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Senador Aelton Freitas.  ........................................ 139
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sobre a renda de agricultores e pecuaristas, quando 
estão com os preços de seus produtos em queda. 
Aparte ao Senador Aelton Freitas. Senador Ramez 
Tebet.  .................................................................... 140
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no Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Senador Mão 
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teiras. Senadora Ideli Salvatti.  .............................. 70



ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE-
NADORES:

Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima – 
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa 
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães 
– Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Augusto 
Botelho – César Borges – Cristovam Buarque – Delcidio 
Amaral – Demostenes Torres – Edison Lobão – Edu-
ardo Azeredo – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo 
Suplicy – Efraim Morais – Fátima Cleide – Fernando 
Bezerra – Flávio Arns – Flexa Ribeiro – Francisco 
Pereira – Garibaldi Alves Filho – Geraldo Mesquita 
Júnior – Gerson Camata – Gilberto Miranda – Hélio 
Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes – Ideli Sal-
vatti – Jefferson Peres – João Alberto Souza – João 
Capiberibe – João Ribeiro – Jonas Pinheiro – Jorge 
Bornhausen – José Agripino – José Jorge – José Ma-
ranhão – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leo-
mar Quintanilha – Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz 
Otavio – Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella 
– Marco Maciel – Maria do Carmo Alves – Mário Ca-
lixto – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar 
Dias – Papaléo Paes – Patrícia Saboya Gomes – Paulo 
Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon – Ramez Tebet 
– Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Roberto Sa-
turnino – Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu 
Tuma – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra – Sérgio Zam-
biasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso 
Jereissati – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valdir 
Raupp – Valmir Amaral.

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, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 20/05-GLPFL

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição da 

Senadora Maria do Carmo Alves pelo Senador Demós-
tenes Torres, como titular, e do Senador Demóstenes 
Torres pela Senadora Maria do Carmo Alves, como 
segunda suplente, na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, ficando assim a composição deste 
partido na Comissão:

Titulares      Suplentes

Antonio Carlos Magalhães            Romeu Tuma
César Borges           Maria do Carmo Alves
Demóstenes Torres             José Agripino
Edison Lobão                  Jorge Bomhausen
José Jorge                 Rodolpho Tourinho

Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder 
do Partido da Frente Liberal – PFL.

 
Ofício nº 17/2005 – GLDPT

Brasília, 22 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Antonio 

Carlos Valadares como membro titular da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, 
em substituição ao Senador Paulo Paim, que integrará 
a referida comissão, na condição de suplente.

Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de 
Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

Ata da 5ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 23 de fevereiro de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Antero Paes de Barros, 
Efraim Morais, Eduardo Siqueira Campos, Osmar Dias e da Sra. Serys Slhessarenko
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Ofício nº 13/2005 – GLDBAG

Brasília, 21 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Bloco de Apoio ao 

Governo e, em conformidade com o § 7º do art. 65 do 
Regimento Interno do Senado Federal, comunico que 
a Vice-Liderança será exercida pelos Senadores Sibá 
Machado e Antonio Carlos Valadares.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe 
minhas cordiais saudações.

Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

OF. Nº 21/05-GLPFL

Brasília, 22 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Rodol-

pho Tourinho para ocupar, como titular, a vaga deste 
partido na Comissão de Serviço de Infra-Estrutura.

Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder 
do Partido da Frente Liberal – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Designo o Senador Rodolpho Tourinho membro ti-
tular da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, nos 
termos do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 19/2005 – GLDBAG

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores(as) 

Sérgio Zambiasi, Sibá Machado e Idelli Salvatti como 
membros titulares e os Senadores Delcídio Amaral, 
Ana Júlia Carepa e Patrícia Sabóia como suplentes, 
da Comissão Mista da Medida Provisória nº 232/2004, 
em substituição a designação feita pelo Presidente 
da casa.

Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de 
Apoio ao Governo.

OF. GLPMDB Nº 49/2005

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

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

lência a indicação dos membros do PMDB, em substi-
tuição aos anteriormente indicados, que integrarão a 
Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer 
à Medida Provisória nº 232, de 30-12-2004, que “altera 
a Legislação Tributária Federal e dá outras providên-
cias”, ficando a mesma assim constituída:

Titulares      Suplentes

Senador Luiz Otávio       Senador Ney Suassuna
Sen. Garibaldi Alves Filho         Senador Hélio Costa
Senador Romero Jucá          Senador Sérgio Cabra

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna, 
Líder do PMDB.

Ofício nº 9/Plen

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a 

fim de indicar o Deputado Carlito Merss, PT/SC, como 
titular, em substituição a Deputada Ângela Guadagnin, 
PT/SP, na Comissão Mista que emitirá parecer à Me-
dida Provisória nº 232, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Arlindo Chinaglia, 
Líder do PT.

Ofício nº 10/Plen

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

a fim de indicar o Deputado Reginaldo Lopes, PT/MG, 
como titular, em substituição a Deputada Ângela Gua-
dagnin, PT/SP, na Comissão Mista que emitirá parecer 
à Medida Provisória nº 238, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Arlindo Chinaglia, 
Líder do PT.

Ofício nº 11/Plen

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

a fim de indicar o Deputado Vignatti, PT/SC, como ti-
tular, em substituição ao Deputado Arlindo Chinaglia, 
PT/SP, na Comissão Mista que emitirá parecer à Me-
dida Provisória nº 232 de 2004. Como suplentes da 
referida Comissão, indico o Deputado José Pimentel, 
PT/CE, em substituição ao Dep. Antonio Carlos Biffi, 
PT/MS e o Dep. Paulo Ruben, PT/PE, em substituição 
ao Dep. Vignatti, PT/SC.

Atenciosamente, – Deputado Arlindo Chinaglia, 
Líder do PT.
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OF/LID/Nº 12/2005

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Júlio 

Delgado e Geraldo Thadeu, para ocuparem as vagas 
de titular e suplente, respectivamente, na Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à MP nº 232/04, que 
altera a Legislação Tributária Nacional, em substituição 
aos Deputados Dimas Ramalho e B. Sá.

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder.

OF/LID/Nº 13/2005

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Júlio Del-

gado e Geraldo Thadeu, para ocuparem as vagas de 
titular e suplente, respectivamente, na Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à MP nº 237/05, que auto-
riza a União a prestar auxílio financeiro aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios, com o objetivo 
de fomentar as exportações do País, em substituição 
aos Deputados Dimas Ramalho e B. Sá.

