V. Exª. Não 
havendo objeção do Plenário nesse sentido, defiro o 
pedido de V. Exª e transfiro a votação da matéria para 
amanhã.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Pergunto ao Senador Osmar Dias se seria recomendável 
avançarmos na pauta. Não vejo absolutamente nenhum 
risco nisso. Penso que poderíamos, hoje, concluir esse 
processo de votação. A matéria não é polêmica.

Senador Osmar Dias, avançamos na pauta ou dei-
xamos para amanhã? Sinceramente, não vejo risco.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, 
observei que vários Senadores votaram e se retiraram, 
porque estão participando dos trabalhos das Comissões. 
Há 53 votos no painel, o que significa que temos uma 
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margem de segurança muito estreita: apenas quatro 
votos. Como autor da PEC, eu gostaria que a votação 
fosse transferida para uma outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Defiro, com satisfação, o pedido de V. Exª.

Se todos já votaram, vou encerrar a votação. 
(Pausa.)

Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero, neste instante, fazer justiça ao Senador Francisco 
Escórcio, por ter tido a iniciativa – que depois recebeu 
o substitutivo do Senador José Jorge, nos termos da 
Emenda nº 1 da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – de apresentar essa emenda à Constituição 
sobre um acréscimo que se pretende seja feito ao art. 60 
das Disposições Constitucionais Transitórias, no sentido 
de se duplicar o prazo de vigência, de vinculação dos 
recursos orçamentários, com o objetivo de assegurar a 
universalização de atendimento do Ensino Fundamental 
e a remuneração condigna do magistério.

Sr. Presidente, posso dar um depoimento a respeito 
dos benefícios trazidos pelo Fundef. Se houve, na ver-
dade, prejuízos aos governos estaduais e às prefeituras 
municipais de ordem financeira na equação do Fundef, 
os benefícios, do ponto de vista de valorização do ma-
gistério e da universalização do Ensino Fundamental, 
recomendam que se faça essa prorrogação enquanto 
não há a substituição do Fundef pelo Fundeb.

Daí por que, Sr. Presidente, congratulo-me com 
o Senador peemedebista Francisco Escórcio pela ini-
ciativa, também registrando o esforço do Senador José 
Jorge e de outros que colaboraram para a apresenta-
ção dessa emenda que prorroga o Fundef.

Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador José Agri-
pino e, em seguida, ao Senador Aloizio Mercadante.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria, 
de forma até redundante, de fazer um apelo aos Se-
nadores do PFL que ainda não votaram essa matéria 
para que venham ao plenário para fazê-lo. Trata-se 
de matéria da maior importância, porque prorroga por 
dez anos talvez o maior programa, na História recente, 
criado no campo da educação: o Fundef.

Quase todos os companheiros do PFL já vota-
ram e quero dirigir uma palavra ao Senador Aloizio 
Mercadante: figuras que estão sempre presentes no 
plenário, como os Senadores Sibá Machado e Fátima 
Cleide, não estão aqui.

Eu gostaria que fosse feito um apelo para que 
os que estão em Brasília venham completar e garan-
tir o quorum de uma matéria que é do interesse do 
Governo e do País.

O voto do PFL é, entusiasticamente, “sim” e faço 
o apelo ao Senador Aloizio Mercadante para que con-
voque os seus companheiros, a fim de que venham 
votar a prorrogação do Fundef.

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.) – Sr. Presidente, 
quero, primeiramente, registrar que a iniciativa do Se-
nador Francisco Escórcio, de prorrogação do Fundef, 
parece-me absolutamente indispensável para o País.

Durante muitos anos, o critério que o Governo 
anterior utilizou era o de que Executivo federal tinha o 
poder de fazer o cálculo e estabelecer o valor do re-
passe. Dessa forma, nunca avançou na metodologia 
de cálculo dos valores a serem repassados aos pro-
fessores, como instrumento de valorização do ensino 
básico. Vários dos que pertenceram ao Governo ante-
rior não tiveram essa idéia, essa iniciativa.

De qualquer forma, o fato de estabelecermos o 
Tribunal de Contas da União, um órgão assessor do 
Legislativo, como o instrumento de análise de cálculo, 
parece-me um passo importante. O Tribunal de Contas 
da União tem uma boa formação técnica, que poderá 
trazer indicadores e criar procedimentos.

Portanto, da nossa parte, não há nenhum movi-
mento para não prestigiar essa iniciativa. ao contrário, 
estamos participando e votando.

Tenho certeza de que nenhum Senador votará 
contrariamente a uma iniciativa como essa e, apesar 
de o quorum estar baixo, por razões que desconheço, 
seguramente a PEC será aprovada, com nosso apoio 
e com a recomendação do voto “sim”. 

Tenho a melhor e mais cordial relação com o Se-
nador José Jorge e é difícil divergirmos quando S. Exª 
relata uma matéria. O seu lado de matemático prevalece, 
com racionalidade e bom senso. Eu já não diria o mes-
mo dos seus pronunciamentos, das suas intervenções, 
mas, como relator, seguramente S. Exª é um dos mais 
prestigiados desta Casa, pela capacidade de tratar com 
seriedade e com espírito público as matérias. 

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Quero destacar, no entanto, que o Governo, na Câ-
mara dos Deputados, terá liberdade, como eu disse, 
de buscar dar prioridade ao seu projeto, que já foi apre-
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sentado àquela Casa e tem critérios de ampliação do 
repasse e da cobertura do Fundef. 

Por tudo isso, quero parabenizar o Senado.
A advertência que foi feita, hoje, a respeito da ne-

cessidade de aprovarmos o projeto em função do período 
exíguo de tempo que temos pela frente, é meritória e con-
tribui para o debate que a Câmara dos Deputados fará. 

Dessa forma, como estamos com 56 votos, se-
guramente a PEC será aprovada.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agra-
decer ao Senador Aloizio Mercadante. S. Exª disse 

que gosta quando relato e gosta menos quando faço 
meus pronunciamento. 

Na realidade, como Líder da Minoria, da Oposi-
ção, devo olhar o que está errado no Governo; como 
relator, devo relatar. Assim, preciso olhar os dois lados. 
Essa é a diferença. Não estou seguindo o conselho do 
Presidente Lula de que é melhor dizer bobagem do que 
fazer bobagem. Apenas são pontos de vista diferentes: 
de um relator e de um Senador da Oposição.

Agradeço as palavras em relação à minha pessoa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Se todos já votaram, vou encerrar a votação e 
proclamar o resultado.

(Procede-se à votação nominal e secreta 
pelo sistema eletrônico.)

AGOSTO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



29638 Quinta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2005

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores.

Não houve abstenção.
Total: 57 votos.
Fica prejudicada a proposta e está, portanto, 

aprovada a Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo).
A matéria constará da Ordem do Dia oportuna-

mente, para o segundo turno, obedecido o interstício 
regimental.