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder.

OF/Nº 49/05-BIP

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Carlos Rodrigues (PL/RJ), 
na qualidade de titular, e o Deputado Miguel de Souza 
(PL/RO), na qualidade de suplente, em substituição 
aos anteriormente indicados, para integrarem a Co-
missão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 232, de 30 de dezembro de 2004 que 
“Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras 
providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papa-
léo Paes.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 28, 2005

Inclui os agentes políticos no § 2º do 
art. 327 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, Código Penal, para que 
tenham a pena aumentada de um terço, 
quando praticarem crimes contra a admi-
nistração pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º  O § 2º  do art. 327 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art.327. ................................................
§1º .........................................................
§ 2º A pena será aumentada da terça 

parte quando os autores dos crimes previstos 
neste capítulo forem agentes políticos ou ocu-
pantes de cargos em comissão ou de função 
de direção ou assessoramento de órgão da 
administração direta, sociedade de economia 
mista, empresa pública ou fundação instituída 
pelo poder público.

§ 3º São considerados agentes políticos, 
para a finalidade do § 2º, chefes do Poder 
Executivo e seus auxiliares diretos e mem-
bros do Poder Judiciário, do Poder Legisla-
tivo, dos tribunais de contas e do Ministério 
Público. (NR)”

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

Justificação

Segundo o texto vigente, o aumento de pena 
previsto no § 2º do art. 327 do Código Penal aplica-se 
somente aos ocupantes de cargos em comissão ou 
de função de direção ou assessoramento de órgão da 
administração direta, sociedade de economia mista, 
empresa pública ou fundação instituída pelo poder 
público, de forma que não alcança, por exemplo, o 
prefeito que vier a praticar um dos delitos descritos 
nos arts. 312 a 326, que lhe antecedem.

Não é razoável, e chega mesmo a ser odioso, 
que o prefeito (para permanecer no exemplo men-
cionado), autor do crime de peculato (art. 312, ca-
put) sujeite-se a pena mais branda do que o servidor 
ocupante de função de direção ou assessoramento, 
que venha a cometer o mesmo delito. Ora, por ocu-
par o cargo mais alto da administração municipal, 
mandatário dos munícipes, o prefeito deve ter, sem 
dúvida, mais responsabilidade e cuidado no trato 
da coisa pública do que o outro. Aliás, revela-se 
verdadeiro absurdo que, em casos assim, o prefeito 
seja equiparado ao servidor comum, que não ocupa 
qualquer cargo de confiança ou função de direção 
ou assessoramento.
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Nessa linha de raciocínio, não somente aos che-
fes de poder executivo, mas também aos demais agen-
tes políticos, como membros de parlamento, juízes ou 
promotores, incumbe o dever de zelo exacerbado pela 
coisa pública, justamente pela natureza e importância 
dos cargos que ocupam. Por essa razão, ao cometerem 
crimes contra a administração, devem ser mais seve-
ramente punidos do que o mero servidor, nos moldes 
do que já ocorre com ocupantes de cargos em comis-
são ou de função de direção ou assessoramento, nos 
termos do § 2º do art. 327 do Código Penal.

Acredita-se que a redação ora proposta, para 
que os agentes políticos sejam açambarcados pelo 
aumento de pena, representa efetivo aperfeiçoamento 
da legislação, por impedir a ocorrência de situações 
injustas, hoje permitidas.

Por tais razões, peço que os nobres senadoras e 
senadores aprovem a presente proposição.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Jefferson Péres.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Vide texto compilado  Código Penal

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:

Funcionário público
Art. 327 Considera-se funcionário público, para 

os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou 
sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 
pública.

§ 2º A pena será aumentada da terça parte quan-
do os autores dos crimes previstos neste capítulo forem 
ocupantes de cargos em comissão ou de função de 
direção ou assessoramento de órgão da administração 
direta, sociedade de economia mista, empresa públi-
ca ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído 
pela Lei nº 6.799, de 1980).

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

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 29, DE 2005 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos fundos de 
participação e dá outras providências, de 
forma a restabelecer a sistemática de dis-

tribuição do Fundo de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal, prevista na Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 62, de 28 de de-

zembro de 1989, passa a viger com as seguintes al-
terações:

“Art. 2º Os recursos do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal 
– FPE, serão distribuídos conforme estipulado 
pelos arts. 88 e 90 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1996, observando-se a seguinte 
participação regional:

 ..............................................................
§ 1º O fator representativo da população 

a que se refere o inciso II do art. 88 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966, será esta-
belecido da seguinte forma:

Percentual da população de cada enti-
dade................................................. Fator

participante em relação à do conjunto 
I – Até 2%:..........................................2
II – Acima de 2% até 5%:
a) pelos primeiros 2%: .......................2
b) para cada 0,5% ou fração excedente, 

mais:.........................................................0,5
III – Acima de 5 %: .............................5
§ 2º Para os efeitos do § 1º, considera-

se como população total do País a soma das 
populações estimadas a que se refere o inciso 
I do parágrafo único do art. 88 da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966.

§ 3º As quotas das entidades participan-
tes serão revistas anualmente, com base nos 
dados oficiais de população produzido nos 
termos do § 2º do art. 102 da Lei nº 8.443, de 
16 de julho de 1992. (NR) “

Art. 3º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro 
do exercício subseqüente ao da sua aprovação.

Art. 4º Revogam-se o anexo único da Lei Com-
plementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, e o art. 
89 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Justificação

Os coeficientes individuais de participação dos 
Estados e do Distrito Federal no FPE não são atuali-
zados desde 1990. Esses coeficientes foram fixados 
pelo anexo único da Lei Complementar nº 62, de 1989, 
revogando-se, tacitamente, a sistemática prevista nos 
arts. 88, 89 e 90 do Código Tributário Nacional – CTN 
(Lei nº 5.172, de 1966). Dessa forma, os coeficientes 
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deixaram de refletir as mudanças havidas nos últimos 
quinze anos tanto no valor da renda per capita, como 
no tamanho da população das unidades da Federação 
– convém notar que o CTN estabelecia os critérios de 
repartição do FPE com base no inverso da renda per 
capita, no tamanho da população e na dimensão terri-
torial de cada unidade, enquanto a Lei Complementar 
nº 62, de 1989, simplesmente fixou os coeficientes de 
distribuição. Com coeficientes fixos, perdem as unida-
des cuja população cresceu a uma taxa superior à da 
média do País ou cuja renda per capita teve evolução 
menos favorável.