EMENDA Nº 1-CCJ

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29 (SUBSTITUTIVA), DE 2002

Altera o art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórios, com a finali-
dade de ampliar, até o final do exercício de 
2016, a vigência do fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 
e de dispor sobre o valor mínimo nacional 
por aluno.

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

Art. 1º O art. 60 do ato das Disposições Transi-
tórias da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 60. Até o final de exercício de 2016, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
destinarão não menos de sessenta por cento 
dos recursos a que se refere a caput do art. 
212 da Constituição Federal à manutenção e 
ao desenvolvimento do ensino fundamental, 
com o objetivo de assegurar a universalização 
de seu atendimento e a remuneração condig-
na do magistério.

§ 3º A União complementará os recursos 
dos Fundos a que se refere o § 1º sempre que, 
em cada Estado e no Distrito Federal, seu va-
lor por aluno não alcançar o mínimo definido 
nacionalmente, a ser divulgado pelo Tribunal 
de Contas da União e que corresponderá à 
razão entre a previsão da receita total para 
o Fundo e a matricula total do ensino fun-
damental no ano anterior, acrescida do total 
estimado de novas matriculas, ressalvado o 
disposto no § 8º.

§ 8º No primeiro, segundo e terceiro anos 
da vigência desta Emenda, o valor mínimo 
anual por aluno será respectivamente, de 70%, 
80% e 90% do valor calculado pelo Tribunal 
de Contas da União, segundo a regra prevista 
no § 3º (NR)”

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor em 1º de ja-
neiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – No momento em que o Senado decide sobre 
essa importante matéria, parabenizo o Senador Fran-
cisco Escórcio, que, sem dúvida, apesar da amizade 
que todos lhe dedicamos, foi um dos mais produtivos 
Senadores que já passaram por esta Casa.

São os seguintes os itens adiados:

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 162, DE 2004-COMPLEMENTAR 
(Votação nominal)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Augusto Botelho, 
que dispõe sobre a atuação das Forças Ar-
madas e da Polícia Federal nas unidades de 
conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e
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– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem 
do Dia.

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
de urgência, de nº 960, de 2005, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução nº 76 de 2005, que não 
será votado hoje mas será priorizado na Ordem do Dia 
das próximas sessões deliberativas.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda 

sessão deliberativa ordinária, nos termos do Regimento 
Interno do Senado Federal.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 963, DE 2005

Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro seja apresentado voto 
de congratulações à cidade de Assis – SP, pelo ani-
versário de 100 anos de sua fundação, ocorrido no 
último 1º de julho, ao tempo em que solicito sejam 
comunicados:

a) o Prefeito Ézio Spera;
b) o Vice-Prefeito João Rosa;
c) o Presidente da Câmara de Vereado-

res Célio Diniz.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Ro-
meu Tuma.

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

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encami-
nhar o requerimento. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, serei bem rápido.

Assis é uma cidade importante e completou seu 
centenário em julho último. Uma comissão especial, 
que aqui se encontra, trouxe-nos um convite para a 
sessão solene que será realizada amanhã, às 9 horas, 
na Câmara Municipal, em homenagem aos 100 anos 
de fundação da cidade.

Assim, cumprimento o seu Prefeito, Vice-Prefeito 
e Presidente da Câmara, pedindo aos representantes 

presentes que levem meu abraço à cidade de Assis. 
Sem dúvida, o Presidente encaminhará por escrito 
essa homenagem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 Presidência encaminhará voto de congratula-

ções, no momento em que agradece a honrosa pre-
sença da representação de Assis. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 964, DE 2005

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 
requeiro tenham tramitação em conjunto os seguin-
tes projetos: Projeto de Lei do Senado nº 269/2005 
– Complementar com o Projeto de Lei do Senado nº 
266/2005 –Complementar.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. – Je-
ferson Péres.

REQUERIMENTO Nº 965, DE 2005.

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 
requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes 
projetos: Projeto de Lei do Senado nº 274/2005 – Con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 266/2005 
– Complementar.

Sala das sessões, 31 de agosto de 2005. – Tião 
Viana.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão publicados e, posteriormente, incluídos em Or-
dem do Dia, nos termos do art. 255, II, c, 8, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Teotônio Vilela 
Filho, Reginaldo Duarte, Leonel Pavan, Flexa Ribeiro, 
Paulo Paim, Arthur Virgílio e Mozarildo Cavalcanti en-
viaram 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
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Senadores, eu gostaria de registrar a passagem da 
Semana do Excepcional, ocorrida no período com-
preendido entre os dias 21 e 28 de agosto corrente. 
É mister destacar o meritório e qualificado trabalho 
realizado pelas Associações de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAEs, entidades que, tradicionalmen-
te, são as condutoras das comemorações em torno 
desta semana.

A estimativa é de que cerca de dois mil municí-
pios brasileiros dispõem de APAEs em funcionamen-
to prestando atendimento a um universo de mais de 
200 mil pessoas diretamente. Vale ressaltar que as 
mencionadas Associações são pioneiras na oferta 
de serviços às pessoas com deficiência mental e ou-
tras associadas em diversas áreas: saúde, educação, 
assistência social, esporte e lazer, preparação para 
o trabalho, orientação à família, prevenção e princi-
palmente defesa de direitos, cumprindo funções de 
natureza pública. O cálculo é de que existem hoje no 
Brasil 24 milhões de portadores de deficiência, sendo 
o nosso País considerado um dos países da América 
Latina que mais avançou na conquista de direitos para 
essas pessoas.

Reconheço e valorizo a magnífica obra desen-
volvida pelas APAEs nas mais recônditas localidades 
do território nacional. Foi com satisfação que, no mês 
de julho passado, conseguimos a liberação de R$100 
mil para reforma e cobertura de quadra poliesportiva 
da APAE de Ibiporã, no Paraná, instituição presidida 
pela D. Neuza Soares de Sá, uma apaeana que dig-
nifica a Associação pelo trabalho desenvolvido frente 
ao Centro Educacional João XXIII.

No mês de agosto corrente, igualmente, houve a 
liberação de mais uma das nossas emendas apresen-
tadas ao Orçamento Geral da União, do ano passado. 
Foram R$100 mil para ampliação e modernização da 
APAE de Londrina, presidida pelo incansável José 
Carlos dos Reis.

No contexto do Orçamento Geral da União/2005, 
indicamos R$50 mil para aquisição de transporte 
escolar para a APAE de Joaquim Távora, no Pa-
raná, presidida pelo João Rodrigues de Almeida, 
e ainda R$80 mil para aquisição de materiais de 
custeio para a APAE de Piraí do Sul (PR), presidida 
por Marzi Milleo Scorsim. Faço questão de salientar 
que esses aportes financeiros são ínfimos diante 
das necessidades das APAEs – me permita Senhor 
Presidente utilizar a imagem de grãos de areia de 

uma praia, a Praia de Guaratuba, para homenagear 
o litoral paranaense.

Tenho instruído a minha assessoria de gabinete 
no sentido de prestar todo o apoio possível para via-
bilizar e atender com celeridade as APAEs na elabo-
ração de projetos extra-orçamentários junto ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
para capacitação de professores, material didático, 
equipamentos e transporte escolar.

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, é de extrema rele-
vância destacar desta tribuna a importância da escola 
de educação especial como instrumento de inclusão 
social para pessoas com deficiência mental. Aliás, este 
foi o tema elencado pela Federação Nacional das APA-
Es como moldura da semana comemorativa.

Concluo, lembrando ainda que o direito ao trans-
porte escolar das pessoas com deficiência mental na 
etapa do ensino fundamental constitui um direito ine-
xorável.

Aproveito para cumprimentar o ilustre Sena-
dor Eduardo Azeredo, na condição de relator no 
início das atividades da Subcomissão Permanente 
de Assuntos Sociais da Pessoa com Deficiência, 
por capitanear a realização do seminário “Acessi-
bilidade em Debate: Passaporte para a Cidadania”, 
programado para o período de 17 a 28 de outubro 
próximo, em Brasília.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar o texto intitulado “Crise não inspira Chico 
Buarque”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo 
do último dia 24 de agosto do corrente.

O artigo descreve a insatisfação do músico e es-
critor Chico Buarque de Holanda com a crise pela qual 
o Brasil está passando. O músico e escritor disse que 
“voltou a compor letras de música, mas não pretende 
criar um samba para o mensalão”.

Sr. Presidente, requeiro que o texto acima 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 TEOTÔNIO VILELA FILHO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, volto a esta tribuna para tratar da atual 
crise política e de suas conseqüências para o governo 
do Presidente Lula e para o Partido dos Trabalhado-
res. As inúmeras denúncias que vão se seguindo vêm 
aprofundando, cada vez mais, essa crise.

As revistas Veja e Exame dessa última semana 
continuam mostrando que a o momento é grave. O 
percentual de pessoas que confia no presidente Lula, 
pela primeira vez desde o início do governo, é menor 
do que o percentual de pessoas que não confia no 

presidente. Pela primeira vez, também, uma pesquisa 
mostra que o Presidente Lula não conseguiria vencer 
seu oponente nem no primeiro turno.

Assim, Sr. Presidente, é em função da atual cri-
se que requeiro que as matérias abaixo relacionadas 
sejam consideradas parte deste pronunciamento, para 
que passem a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, volto mais uma vez a esta tribuna para 
dar continuidade aos registros que venho fazendo so-
bre a crise política que se abateu sobre o governo do 
Partido dos Trabalhadores e as suas conseqüências 
até o momento.

A revista Época do último dia 29 de agosto do 
corrente publicou uma série de matérias mostrando, por 
exemplo, que os fundos de pensão das estatais perde-
ram, sistematicamente, apostas no mercado financeiro, 
por meio de operações que teriam sido forjadas.

Assim, pela oportunidade do assunto, requeiro 

que as matérias abaixo relacionadas sejam dadas como 

lidas e consideradas como parte integrante deste pro-

nunciamento, para que passem a constar dos Anais 

do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)

(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, volto mais uma vez a esta tribuna para 
continuar fazendo o registro dos desmembramentos da 
atual crise política que se instalou no governo do presi-
dente Lula e no Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo 
tempo em que novas denúncias vão surgindo, alguns 
esclarecimentos começam a ser apresentados como, 
por exemplo, o caminho que poderia levar a contas do 
Partido dos Trabalhadores no exterior.

Assim, Sr. Presidente, é nesse contexto que re-
queiro que as matérias abaixo relacionadas sejam con-
sideradas parte integrante deste pronunciamento, para 
que passem a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

(*) Original ilegível fornecido pelo autor.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores: está tomando corpo na sociedade brasi-
leira movimento para a conversão da dívida externa 
em recursos para a educação.

A proposta tem apoio deste senador, do Minis-
tério da Educação, da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação, e também da UNESCO, 
e pelas informações que temos recebido vem sendo 
defendida em vários fóruns internacionais.

Vários países já conseguiram a conversão de um 
percentual de suas dívidas em investimentos para a 
preservação do meio ambiente e combate à pobreza, 
além é claro da própria educação.

Há poucos dias realizou-se na cidade de São 
Paulo um seminário internacional sobre educação 
e dívida externa onde foi apresentado documento 
assinado pela organização não-governamental Edu-
cafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes 
e Carentes).

Esta entidade foi fundada em 1998 pelo frei Davi 
dos Santos e mantêm uma rede de quase 100 cursos 
pré-vestibulares comunitários. 

Ela nasceu da experiência dos pobres, negros 
e indígenas marginalizados e excluídos do direito 
à educação. Tem sistematicamente lutado por uma 
educação pública e de qualidade para todos os 
brasileiros, de modo especial para grupos étnicos 
minorizados.

O texto da Educafro intitulado “Carta aberta – Con-
versão da Dívida Externa em Educação – Uma exigên-
cia da sociedade”, faz algumas reflexões e apresenta 
algumas propostas. 

(...) É urgente repensarmos a distribui-
ção dos bens culturais e materiais do país 
garantindo oportunidades aos brasileiros que 
sucumbem a uma estrutura social racista que 
condena o povo negro e indígena à pobreza. 

Passados 117 anos da dita “abolição da escrava-
tura”, o negro está em desvantagem perante os bran-
cos em todos espaços sociais. 

(...) A história nos ensina que o fato que 
levou o Brasil a iniciar sua dívida externa foi a 
compra de canhões da Inglaterra para destruir 
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o Quilombo dos Palmares matando milhares 
de negros e indígenas.

(...) A América Latina e a África, atra-
vés da opressão efetuada pelos países ricos, 
sofrem ao longo dos séculos com o cresci-
mento de suas dívidas externas que causam 
situações de extrema miséria onde os prin-
cipais atingidos novamente são os negros e 
indígenas.

Sr. Presidente, a sociedade está amadurecendo 
seu reconhecimento quanto a outra forma de dívida, 
aquela oriunda dos 388 anos de escravidão dos ne-
gros no Brasil.

O Ministério Público Federal de São Paulo está 
discutindo a reparação à população negra por meio 
de consulta pública, visando propor ação jurídica ca-
bível. 

Que a dívida externa seja usada para indenizar 
os descendentes de escravos ainda compondo todos 
os índices de exclusão de todas as estatísticas bra-
sileiras.

Entre as várias sugestões da Educafro está a que 
propõe que “uma parcela do investimento em educação 
que será decorrente do perdão da dívida externa possa 
ser canalizado para compor o Fundo Financiador de 
Políticas Públicas proposto pelo Estatuto da Igualdade 
Racial”, projeto de nossa autoria que está tramitando 
no Congresso Nacional.

O objetivo do Fundo de Promoção da Igualda-
de Racial, capítulo quarto, artigos 26, 27, 28 e 29, do 
estatuto, tem como objetivo promover a igualdade de 
oportunidades e a inclusão social dos afro-brasileiros, 
nas áreas de educação, emprego, saúde, mídia, bolsa 
estudo, cultura, tradição, dentre outras. 