A situação acima não pode perdurar, sob risco 
de que haja uma crise na Federação brasileira à me-
dida que cresça o descasamento entre, de um lado, 
os recursos transferidos pela União e, de outro, o ní-
vel de renda e o tamanho da população dos Estados 
e do Distrito Federal.

A presente proposição tem como objetivo corrigir 
essa flagrante injustiça, restabelecendo, em linhas ge-
rais, a sistemática contida no CTN. Para isso, proponho 
alterar a Lei Complementar nº 62, de 1989, para que 
os recursos do FPE sejam distribuídos às entidades 
participantes da seguinte maneira:

a) 5% proporcionalmente ao tamanho 
da superfície;

b) 95% proporcionalmente ao coeficiente 
individual de participação, resultante do pro-
duto do fator representativo da população do 
inverso da renda per capita.

Seria mantida, contudo, a previsão constante da 
Lei Complementar nº 62, de 1989, de que 85% dos 
recursos do FPE seriam obrigatoriamente destinados 
às unidades da Federação integrantes das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A sistemática restabelecida proporcionaria 
maior racionalidade ao processo de alocação dos 
recursos do FPE, permitindo revisões anuais das 
cotas das entidades participantes. Somente assim 
estaríamos efetivamente perseguindo o objetivo cons-
titucional de diminuir as desigualdades regionais, 
elevando, anualmente, os montantes transferidos 
para as unidades da Federação que aumentassem 
a sua participação percentual na população total ou 
que diminuíssem a sua renda per capita em relação 
à média nacional.

Naturalmente, esta proposição não pretende pro-
vocar mudanças significativas nas cotas em vigor. Re-

conheço que os recursos do FPE são essenciais para 
quase todas as entidades participantes. A minha inten-
ção é evitar que as distorções existentes agravem-se 
ainda mais. Assim, no intuito de minimizar tanto quanto 
possível as mudanças requeridas, proponho, com fun-
damento em estudo do Tribunal de Contas da União 
– TCU (Aviso nº 2.316 – GP/TCU), que os fatores re-
presentativos da população constantes do CTN sejam 
substituídos pelos fatores fixados pelo Decreto-Lei nº 
1.881, de 27 de agosto de 1981, para a distribuição 
dos recursos da Reserva do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM.

A tabela a seguir compara os coeficientes cons-
tantes do anexo único da Lei Complementar nº 62, de 
1989, com os coeficientes calculados pelo TCU. Os 
cálculos basearam-se nas estimativas divulgadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
em 26 de outubro de 2004, para a população de cada 
unidade da Federação.

A despeito de todo nosso cuidado, alguns co-
eficientes mudariam substancialmente. Entendo, no 
entanto, que os ganhos em termos de aprimoramento 
da racionalidade da gestão pública ao longo do tem-
po mais do que compensarão as eventuais perdas de 
algumas Unidades da Federação.
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É chegado o momento de transformar o FPE 
em um instrumento dinâmico de combate às desi-
gualdades regionais, capaz de se adaptar às mu-
danças na conjuntura nacional e de melhor atender 
às demandas da população, onde quer que ela seja 
mais carente, onde quer que ela esteja mais con-
centrada. À luz dos motivos expostos, peço o apoio 
dos meus pares.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. – Se-
nadora Serys Slhessarenko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 62, 
DE 28  DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo, 
a entrega e o controle das liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1º  ................................................................
 ...........................................................................
Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação dos 

Estados e do Distrito Federal – FPE serão distribuídos 
da seguinte forma:

I – 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades 
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste;

II – 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe-
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

§ 1º Os coeficientes individuais de participação 
dos estados e do Distrito Federal no Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal – FPE a 
serem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são 
os constantes do anexo único, que é parte integrante 
desta lei complementar.

§ 2º Os critérios de rateio do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem 
a partir de 1992, serão fixados em lei especifica, com 
base na apuração do censo de 1990.

§ 3º Até que sejam definidos os critérios a que 
se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os 
coeficientes estabelecidos nesta lei complementar.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário Na-
cional e institui normas gerais de direi-
to tributário aplicáveis à União, estados e 
municípios.

....................................................................................
Art. 88. O Fundo de Participação dos Estados e 

do Distrito Federal, a que se refere o artigo 86, será 
distribuído da seguinte forma:

I – 5% (cinco por cento), proporcionalmente à 
superfície de cada entidade participante;

II – 95% (noventa e cinco por cento), proporcio-
nalmente ao coeficiente individual de participação, re-
sultante do produto do fator representativo da popula-
ção pelo fator representativo do inverso da renda per 
capita, de cada entidade participante, como definidos 
nos artigos seguintes.
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste 
artigo, consideram-se:

I – a superfície territorial apurada e a população 
estimada, quanto à cada entidade participante, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

II – a renda per capita, relativa a cada entidade 
participante, no último ano para o qual existam estima-
tivas efetuadas pela Fundação “Getúlio Vargas”.

Art. 89. O fator representativo da população a 
que se refere o inciso II do artigo anterior, será esta-
belecido da seguinte forma:

Percentagem que a população da entidade partici-
pante representa da população total do País:

FATOR

I – até 2%..............................................................2,0
II – acima de 2% até 5%:
a) pelos primeiros 2%............................................2,0
b) para cada 0,3% ou fração excedente, mais ........0,3
III – acima de 5% até 10%:
a) pelos primeiros 5% ...........................................5,0
b) para cada 0,5% ou fração excedente, mais ......0,5
IV – acima de l0%............................................... 10,0

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 
considera-se como população total do País a soma 
das populações estimadas a que se refere o inciso I 
do parágrafo único do artigo anterior.

Art. 90. O fator representativo do inverso da ren-
da per capita, a que se refere o inciso II do artigo 88, 
será estabelecido da seguinte forma:

Inverso do índice relativo à renda per capita da en-
tidade participante:

FATOR

Até 0,0045.....................................................0,4
Acima de 0,0045 até 0,0055 .........................0,5
Acima de 0,0055 até 0,0065..........................0,6
Acima de 0,0065 até 0,0075......................... 0,7
Acima de 0,0075 até 0,0085..........................0,8
Acima de 0,0085 até 0,0095......................... 0,9
Acima de 0,0095 até 0,0110......................... 1,0
Acima de 0,0110 até 0,01 30........................ 1,2
Acima de 0,0130 até 0,01 50.........................1,4
Acima de 0,0150 até 0,0170......................... 1,6
Acima de 0,0170 até 0,0190..........................1,8
Acima de 0,0190 até 0,0220..........................2,0
Acima de 0,220..............................................2,5

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, de-
termina-se o índice relativo à renda per capita de cada 
entidade participante, tomando-se como 100 (cem) a 
renda per capita média do País.
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri-
bunal de Contas da União e dá outras pro-
vidências.

Art. 102. A Fundação Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) ou entidade congênere 
fará publicar no Diário Oficial da União, até o dia 31 de 
agosto de cada ano, e para os fins previstos no inciso 
VI do art. 1º desta lei, a relação das populações por 
estados e municípios.

§ 1º Os interessados, dentro do prazo de vinte 
dias da publicação, poderão apresentar reclamações 
fundamentadas à Fundação IBGE, que decidirá con-
clusivamente.

§ 2º Até o dia 31 de outubro de cada ano, a Fun-
dação IBGE encaminhará ao Tribunal de Contas da 
União a relação referida neste artigo.

(À Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos lidos serão publicados e remetidos às 
Comissões competentes.

Sobre a mesa, mensagens do Presidente da 
República que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidas as seguintes:

MENSAGEM Nº 93, DE 2005 
(Nº 95/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição e com o disposto no art. 56, § 1º, do Re-
gulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como no art. 39, § 1º, do anexo I ao Decreto nº 
5.032, de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor José Viegas Filho, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativa-
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Espanha, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Principado de Andorra.

Os méritos do Embaixador José Viegas Filho que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função constam da anexa informação do Mi-
nistério das Relações Exteriores.

Brasília, 17 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM Nº 43 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE/APES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal e com o disposto no art. 56, § 1º, do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprova-
do pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como no art. 39, § 1º do anexo I ao Decreto nº 
5.032, de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação 
de Vossa Excelência a anexa minuta de mensagem ao 
Senado Federal destinada à indicação do Senhor José 
Viegas Filho, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério 

das Relações Exteriores, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Espanha, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Principado de Andorra.

Encaminho, igualmente anexos, informação sobre 
o Principado e curriculum vitae do Embaixador José 
Viegas Filho, que, juntamente com a mensagem ora 
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão 
apresentados ao Senado Federal para exame por parte 
de seus ilustres membros.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.
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Aviso nº 151 – C. Civil.

Em 17 de fevereiro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à consideração dessa Casa o nome do Se-
nhor José Viegas Filho, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativa-
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Espanha, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Principado de Andorra.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 94, DE 2005 
(Nº 96/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Cons-

tituição e com o disposto nos arts. 18, I, e 56 do Regu-

lamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo 
Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, bem como 
no art. 59 do anexo I ao Decreto nº 5.032, de 5 de abril 
de 2004, submeto à apreciação de Vossas Excelências 
a escolha, que desejo fazer, do Senhor Renato Xavier, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata 
do Quadro Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Democrática da Etiópia.

Os méritos do Ministro Renato Xavier que me in-
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva-
da função constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores.

Brasília, 17 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 44 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G – MRE/APES

Brasília, 15 de fevereiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal e com o disposto nos arts. 18, I e 
56 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 
1986, bem como no art. 59 do anexo I ao Decreto nº 
5.032, de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação 
de Vossa Excelência a anexa minuta de mensagem 
ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor 
Renato Xavier, Ministro de Segunda Classe da Car-
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reira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministé-
rio das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Democrática 
Federal da Etiópia.

2. Encaminho, igualmente anexos, informação 
sobre o País e curriculum-vitae do Ministro Renato Xa-

vier, que, juntamente com a mensagem ora submetida 
à apreciação de Vossa Excelência, serão apresenta-
dos ao Senado Federal para exame por parte de seus 
ilustres membros.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.
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Aviso nº 152 – C. Civil

Em 17 de fevereiro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração dessa Casa o nome do Senhor 
Renato Xavier, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Democrática da Etiópia.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, mensagens do Presidente da 
República que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidas as seguintes:

MENSAGEM Nº 95, DE 2005 
(Nº 97/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição e com o disposto no art. 56, § 1º, do Re-
gulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como no art. 39, § 1º, do anexo 1 ao Decreto nº 
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5.032, de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
da Senhora Leda Lucia Martins Camargo, Ministra de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para, cumulativamente com o cargo de Embaixadora 
do Brasil junto à República de Moçambique, exercer 
o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República 
de Madagascar.

A embaixadora também foi indicada para exercer o 
cargo de Embaixadora do Brasil junto ao Reino da Suazilân-
dia pela Mensagem nº 76, de 16 de fevereiro de 2005.

Os méritos da Embaixadora Leda Lucia Martins 
Camargo que me induziram a escolhê-la para o de-
sempenho dessa elevada função constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 18 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 38 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE/APES

Brasília, 10 de fevereiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Cons-

tituição Federal e com o disposto no art. 56, § 1º, do 

Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, bem 
como no art. 39, § 1º do anexo I ao Decreto nº 5.032, 
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de MENSAGEM ao Senado 
Federal destinada à indicação da Senhora Leda Lucia 
Martins Camargo, Ministra de Primeira Classe da Car-
reira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério 
das Relações Exteriores, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República 
de Moçambique, exercer o cargo de Embaixadora do 
Brasil junto à República de Madagascar.