Louvamos a iniciativa da conversão da dívida ex-
terna em recurso para a educação e da mesma forma 
apoiamos a sugestão da Educafro de que o Fundo de 
Promoção da Igualdade Racial receba percentuais de 
investimentos.

Por outro lado, Sr. Presidente, no último final de 
semana estive reunido com o movimento negro bra-
sileiro tratando do Estatuto da Igualdade Racial e da 
Marcha Zumbi Mais Dez. e o movimento decidiu que 
a marcha, e eu respeito essa decisão, será nos dias 
16 e 22 de novembro aqui em Brasília.

Esta atividade da comunidade negra que vai reu-
nir milhares de ativistas tem como objetivo chamar a 
atenção do País para o problema do racismo e pedir 

que o Congresso Nacional aprove o Estatuto da Igual-
dade Racial.

Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de parabe-
nizar o Ministério Público de Brasília que entrou com 
ação contra alguns bancos que não estão contratando 
pessoas por serem negras em típico ato de discrimi-
nação. Atitudes como esta só vem a engrandecer o 
Ministério Público.

Sr. Presidente, para finalizar deixo aqui registra-
do que no último sábado o filme “Cafundó” de Paulo 
Beti e Clóvis Bueno recebeu quatro Kikitos no festival 
de Cinema de Gramado, sendo um deles o de melhor 
ator para Lázaro Ramos, um ator negro.

Este filme aborda a questão do racismo. Du-
rante a entrega dos prêmios o produtor do filme, 
R. Genaro fez um discurso incisivo, e que lá pelas 
tantas diz:

“Enfrentamos o marketing racista do por 
que se vai dar dinheiro para alguém fazer um 
filme sobre um preto velho? Este é um filme 
em prol de uma democracia racial no Brasil. 
Ainda tenho a esperança de vivenciar um Brasil 
como o país da integração racial”.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, seria risível se não fosse triste. Não é 
risível, é triste. e lembra o efeito Katrina, que amedronta 
New Orleans e que pode ser comparado, na política 
brasileira, ao Furação PT, esse vendaval de bom ta-
manho, que chegou em 2003 e que só vem causando 
estragos ao Brasil.

Muitos desses prejuízos são irreversíveis e só 
quem não os vê são os seus próprios causadores, os 
petistas, a começar, é bom que se diga, pelo Presi-
dente Lula.

Em seu mundo de sonhos que nunca coincidem 
com a realidade, o Presidente segue indiferente à cri-
se que ele e seus companheiros criaram. Segue como 
pretenso candidato à reeleição e, segundo diz, para 
salvar o PT. Pensei que seria para salvar o Brasil.

A hora é de análise, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, já lá vão 100 dias de um triste tempo de 
Governo em que Lula deixou de agir com rapidez; não 
afastou suspeitos e segue passando a mão na cabeça 
dos protagonistas da maior pilhagem a que jamais o 
Brasil foi submetido.
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As análises estão aí. No domingo, o ex-Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, com sua autoridade, 
sentenciou:

Agora é tarde! (Tarde para a recuperação de um 
Governo que se julgou acima do bem e do mal, dono 
do poder absoluto.

O ex-Presidente fala dos sonhos: Hoje, estamos 
todos, mesmo os que não tinham ilusão, desiludidos 
com o grau de desmoralização de tudo.

Lula, o mais atingido pela desmoralização, con-
tinua sonhando. e sonhando alto, como se tudo em 
seu derredor estivesse às mil maravilhas. Não está, 
Presidente. Não está!

Juntamente com a hora das análises, para a Na-
ção, para os pensadores, a hora, para Lula, é a hora 
de acordar. Acorda, Presidente! Esqueça esse frenesi 
de insistir em devaneios e quimeras oníricos.

O tempo dos sonhos já passou. Sonho, Presi-
dente Lula, é uma seqüência muito fugaz de pensa-
mentos, de idéias vagas, quase agradáveis, mais ou 
menos incoerentes.

O que houve foi que o Presidente se deixou avan-
çar demasiadamente no que suponha ser apenas as 
chamadas delícias do poder. 

Essa é a visão dos pouco sintonizados com a 
realidade que – faltou dizerem a Lula – não pode um 
Presidente ignorar.

O erro do Presidente Lula foi o de fugir à reali-
dade, entregando-se à fantasia, enquanto seus cha-
mados companheiros agiam, supondo que ficariam 
imunes a punições. Como se o Brasil não fosse uma 
República e sim um pretenso porém falso acolitato. A 
própria República Petista.

Diante de quadro de tamanha perplexidade e 
contristação, os analistas, sociológicos, cientistas po-
líticos preocupam-se e já promovem seminários, con-
gressos e reuniões. O objetivo, diz o título de editorial 
de ontem de O Estado de S. Paulo, é o de compre-
ender a crise.

Uma preocupação justa, de legar às gerações de 
amanhã e, especialmente, para o historiador do futuro 
dados que possam explicar o grande retrocesso por 
que passou o Brasil no já chamado Quatriênio Perdi-
do em que se está constituindo o Governo Petista do 
Presidente Lula.

Numa democracia, não importa quem teve ou 
está tendo a iniciativa de promover essas análises. 
Na semana passada, foi a vez do seminário O si-
lêncio dos intelectuais, promovido pelo Ministério 
da Cultura.

Nesse encontro, a filósofa Marilena Chauí sus-
tentou que do PT caiu uma armadilha tucana, com isso 
querendo dizer que o PT se viu obrigado a enveredar 
por uma reforma política, sendo, no entanto, obrigado 
a alianças, que deram no que deram.

O editorialista corrige a filósofa, observando que, 
a prevalecer essa versão, os dirigentes do PT se en-
roscaram com propinas, caixa dois e mensalões. ou 
seja, nada mais eram que pobres coitados, vítimas de 
um truque dos adversários, das más companhias e da 
perversidade do sistema político.

A conclusão difere da análise feita por quem re-
almente entendeu o que se passou com o PT porque 
foi petista até ontem, o ex-Deputado Federal Milton 
Temer, hoje do P-SOL.

A mesma qualidade é encontrada na entrevista 
do ex-Presidente Fernando Henrique, publicada do-
mingo no Estadão.

Mais do que uma análise correta, as palavras de 
Fernando Henrique encerram sensatez.

Não há dúvida de que ele não poderia fugir do 
diagnóstico hoje predominante entre o povo brasileiro, 
o que a crise já atingiu o coração do Governo Lula e 
não será facilmente superada.

Nem por isso o ex-Presidente quer a degola de 
Lula nem do seu mandato. Nada disso. Mas nem por 
isso, também, Lula tem culpa. Por não ser néscio nem 
ingênuo, o Presidente tinha que saber que havia mais 
coisas entre o seu e a terra do que seus amigos dizem 
que ele sabia.

Com uma frase, FHC disse o que pensa do Go-
verno Lula:

Acho que para o Brasil seria muito ruim se Lula 
não terminar o mandato. Mas faço uma ressalva: se 
acontecer alguma coisa, paciência.