Encaminho, igualmente anexos, informação sobre 
o país e curriculum vitae da Embaixadora Leda Lucia 
Martins Camargo, que, juntamente com a mensagem 
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, se-
rão apresentados ao Senado Federal para exame por 
parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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Aviso nº 161 – C. Civil

Em 18 de fevereiro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração dessa Casa o nome da Senho-
ra Leda Lucia Martins Camargo, Ministra de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro

Permanente do Ministério das Relações Exterio-
res, para, cumulativamente com o cargo de Embaixado-
ra do Brasil junto à República de Moçambique, exercer 
o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República 
de Madagascar.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

(À Comissão (de Relações Exteriores( e 
Defesa Pessoal)

MENSAGEM Nº 96, DE 2005 
(Nº 98/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o disposto no art. 52, in-

ciso III, alínea f, da Constituição, combinado com o 
art. 6º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 10.411, de 
26 de fevereiro de 2002, submeto à consideração de 
Vossas Excelências o nome do Senhor Pedro Oliva 
Marcilio de Sousa, para exercer o cargo de Diretor da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na vaga do 
Senhor Eli Loria.

Brasília, 18 de Fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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Aviso nº 162 – C.Civil

Brasília, 18 de fevereiro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
encaminho a essa Secretaria mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração dessa Casa o nome do Senhor 
Pedro Oliva Marcilio de Sousa para exercer o cargo de 
Diretor da Comissão de Valores Mobiliários –CVM.

Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República.

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos).

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mensagem nº 95, de 2005, anexada à Mensagem 
nº 92, de 2005, vai à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional; e a de nº 96, de 2005, à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do parágrafo único do art. 80 do Regi-
mento Interno, a Presidência, conforme indicações 
das Lideranças, designa os membros da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária:

Titulares     Suplentes

Bloco da Minoria (PFL e PSDB)

Alvaro Dias Reginaldo Duarte
Flexa Ribeiro  Lúcia Vânia
Sérgio Guerra Leonel Pavan
Jonas Pinheiro Edison Lobão
Marco Maciel Heráclito Fortes
Roseana Sarney Rodolpho Tourinho

PMDB

Ramez Tebet Hélio Costa
Pedro Simon Mário Calixto
Leomar Quintanilha João Batista Motta
Gerson Camata Mão Santa
Maguito Vilela Valdir Raupp

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

Flávio Arns Serys Slhessarenko
Aelton Freitas Delcídio Amaral
Sibá Machado Francisco Pereira
Ana Júlia Carepa Sérgio Zambiasi
Antonio Carlos Valadares (vago)

PDT

Osmar Dias Juvêncio da Fonseca

Faço um apelo aos Srs. Líderes para que os 
membros instalem as Comissões logo após a Ordem 
do Dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência comunica ao Plenário que terminou dia 
22 do corrente o prazo, sem interposição de recurso, 
para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 15 
e 16, de 2004–CN, sejam apreciados pelo Plenário do 
Congresso Nacional. 

Os projetos vão à promulgação e será feita a 
devida comunicação à Câmara dos Deputados e à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência recebeu do Ministério da Fazenda o 
Aviso nº 6, de 2005 (nº 559/2004, na origem), enca-
minhando, nos termos do art. 41 da Resolução nº 43, 
de 2001, do Senado Federal, o relatório com as ca-
racterísticas das operações de crédito analisadas no 
âmbito daquela Pasta no mês de novembro de 2004, 
a tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

Esclarece, ainda, que os dados relativos às dí-
vidas consolidadas foram extraídos dos Relatórios de 
Gestão Fiscal elaborados pelas unidades da Federa-
ção, em cumprimento ao art. 54 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000.

O expediente, anexado ao processado do Aviso 
nº 9, de 2004, vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Papaléo Paes.

São lidos os seguintes:

PS-GSE nº 29 

Brasília, 22 de fevereiro de 2005

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que foi aprovado o Projeto de Lei Complementar 
nº 72, de 2003 (nº 70/03 no Senado Federal), o qual 
“Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, e 
dispõe sobre a interpretação do inciso 1 do art. 168 da 
mesma lei.”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República, convertendo-se na Lei 
Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005.
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Na oportunidade, encaminho a essa Casa uma 
via dos autógrafos do referido projeto, bem como có-
pia da mensagem e do texto da lei em que o mesmo 
foi convertido.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Có-
digo Tributário Nacional, e dispõe sobre 
a interpretação do inciso I do art. 168 da 
mesma lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 

– Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 133.  ..............................................
§ 1º O disposto no caput deste artigo não 

se aplica na hipótese de alienação judicial:
I – em processo de falência;
II – de filial ou unidade produtiva isolada, 

em processo de recuperação judicial.
§ 2º Não se aplica o disposto no § 1° 

deste artigo quando o adquirente for:
I – sócio da sociedade falida ou em recu-

peração judicial, ou sociedade controlada pelo 
devedor falido ou em recuperação judicial;

II – parente, em linha reta ou colateral 
até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, 
do devedor falido ou em recuperação judicial 
ou de qualquer de seus sócios; ou

III – identificado como agente do falido 
ou do devedor em recuperação judicial com o 
objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3º Em processo da falência, o produto 
da alienação judicial de empresa, filial ou uni-
dade produtiva isolada permanecerá em conta 
de depósito à disposição do juízo de falência 
pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de 
alienação, somente podendo ser utilizado para 
o pagamento de créditos extraconcursais ou de 
créditos que preferem ao tributário.” (NR)

“Art. 155-A.  ...........................................
 ..............................................................
§ 3º Lei específica disporá sobre as con-

dições de parcelamento dos créditos tributários 
do devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a
que se refere o § 3º deste artigo importa 

na aplicação das leis gerais de parcelamento 
do ente da Federação ao devedor em recupe-
ração judicial, não podendo, neste caso, ser o 

prazo de parcelamento inferior ao concedido 
pela lei federal específica.” (NR)

“Art. 174.  ..............................................
Parágrafo único.  ...................................
I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal;
 ....................................................  “(NR)
“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alie-

nação ou oneração de bens ou rendas, ou seu 
começo, por sujeito passivo em débito para 
com a Fazenda Pública, por crédito tributário 
regular-mente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica na hipótese de terem sido reser-
vados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes 
ao total pagamento da dívida inscrita.” (NR)

“Art. 186. O crédito tributário prefere a 
qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 
o tempo de sua constituição, ressalvados os 
créditos decorrentes da legislação do trabalho 
ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na falência:
I – o crédito tributário não prefere aos 

créditos extraconcursais ou às importâncias 
passíveis de restituição, nos termos da lei fa-
limentar, nem aos créditos com garantia real, 
no limite do valor do bem gravado;

II – a lei poderá estabelecer limites e con-
dições para a preferência dos créditos decor-
rentes da legislação do trabalho; e

III – a multa tributária prefere apenas aos 
créditos subordinados.” (NR)

“Art. 187. A cobrança judicial do crédito 
tributário não é sujeita a concurso de credores 
ou habilitação em falência, recuperação judicial, 
concordata, inventário ou arrolamento.