Meu partido e eu temos dito o mesmo. Não que-
remos o afastamento do Presidente, contudo é neces-
sário que se apure os escândalos do Governo Lula, 
que agora, pela denúncia do Senador Alvaro Dias, 
está envolvido com notas frias nos gastos com car-
tões corporativos.

As análises estão vindo. e que venham. O que 
menos se pode é descartar o pensamento de quem 
sabe e tem o que dizer.

Por isso, estranho a declaração do líder petista 
na Câmara, o Deputado Chináglia. Ele leu a entre-
vista de Fernando Henrique e declarou ao mesmo 
jornal:
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“Todos têm o direito de fazer a sua análi-
se, mas no caso do Fernando Henrique, mais 
do que analisar, ele quer comemorar a situa-
ção difícil do PT.”

Como é que se traduz esse arroubo inconseqüen-
te, nada democrático, do ilustre Líder petista?

Quem sabe, ciúme! Fica sendo isso.
Só quero saber como ficará o Líder quando, no 

Carnaval, vir as críticas ao PT. Será que a irreverência 
esperada nos sambódromos vai significar também uma 
outra comemoração da situação petista?

Garanto que o PSDB não vai sair em nenhuma 
escola de samba nem vai pagar milhões para colocar 
no sambódromo a pretensa transposição do Rio São 
Francisco.

O natural é o que vai vir espontaneamente, como 
as fantasias de mensalão e, principalmente, de cuecão, 
como antecipa o jornal Folha de S.Paulo:

MENSALÃO NA SAPUCAÍ 

Escola de samba inclui símbolos da crise política no 
próximo desfile 

“Cuecão” será fantasia de Carnaval

A crise política que há três meses abala o país 
pode até não acabar em pizza nas CPIs, mas já deu 
samba. A escola São Clemente, do Grupo A do Car-
naval, vai levar para o Sambódromo do Rio de Janeiro, 
no ano que vem, “cuecões” e malas de dinheiro como 
fantasias e alegorias em seu desfile

Termino, Sr. Presidente, anexando a este pronun-
ciamento o noticiário do final de semana, que dá bem 
uma idéia da gravidade da crise. que só não é grave 
para o Presidente Lula. Ele segue fagueiro, fazendo de 
conta que vai tudo bem no País. Não vai.

Era o que eu tinha a dizer.

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.)

Segunda-feira, 29 de agosto de 2005 

PARA COMPREENDER A CRISE 

Na abertura do seminário “O Silêncio dos In-
telectuais”, patrocinado pelo Ministério da Cultura, a 
filósofa Marilena Chauí, historicamente ligada ao PT, 
afirmou que não se pronunciou sobre a crise – o es-
cândalo de corrupção no qual chafurda o Partido dos 

Trabalhadores (PT) – porque ainda não conseguiu com-
preendê-la. Deve ser, de fato, muito complicado para 
um filósofo engajado fazer a exegese da mutação de 
um partido que nasceu ungido pela ética, para trans-
formar o País, numa pandilha de dirigentes e agrega-
dos que violaram com desenvoltura as leis eleitorais e 
penais. Mesmo assim, arriscou algumas tentativas de 
análise, comprovando que, quando julgou compreen-
der a crise, o fez de maneira arrevesada.

Segundo a filósofa Marilena Chauí, o PT caiu 
numa “armadilha tucana”. ou seja, como o governo 
Fernando Henrique não teve a “coragem” – essa a ex-
pressão usada – de fazer a reforma política, o Partido 
dos Trabalhadores foi obrigado a fazer alianças e tudo 
acabou do jeito que aí está. e a corrupção, afirmou, 
não pode ser reduzida a uma questão de caráter pes-
soal, pois decorre do modo como o sistema político 
brasileiro está estruturado. 

A prevalecer essa versão, os dirigentes do PT 
que se enroscaram com propinas, caixa dois e men-
salões nada mais eram que pobres coitados, vítimas 
de um truque dos adversários, das más companhias 
e da perversidade do sistema político. Muito diferente 
é a análise da crise feita por quem realmente enten-
deu o que se passou com o PT porque foi petista até 
ontem e não tem motivos para atirar culpas e respon-
sabilidades sobre terceiros. 

O ex-deputado Milton Temer, que se desligou 
do PT para fundar o PSOL, em entrevista publicada 
quarta-feira pelo Estado, conta com minúcias o pro-
cesso de desvirtuamento do PT. Lula, após a derrota 
eleitoral de 1989, teria montado uma estrutura para-
lela à direção nacional do PT. Com isso, conseguiu 
levar para a direção partidária “a burocracia da CUT”, 
inclusive o ex-tesoureiro Delúbio Soares. Para Temer, 
quem fez a guinada no PT foi a burocracia sindical e o 
processo de contaminação do partido culminou com o 
caso de Roberto Teixeira, acusado pelo militante Pau-
lo de Tarso Venceslau de usar as suas relações pes-
soais e partidárias para fechar vantajosos contratos 
com prefeituras petistas. Investigado o caso por uma 
comissão composta por Hélio Bicudo, Paul Singer e 
José Eduardo Cardozo, ao contrário do que se espe-
rava – e por influência direta de Lula -, não foi Roberto 
Teixeira o expulso do partido, mas sim o denunciante 
Paulo de Tarso. 

E Milton Temer faz um juízo definitivo sobre Lula: 
“Objetivamente, o Lula é o dono do modelo.” e sobre 
Lula não saber do que ocorria nos porões do PT, a 
resposta foi cabal: “Quem falar essa frase, levando a 
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sério, ou chamo de marciano ou mal-intencionado. Lula 
nunca abriu mão de conduzir tudo.” 

O presidente interino do PT não desce aos de-
talhes da transformação do partido, indo direto aos 
resultados. Para Tarso Genro, houve “total irresponsa-
bilidade na gestão (do PT), com total autonomia de de-
terminados gestores que comprometeram a totalidade 
do partido”. E, como o PT criou para si o mito de que 
era “a configuração da virtude sem nenhum vício”, não 
criou mecanismos de controle e seleção das pessoas 
que ocupariam cargos de direção. 

Mas a crítica mais demolidora foi feita ao pro-
jeto do partido. “O PT mostrou uma certa soberba e 
um certo equívoco sobre o que é poder. e houve uma 
simbiose profundamente equivocada entre o partido 
e o governo. Isso foi se transformando em uma rela-
ção entre partido e Estado, em algo profundamente 
equivocado.” Em termos simples, o que Tarso Genro 
reconheceu foi que o PT, no lugar de um projeto de 
governo, fez um projeto de poder. A direção decaída 
não se satisfazia com a conquista do governo; que-
ria que o PT absorvesse o Estado – o que só ocorre 
quando se instala um regime totalitário, nos moldes do 
comunismo na antiga União Soviética ou do nazismo, 
na Alemanha de Hitler. 