 ....................................................  ”(NR)
“Art. 188. São extraconcursais os crédi-

tos tributários decorrentes de fatos geradores 
ocorridos no curso do processo de falência.

 ....................................................  “(NR)
“Art. 191. A extinção das obrigações do 

falido requer prova de quitação de todos os 
tributos.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional, passa 
a vigorar acrescida dos seguintes arts. 185A 
e 191A:

“Art. 185-A. Na hipótese de o devedor 
tributário, devidamente citado, não pagar nem 
apresentar bens à penhora no prazo legal e 
não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz 
determinará a indisponibilidade de seus bens e 
direitos, comunicando a decisão, preferencial-
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mente por meio eletrônico, aos órgãos e enti-
dades que promovem registros de transferên-
cia de bens, especialmente ao registro público 
de imóveis e às autoridades supervisoras do 
mercado bancário e do mercado de capitais, 
a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 
façam cumprir a ordem judicial.

§ 1º A indisponibilidade de que trata o 
caput deste artigo limitar-se-á ao valor total 
exigível, devendo o juiz determinar o imediato 
levantamento da indisponibilidade dos bens ou 
valores que excederem esse limite.

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais 
se fizer a comunicação de que trata o caput 
deste artigo enviarão imediatamente ao juízo 
a relação discriminada dos bens e direitos cuja 
indisponibilidade houverem promovido.”

“Art. 191.A. A concessão de recuperação 
judicial depende da apresentação da prova de 
quitação de todos os tributos, observado o dis-
posto nos arts. 151, 205 e 206 desta lei.”

Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso 
I do art. 168 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do 
crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a 
lançamento por homologação, no momento do pa-
gamento antecipado de que trata o § lº do art. 150 
da referida lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) 
dias após sua publicação, observado, quanto ao art. 3º, 
o disposto no art. 106, inciso 1, da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

Câmara dos Deputados, de janeiro de 2005. 

PS-GSE nº 1.774

Brasília, 17 de dezembro de 2004

Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que do Substitutivo 

oferecido por essa Casa ao Projeto de Lei nº 4.376, 
de 1993, da Câmara dos Deputados (PLC nº 71/03, 
nessa Casa), o qual “Regula a recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência de devedores pessoas físicas 
e jurídicas que exerçam atividade econômica regida 
pelas leis comerciais, e dá outra providências” foram 

aprovados, em sessão plenária de 14 de dezembro de 
2004, os dispositivos listados abaixo:

1. os arts. 1º ao 56;
2. o art. 57, caput, exceto a expressão “em 5 

(cinco) dias”;
3. os arts. 58 a 69;
4. o título da Seção V, do Capítulo III, do Senado 

Federal, exceto a expressão “Especial”;
5. o art. 70, caput, somente sua expressão: “(...) 

as microempresas e as empresas de pequeno porte, 
conforme definidas em lei, poderão apresentar plano 
especial de recuperação judicial, desde que afirmem 
sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o 
art. 51.” – substituído, renumerado como § 1º, na forma 
do caput do art. 177 da Câmara dos Deputados;

6. o art. 70, parágrafo único, renumerado como 
§ 2º;

7. os arts. 72 e 73, exceto seu inciso V, renume-
rando-se o atual inciso VI como novo inciso V;

8. os arts. 74 a 199;
9. o art. 199, caput;
10. os arts. 200 e 201.

Ressalto ainda que, em relação ao Substitutivo 
oferecido por essa Casa ao Projeto de Lei supracitado, 
houve as seguintes alterações:

1. rejeição do art. 4º, por meio do Destaque de 
Bancada do PTB, tendo sido restabelecido o art. 5º do 
texto aprovado nesta Casa;

2. manutenção integral do art. 71, por meio do 
Destaque de Bancada do PT;

3. supressão do inciso IV do art. 73, por meio do 
Destaque de Bancada do PL e;

4. manutenção do parágrafo único do art. 199, 
por meio do Destaque de Bancada do PT.

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

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

PS-GSE nº 7 

Brasília, 20 de janeiro de 2005

Senhor Secretário,
Tendo em vista o constante do Aviso PS-GSE nº 

1/05, desta Casa, e do Aviso nº 6/05 – C. Civil, infor-
mo a Vossa Excelência que o Projeto de Lei nº 4.376, 
de 1993, o qual “Regula a recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária”, foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Primeiro-Secretario.
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PS-GSE nº 7 

Brasília, 20 de janeiro de 2005

Senhor Secretário,
Tendo em vista o constante do Aviso PS-GSE nº 

3/05, desta Casa, e do Aviso nº 6/05 – C. Civil, infor-
mo a Vossa Excelência que o Projeto de Lei nº 4.376, 
de 1993, o qual “Regula a recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária”, foi, nesta data, enviada à sanção.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os expedientes lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, após V. Exª, Senador Paulo Paim, falarão 
os Senadores Leonel Pavan e Aelton Freitas.

Tem a palavra o Senador Paulo Paim, pela or-
dem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, peço a V. Exª a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável no momento em que V. 
Exª entender apropriado. 

Obrigado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Leonel 
Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, também peço a minha inscrição para fazer uma 
comunicação inadiável. 

Porém, Sr. Presidente, falava há pouco com o Se-
nador Paulo Paim sobre a possibilidade de intercalar 
um Senador inscrito no livro com um outro Senador 
que tenha solicitado a palavra para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Lamentavelmente, Senador Leonel Pavan, apesar 
da boa intenção de V. Exª , do Senador Paulo Paim 
e da Mesa, o §2º do art. 158 do Regimento Interno 
estabelece que apenas na prorrogação da Hora do 
Expediente será dada a palavra para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Vou fazer 
uma emenda para tentar mudar isso.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Aelton 
Freitas.