A mistura do monopólio da virtude com a des-
medida ambição de poder resultou numa espécie de 
“ética revolucionária”. O partido que jamais admitiu o 
menor deslize de seus adversários fechou os olhos 
para o monumental esquema de corrupção que seus 
dirigentes, com a ajuda de operadores externos, mon-
taram porque acreditavam que tudo lhes era permitido 
para salvar o País. Até mesmo emporcalhar as suas 
instituições.

São Paulo – Parlamentares, empresários e re-
presentantes de instituições e entidades participam, 
nesta segunda-feira, na capital paulista, de um al-
moço-debate, com o tema “Ética e Reforma Política”, 
promovido pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais. 
No evento, também está prevista a realização de um 
manifesto contra a corrupção no País. O presidente da 
Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PP-PE), 
que tinha presença confirmada no debate, cancelou 
sua participação, em virtude de uma cirurgia de cata-
rata, realizada na quinta-feira, segundo informações 
confirmadas pelo Gabinete da Presidência da Câma-
ra, em Brasília. 

Apesar da ausência de Severino, estão previs-
tas as participações dos deputados Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) e Zulaiê Cobra Ribeiro (PSDB-SP), 

que são integrantes das CPIs Mistas dos Correios 
e do Mensalão, respectivamente, no Congresso 
Nacional. 

Também têm presença confirmada pela asses-
soria de imprensa do evento o presidente da Associa-
ção Comercial de São Paulo (ACSP), Guilherme Afif 
Domingos e o presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil em São Paulo (OAB-SP), Luiz Flávio Borges 
D´Urso, além de executivos da Nestlé, Philips e da HP, 
entre outras empresas. 

O debate-almoço tem início agendado para às 
12 horas, no hotel Grand Hyatt, localizado na zonal 
sul da capital paulista.

Segunda-feira, 29 de Agosto de 2005 

PLANALTO USA CARGOS EM FUNDOS E 
ESTATAIS PARA PREMIAR COMPANHEIROS 

Levantamento feito pelo Estado mostra indicações 
políticas para os conselhos fiscais e de administração 
de várias empresas 

Sérgio Gobetti 

A estrutura de poder montada pelo PT, sob co-
mando do ex-ministro José Dirceu, contou com o su-
porte financeiro das empresas estatais e dos cargos 
de indicação dos fundos de pensão para bonificar 
com uma “remuneração extra” os fiéis escudeiros do 
grupo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Levantamento feito pelo Estado nas listas de conse-
lhos fiscais e de administração de diversas empresas 
mostra que, nos últimos dois anos e meio, o Palácio do 
Planalto e seus aliados nos fundos de pensão usaram 
sistematicamente nomeações de caráter político para 
funções eminentemente técnicas. 

Entre os principais assessores de Dirceu na Casa 
Civil, por exemplo, pelo menos quatro ocuparam ou 
ocupam assentos nesses conselhos: Miriam Belchior, 
subchefe de Articulação e Monitoramento, está no Con-
selho de Administração da Eletrobrás; Luiz Alberto dos 
Santos, da Subchefia de Análise e Acompanhamento 
de Políticas Governamentais, ocupa igual posto na 
Eletronorte; Swedenberger Barbosa, ex-número dois 
da Casa Civil, ainda aparece no conselho da Compa-
nhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF); e Sandra 
Cabral, ex-assessora especial de Dirceu, renunciou 
à vaga nos Correios, mas continuava até a semana 
passada no Conselho Fiscal do Banco do Estado de 
Santa Catarina (BESC). Além desses, Cezar Alvarez, 
assessor da Presidência, é membro do Conselho de 
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Administração do Banco do Nordeste, e Alon Feu-
erwerker, ex-subchefe de Assuntos Parlamentares, do 
Conselho Fiscal do Banco do Brasil. 

Ao todo, o governo pode dispor livremente de cer-
ca de 500 cargos nas estatais, e os fundos de pensão, 
de outras centenas de assentos nos conselhos das 
empresas privatizadas das quais são acionistas. Só o 
fundo dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, têm 
373 vagas em grandes empresas, do ramo de telefonia 
ao de mineração, que pagam aos seus conselheiros 
até R$ 20 mil mensais.

POUCO TRABALHO 

A vantagem desse tipo de cargo é que ele não 
exige muito trabalho, apesar da responsabilidade. Em 
geral, os conselhos fiscais e de administração se reú-
nem apenas uma vez por mês, senão a cada trimes-
tre. A remuneração mensal varia de 10% a 20% do 
que ganham os diretores da empresa. Nas estatais, 
isso significa um bônus mensal de, no mínimo, R$ 2 
mil, e no máximo R$ 10,8 mil, como no caso de Itai-
pu Binacional, onde a cúpula da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) conseguiu emplacar um conse-
lheiro, o secretário de Relações Internacionais, João 
Vaccari Neto, numa vaga criada especialmente para 
os “trabalhadores”. 

O presidente da CUT, João Felício, obteve vaga 
no Conselho de Administração do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde 
ganha R$4 mil por mês. Ele foi indicado para o Conse-
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
que financia os projetos do banco. 

A utilização dos conselhos das estatais para com-
plementar o salário de altos funcionários do governo 
é prática corriqueira. Os próprios ministros da Fazen-
da, Antonio Palocci, da Casa Civil, Dilma Rousseff, 
da Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, e do 
Trabalho, Luiz Marinho, ganham por sua participação 
nos conselhos das maiores empresas. 

Não é incomum ver pessoas de primeiro e se-
gundo escalões da equipe econômica lotadas nesses 
cargos como forma de turbinar seus salários. Mas o 
governou atual levou ao extremo essa prática, utilizan-
do-a para complementar a remuneração de vários as-
sessores políticos e de imprensa dos ministros. 

GENTE DE FORA

Até dirigentes petistas de fora do governo foram 
agraciados com indicações. É o caso de Marlene da 
Rocha, da Executiva Nacional do PT, que ocupou, 

até semanas atrás, um assento no Conselho Fiscal 
da Eletrosul. Entre todos os casos, porém, o que 
mais chama a atenção é o de Raimundo Ferreira da 
Silva Júnior. 

Vice-presidente do PT no Distrito Federal, ele 
foi indicado pelo Ministério da Fazenda para ocupar 
suas vagas nos conselhos fiscais do BB Leasing e do 
BB Investimento. Renunciou aos cargos no início de 
julho, após a constatação de que aparecia na lista dos 
supostos office-boys usados pelo ex-tesoureiro do PT 
Delúbio Soares para sacar o dinheiro do mensalão no 
Banco Rural.

Segunda-feira, 29 de Agosto de 2005 

FARRA DE GRATIFICAÇÕES 
CRIA SALÁRIOS DE ATÉ R$40 MIL

Conselho da Previ ignora norma que limita pagamen-
tos e nomeia muitos sindicalistas para os 373 cargos 
disponíveis 

Sérgio Gobetti 

As altas gratificações pagas pelas empresas pri-
vatizadas para os conselheiros indicados pelo fundo 
de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) 
viraram uma farra. Apesar da determinação dada pelo 
banco e pela própria Previ para que seus representan-
tes abram mão ou doem sua remuneração, que chega 
a R$ 20 mil por mês em alguns casos, poucos estão 
obedecendo à norma. A confusão acabou sendo es-
cancarada por um dos mais importantes dirigentes pe-
tistas do BB, Henrique Pizzolato, durante depoimento 
à CPI do Mensalão. 

Ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil e ex-
presidente do Conselho Deliberativo da Previ, Pizzolato 
revelou que ganhava cerca de R$ 40 mil mensais, sen-
do R$18 mil da Embraer, empresa na qual ocupa uma 
vaga do Conselho de Administração. ao mencionar os 
valores, para justificar que tinha renda suficiente para 
comprar um apartamento no Rio, o petista disse que 
era motivo de gozação entre outros conhecidos que 
ganhavam muito mais. 

A declaração provocou revolta entre os funcioná-
rios do Banco do Brasil e levou a direção da instituição 
a cobrar do petista que explicasse o episódio. Pelas 
normas internas, que visam a arrefecer a disputa por 
cargos, nenhum funcionário do BB que participe de con-
selhos fiscais ou de administração de outras empresas 
pode embolsar mais de R$ 2 mil mensais de comple-
mento salarial. O que exceder deve ser doado. 
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“Os diretores da Previ também recebem 
essa orientação, mas nesse caso a devolução 
do dinheiro não é obrigatória”, informa a asses-
soria de imprensa do fundo de pensão do BB. 
“Como isso é feito de forma orientadora, não 
se tem um controle de quem a cumpre.” 

SINDICALISTAS

Entre as 373 vagas de conselheiro à disposição 
do fundo de pensão, que participou do processo de 
privatização do setor de telefonia e mineração depois 
de uma longa polêmica no movimento dos bancários, 
pelo menos 37 são ocupadas por atuais e ex-sindi-
calistas, a maioria deles ligada ao grupo político do 
ex-ministro José Dirceu e de Delúbio Soares. Alguns 
desses sindicalistas chegam a acumular até quatro 
assentos em diferentes conselhos de administração 
de empresas privadas. 

“Não é verdade que todos os conselheiros que 
saíram do movimento não tenham qualificação, mas 
é verdade que alguns só estão lá por suas ligações 
políticas”, afirma o ex-diretor da Previ Fernando Ama-
ral, que foi afastado do cargo por divergir do grupo de 
Delúbio e Dirceu. 

As vagas da Previ mais disputadas são as da 
Companhia Vale do Rio Doce, que rendem gratificações 
de R$ 20 mil mensais. Os quatro assentos no Conse-
lho de Administração são ocupados pelo presidente da 
Previ, Sérgio Rosa, pelo diretor de Seguridade, Erik 
Persson, pelo gerente Jorge Luiz Pacheco e por um 
aposentado, Arlindo Magno de Oliveira, ex-dirigente 
do fundo. Os diretores da Previ recebem mais R$15 
mil de salário fixo. 

A lista de agraciados pelas indicações inclui ain-
da outros importantes dirigentes sindicais ligados ao 
Banco do Brasil, como o atual presidente da Confe-
deração Nacional dos Bancários da CUT, Deli Soa-
res Pereira, que representa a Previ nos conselhos da 
CPFL, do ramo de energia. No passado, muitos desses 
sindicalistas eram contrários às privatizações. Hoje se 
lambuzam nos lucros das empresas que deixaram de 
ser públicas.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, uma das mais importantes delibera-
ções adotadas pelo I Congresso Internacional de Di-
reito Amazônico, realizado na Capital do meu Estado 
de Roraima, Boa Vista, no ano passado, foi a trans-
formação daquele conclave em Fórum Permanente de 
Direito Amazônico, refletindo a compreensão da ne-

cessidade de se dar continuidade às discussões dos 
relevantes temas então suscitados.

Nesse espírito, a Academia Brasileira de Letras 
Agrárias (ABLA) e o Instituto de Direito Tributário do Pará 
lançaram a convocação para a realização do II Congres-
so Internacional de Direito Amazônico, reunido, desta 
feita, em Belém do Pará. No encontro, foi aprovado docu-
mento intitulado Carta de Belém de Direito Amazônico, 
cujas resoluções, por sua pertinência e vulto, entendo 
devam ser trazidas ao conhecimento desta Casa.

A primeira dessas resoluções foi, exatamente, a 
ratificação do inteiro teor da Carta de Direito Amazô-
nico aprovada por ocasião do conclave anterior, rea-
lizado, como já mencionei, em Boa Vista. Ficou deci-
dido, também, promover-se a criação, no âmbito da 
organização internacional do Tratado de Cooperação 
Amazônica, de uma instância de defesa ou Defensoria 
da Amazônia, órgão que terá por missão garantir a par-
ticipação dos povos amazônicos no processo de seu 
desenvolvimento harmônico e eqüitativo e a proteção 
de seus direitos coletivos, bem como o cumprimento 
das normas do Direito Amazônico.

A fim de viabilizar a criação da citada defensoria, 
os participantes do Congresso decidiram que a Acade-
mia Brasileira de Letras Agrárias deverá encaminhar 
a iniciativa à Secretaria do Conselho de Cooperação 
Amazônica, para que esta leve a questão aos Minis-
tros de Relações Exteriores dos Estados partes do 
Tratado de Cooperação Amazônica. No âmbito desses 
Ministérios, serão estudadas as emendas ou reformas 
necessárias ao texto do Tratado para a efetiva criação 
e instalação da Defensoria da Amazônia.

Os congressistas expressaram sua disposição de 
trabalhar de forma efetiva com o Conselho de Coope-
ração Amazônica e de proporcionar acordos acadê-
micos e científicos entre as universidades dos países 
amazônicos. Irão, ainda, contatar organismos interna-
cionais vinculados à Amazônia que possam assegurar 
benefícios para a região e para o seu povo. Defendem 
que seja densificada a normatização específica de tu-
tela do caboclo amazônico, sujeito de direito típico da 
região, e de sua cultura, bem como a de proteção às 
comunidades indígenas e quilombolas.

A resolução de número 7 da Carta de Belém é 
no sentido de dinamizar a implementação dos Comitês 
Hidrográficos da Bacia Amazônica. O documento pug-
na, outrossim, pela descentralização da administração 
da Agência Nacional de Águas, com a criação de um 
órgão regional de gestão e fiscalização dos recursos 
hídricos na Amazônia.
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Para a concretização do paradigma de preserva-
ção e conservação do ambiente aliadas ao crescimen-
to econômico e social, a Carta de Belém defende que 
sejam observados os princípios do desenvolvimento 
sustentável. Para efeito da adequada inserção da Ama-
zônia no contexto da Organização do Tratado de Coo-
peração Amazônica (OTCA), o documento reconhece 
expressamente a supranacionalidade da região.