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Pela ordem.) 
– Da mesma forma, peço a minha inscrição para uma 
comunicação inadiável como o terceiro orador.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exªs serão atendidos na prorrogação da Hora do 
Expediente para uma comunicação inadiável, nos ter-
mos do art. 158, no seu §2º, do Regimento Interno. 

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Flávio 
Arns; em seguida, a concederei ao Senador Hélio 
Costa.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma 
comunicação pela Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/ PT – AC) 
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento, tendo 
a palavra por cinco minutos. 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Hélio Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito que 
V. Exª coloque o meu nome como substituto eventual 
de um dos três Srs Senadores inscritos para falar no 
período das comunicações inadiáveis. 

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

– V. Exª será atendido.
Com a palavra, o Senador Flávio Arns, por cinco 

minutos, pela Liderança do PT.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 

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

– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, 
pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de ser incluído 
nesta lista, até porque me será honroso ser o subs-
tituto do substituto, que é o Senador Hélio Costa. Eu 
gostaria de estar inscrito.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido também.

O apelo que a Mesa faz aos nobres oradores ins-
critos para uma comunicação inadiável é no sentido 
de solicitarem aos Srs. Líderes que assegurem, nos 
15 minutos de prorrogação da Hora do Expediente, a 
palavra a V. Exªs, sob pena de os Líderes terem pre-
ferência e falarem na vez de V. Exªs.

Com a palavra o Senador Flávio Arns, pela Li-
derança.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela Lide-
rança do PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
SRA. s Senadoras e Srs. Senadores, utilizo este espa-
ço pela Liderança do Partido dos Trabalhadores para 
lembrar que, hoje, dia 23 de fevereiro de 2005, o Rotary 
Club completa 100 anos. Um século de existência.

Há 100 anos quatro pessoas se reuniram na ci-
dade de Evanston, perto de Chicago, decididos recu-
perarem ideais de companheirismo, de solidariedade 
e de fraternidade. 

Depois de um século, observamos que o Rotary 
Club se expandiu por 166 países em todo o mundo, es-
tando presente em mais de 30 mil comunidades.

Sr. Presidente, diria, inclusive já tive ocasião de 
enfatizar numa solenidade do próprio Rotary, que esse 
foi o milagre da multiplicação: 100 anos, um século, 
expandir esse movimento com a organização, com a 
estrutura, com a hierarquia, com os ideais comuns e 
com filosofia clara por tantos países e comunidades 
do mundo é algo extraordinário. 

Mas o segundo aspecto importante, que todos 
temos que enfatizar em relação ao Rotary Club, são 
as campanhas, o objetivo, a filosofia, os trabalhos que 
neste século estão sendo desenvolvidos pelo mundo, 
sempre na construção da dignidade, da cidadania, dos 
direitos humanos e da plena participação do cidadão 
na vida e no mundo. Basta nos referirmos a uma só 
campanha: a da erradicação da poliomielite; um esforço 
lançado em parceria com vários órgãos mundiais, mas 
junto com o Rotary Club, em 1985, e que tinha por ob-
jetivo erradicar a poliomielite do nosso planeta até este 
ano, 2005. Durante vinte anos esse objetivo quase está 
sendo alcançado. 

Além disso, todos conhecemos as iniciativas 
de intercâmbio de jovens por intermédio do Rotary. 
Estive, no final da semana, em Foz do Iguaçu, onde 
cerca de 40 jovens de outros países estão passando 
um período naquele distrito do Rotary. Ou seja, es-
ses jovens vão se tornar verdadeiros embaixadores 

do Brasil, no futuro. Além desse intercâmbio, bolsas 
de estudos, dando ênfase também ao atendimento da 
pessoa portadora de deficiência. Então, isso faz com 
que a parte profissional, da competência, em nosso 
País, também melhore.

Além do mais, campanhas as mais variadas pos-
síveis, no sentido de fazer com que a vida da população 
apresente sempre um aspecto melhor, mais positivo 
de participação. O encontro semanal das pessoas é 
outro aspecto a ser enfatizado. A amizade, o compa-
nheirismo, a união, a troca de idéias, tudo isso tem 
100 anos de existência, que seria o segundo aspecto 
importante nessa caminhada do Rotary. Mas o mais 
importante – eu diria – é a filosofia que irmana os clu-
bes de serviço do Rotary no mundo inteiro. A filoso-
fia pode ser resumida numa palavra: servir, servir à 
comunidade, às pessoas, servir em campanhas que 
possam dignificar o crescimento social, tudo isso em 
função da construção, da necessidade de se ter um 
mundo melhor. Inclusive, muito relacionado com a pró-
pria Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema 
é: Solidariedade e Paz. Solidariedade no sentido de 
construção e dignidade e paz como fruto da justiça. 
Servir leva à paz, servir leva à justiça.

Nesse sentido, quero parabenizar, em nome do 
Partido dos Trabalhadores, mas certamente é o pensa-
mento de todos os Partidos e de todos os Parlamentares 
desta Casa, o Rotary Club pelos 100 anos de existência 
no dia de hoje, 23 de fevereiro, um século de existência, 
80 anos de existência da Fundação Rotária e que os 
serviços e os trabalhos continuem a acontecer sempre 
com mais ênfase pelo mundo inteiro.

Gostaria também, Sr. Presidente, que a Mesa 
desse como registrado nos Anais da Casa o texto a 
respeito desta data de um século de existência do Ro-
tary Club.

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, SRA. s 
e Srs. Senadores, há exatamente 100 anos, no dia 
23 de fevereiro de 1905, quatro amigos reuniram-se 
em um escritório no centro de Chicago com um obje-
tivo em comum: reavivar durante a virada do século o 
espírito de amizade e companheirismo conhecido em 
suas cidades natais. A iniciativa partiu do advogado 
Paul Harris e, com o passar do tempo, mais pessoas 
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aderiram ao clube, cujas reuniões eram realizadas 
em sistema rotativo em seus escritórios.

Assim surgiu o Rotary, termo em inglês que signifi-
ca “rotativo”, uma das uma das organizações humanitá-
rias mais importantes do mundo e que, atualmente, está 
presente em 166 nações, com cerca de 1 milhão e 200 
mil rotarianos pertencentes a 31 mil Rotary Clubs.

Hoje, esta instituição representa uma rede inter-
nacional formada por profissionais e pessoas de negó-
cios, líderes em suas áreas de atuação, que prestam 
serviços humanitários, fomentam elevado padrão de 
ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a 
paz e a boa vontade no mundo.