Com grande acerto, os participantes do II Con-
gresso Internacional de Direito Amazônico estabele-
ceram como uma das prioridades imediatas da sua 
entidade o combate à biopirataria. Com esse intuito, 
insistem que os recursos existentes para esse fim reser-
vados à Amazônia sejam destinados especificamente 
para a região, e reivindicam maiores investimentos na 
capacitação profissional de recursos humanos em bio-
tecnologia. Ainda com fulcro na mesma preocupação, 
clamam pelo controle e a fiscalização pelos órgãos 
governamentais dos projetos que envolvam pesquisa, 
investimento e registro de patentes, especialmente na 
Amazônia.

A Carta de Belém postula, também, seja mais 
bem definida a correta aplicação das legislações es-
pecíficas destinadas à Amazônia, contemplando-se, 
inclusive, a exploração mineral e madeireira. No que 
se refere a novas autorizações para exploração de 
recursos naturais, o documento advoga que se im-
ponham exigências de garantias correspondentes e 
de execução de projetos sociais. Brada, ainda, pela 
revisão das alíquotas tributárias incidentes sobre ati-
vidades extrativas, de modo que se possa assegurar 
ao Estado e à sociedade considerável retorno dos di-
videndos auferidos pelas empresas com a exploração 
do solo e do subsolo.

Em relação à problemática da faixa de fronteira, 
a Carta de Belém insta seja regulamentado o artigo 
20, § 2º, da Constituição Federal, relativamente à sua 
extensão.

Por último, os participantes do II Congresso In-
ternacional de Direito Amazônico cobram do Gover-
no da União o respeito aos princípios federativos, 
devendo esse nível de governo abster-se de invadir a 
esfera de competência das Unidades Federativas no 
que concerne ao seu poder de implementar políticas 
que atendam aos interesses do desenvolvimento dos 
povos regionais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como se 
percebe claramente da exposição que acabo de fazer, 
a Carta de Belém de Direito Amazônico aborda com 
rigor e propriedade os principais temas de interesse da 
Amazônia e do amazônida, a exemplo das questões 

dos recursos hídricos, do desenvolvimento sustentá-
vel, da biopirataria, das atividades extrativas mineral 
e madeireira, da faixa de fronteira.

Por isso, desejo congratular-me com a Academia 
Brasileira de Letras Agrárias e com o Instituto de Di-
reito Tributário do Pará pela iniciativa de realizarem o 
II Congresso Internacional de Direito Amazônico. Aos 
participantes do conclave, apresento meus cumprimen-
tos pela percuciência do documento que, na ocasião, 
elaboraram e aprovaram.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
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, às14 horas, a 
seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 948, de 2005 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 74, de 2005 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como con-
clusão do Parecer nº 1.519, de 2005, Relatora: 
ad hoc Senadora Ana Júlia Carepa), que au-
toriza a União a contratar operações financei-
ras voltadas ao reescalonamento da dívida do 
Banco de Moçambique para com a República 
Federativa do Brasil, no montante equivalente 
a trezentos e trinta e um milhões, seiscentos e 
oitenta e seis mil, quinze dólares dos Estados 
Unidos da América e sessenta e cinco centavos, 
de acordo com o Contrato de Reestruturação da 
Dívida firmado em 31 de agosto de 2004.

2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 75, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 949, de 2005 – art. 336,II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 75, de 2005 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como con-
clusão do Parecer nº 1.520, de 2005, Relator: 
Senador Valdir Raupp), que autoriza a Repú-
blica Federativa do Brasil a conceder garantia 
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à operadora de crédito externo a ser contrata-
da pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, no valor total 
equivalente a sessenta milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América, junto ao NIB.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162,  

DE 2004-COMPLEMENTAR 
(Votação nominal)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Augusto Botelho, 
que dispõe sobre a atuação das Forças Ar-
madas e da Polícia Federal nas unidades de 
conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres.

5 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 586, DE 1999

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 586, 
de 1999 (nº 2.677/2000, naquela Casa), que 
altera o inciso VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, que permite a utilização 
do FGTS para compra de casa própria, em 

qualquer sistema de financiamento habitacio-
nal, e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.528, de 2005, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Eduardo Azeredo.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 21, de 2005 (nº 2.501/2000, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao 
inciso II do caput do art. 20 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional (in-
clui os pais como integrantes das instituições 
privadas de ensino comunitárias).

Parecer sob nº 1.363, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Valdir 
Raupp, favorável com a Emenda nº 1-CE, de 
redação, que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 18 
minutos..)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52ª LEGISLATURA) 

 
 

BAHIA PFL  Heráclito Fortes 
PFL Rodolpho Tourinho PMDB  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães RIO GRANDE DO NORTE 
PFL César Borges BLOCO - PTB  Fernando Bezerra 

RIO DE JANEIRO PMDB  Garibaldi Alves Filho 
BLOCO - PT Roberto Saturnino PFL  José Agripino 
PL Marcelo Crivella SANTA CATARINA 
PMDB Sérgio Cabral PFL   Jorge Bornhausen 

MARANHÃO BLOCO - PT  Ideli Salvatti 
PMDB Ribamar Fiquene   PSDB  Leonel Pavan 
PFL  Edison Lobão ALAGOAS 
PMDB  Mauro Fecury P - SOL   Heloísa Helena  

PARÁ PMDB   Renan Calheiros 
PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotônio Vilela Filho 
BLOCO - PT  Ana Júlia Carepa SERGIPE 
PSDB  Flexa Ribeiro PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PSDB  Almeida Lima 
PFL  José Jorge BLOCO - PSB  Antonio Carlos Valadares 
PFL  Marco Maciel AMAZONAS 
PSDB  Sérgio Guerra PMDB  Gilberto Mestrinho 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
BLOCO - PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Peres 
BLOCO - PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS BLOCO - PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB Wellington Salgado  Oliveira BLOCO - PT  Tião Viana  

GOIÁS P - SOL  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela BLOCO - PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PDT  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO BLOCO - PT  Delcídio Amaral 
Sem Partido  Luiz  Soarez PMDB  Ramez Tebet 
PFL Gilberto Goellner DISTRITO FEDERAL 
BLOCO - PT  Serys Slhessarenko PP  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL BLOCO - PT  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
BLOCO - PT  Paulo Paim TOCANTINS 
BLOCO - PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PSB  Nezinho Alencar 
PSDB  Reginaldo Duarte  PMDB  Leomar Quintanilha 
Sem Partido  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA BLOCO - PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB Amir Lando 

ESPÍRITO SANTO BLOCO - PT  Fátima Cleide 
PMDB  João Batista Motta  PMDB  Valdir Raupp 
PMDB  Gerson Camata RORAIMA 
PL  Magno Malta PTB  Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT  Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB  Romero Jucá 
10-8-2005 



 
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 
 



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 



 
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 



 
 

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 



 
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 



 
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 
 

 
 



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 



 
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 



 
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 



 
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 



 
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 

 



 
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 

 
 



 
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. 



 
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. 



 
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) 
 



 
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. 
 



 
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. 
 



 
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. 
 



 
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 . 



 
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 
 



 
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 



 
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 



 
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. 



 
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. 



 
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 



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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