O Rotary é um dos grandes exemplos de que pes-
soas reunidas, articuladas, organizadas e de boa vontade 
podem agir de forma transformadora da realidade que, 
muitas vezes, apresenta-se cruel e injusta. Prova disso 
são as ações desenvolvidas por rotarianos de todo o 
mundo a favor de uma sociedade mais fraterna.

Como parte de sua filosofia, o Rotary, enquanto 
organismo social atuante e de abrangência mundial, 
adotou princípios baseados na ética e no companhei-
rismo que são transmitidos através de gerações e dis-
seminados por todos os cantos do planeta. As “Quatro 
Avenidas de Serviço”, por exemplo, balizam as ativida-
des desenvolvidas em cada uma das áreas em que o 
Rotary se propõem a atuar: Sociabilidade, Sinceridade, 
Solidariedade e Fraternidade.

Esta filosofia também está presente nas ações 
concretas, como os programas internacionais de pres-
tação de serviços humanitários e intercâmbios educa-
cionais e culturais desenvolvidos pela Fundação Rotária 
do Rotary Internacional.

Desde 1927, quando foi criada, a Fundação já 
destinou mais de 1 bilhão de dólares para projetos hu-
manitários e educacionais, sustentada somente pelas 
contribuições espontâneas de rotarianos e daqueles que 
compartilham o ideal de um mundo melhor.

Em 1985, a Fundação Rotária iniciou o Programa 
Pólio Plus para proteger as crianças contra as seqüelas 
cruéis e fatais da poliomielite. Em parceira com a Orga-
nização Mundial de Saúde, Unicef, Centro Norte-Ameri-
cano para Controle e Prevenção de Doenças e órgãos 
governamentais, consegui reduzir em 99% o número 
de ocorrências da doença. O objetivo é chegar ao Cen-
tenário do Rotary com a erradicação global da pólio. A 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio é reconhecida 
internacionalmente como modelo de cooperação pública 
e privada no alcance de uma meta humanitária.

Além dos projetos comunitários, o Rotary também 
apóia a profissionalização; programas para jovens; opor-
tunidades educacionais e intercâmbios no exterior para 
estudantes, professores e outros profissionais. 

O Rotary é a maior fonte de recursos privados a 
patrocinar bolsas de estudos. A cada ano, cerca de 1.000 
universitários recebem bolsas para estudar no exterior. 
Rotary Clubs promovem também programas de inter-
câmbios voltados a alunos do segundo grau, enviando 
ao exterior cerca de 8.000 estudantes por períodos de 
três meses a um ano.

Como vemos, aquela reunião de quatro amigos, 
há cem anos, tomou proporções gigantescas e atingiu 
o mundo todo de forma positiva, promovendo a união 
de pessoas a favor do bem comum, da busca pela paz 
e de oportunidades iguais para todos.

Aproveitando este momento, desejo manifestar 
meus agradecimentos a todos os rotarianos, em es-
pecial o Rotary Clube de Pato Branco, no Paraná, pela 
homenagem que recebi no último sábado em Foz do 
Iguaçu, quando fui agraciado pelo título de “Companhei-
ro Paul Harris”. Fiquei muito honrado pela homenagem, 
principalmente por reconhecer a importância da atua-
ção de Paul Harris para a concretização e crescimento 
internacional do Rotary.

Desejo que os próximos séculos de atuação do 
Rotary continuem sendo marcados pela busca por um 
mundo melhor e sendo exemplo de união para todos 
nós. Parabéns a todos os rotarianos!

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

– V. Exª será atendido na forma do Regimento, e a Mesa 
agradece a compreensão e o cumprimento do tempo 
previsto como orador.

Com a palavra, por vinte minutos, o nobre Sena-
dor Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, SRA. s e Srs. Senadores, uma das de-
ficiências comumente observadas na nossa cultura, que 
é sempre referenciada nas apreciações que se fazem 
sobre o Brasil, está na falta do hábito de leitura na parte 
extensamente majoritária da nossa população – a falta 
do hábito de leitura, que se observa em outros países, 
não apenas nos países europeus, mas em países da 
América Latina.

É um fato constatado que a nossa cultura é forte-
mente oral, visual, musical, imagética, e não é por acaso 
que a música brasileira e o audiovisual brasileiro atin-
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gem níveis de prestígio no mundo que nos enchem de 
orgulho, que correspondem à qualidade dessa ativida-
de artística e cultural da população brasileira. Mesmo 
no seio da população brasileira, do gosto do brasileiro, 
o áudio-visual e a música são extensamente cultivados 
e apreciados, enquanto que a literatura é claro que tem 
aqui e ali seus expoentes, mas não atinge a mesma 
proporção de prestígio que essas outras atividades 
pelo fato de termos uma cultura eminentemente oral, 
visual e uma estética muito mais imagética do que pro-
priamente literária. 

Tudo isso traz como conseqüência a formação 
de um ciclo negativo, uma causação circular cumu-
lativa e negativa. Na medida em que o hábito de lei-
tura é escasso, pequeno no Brasil, as tiragens das 
edições de livros brasileiros são reduzidas, necessa-
riamente por questões comerciais. Por causa disso, 
os custos de produção dos livros são relativamente 
elevados e, com isso, os preços dificultam a aquisi-
ção de livros pela maioria gigantesca da população 
brasileira. Isso reflete nas limitações ao número de 
livrarias, das bibliotecas e a própria freqüência à 
biblioteca. Tudo isso resulta numa redução do há-
bito de leitura. Quer dizer, forma-se um ciclo, uma 
causação circular que perpetua essa carência da 
cultura brasileira que afeta nosso desenvolvimento. 
Essa carência afeta a capacidade de formulação de 
pensamento, a capacidade de abstração por parte 
da maioria da população que, normalmente, não lê. 
Isso afeta a produção do pensamento e o próprio 
processo de desenvolvimento.

Vale a pena lembrar a célebre frase de Monteiro 
Lobato, um dos nossos expoente literários, que dizia 
que um país se faz com homens e livros. Temos ho-
mens e mulheres do maior valor, mas está faltando 
o substrato literário, o hábito de leitura. Estão faltan-
do os livros.

O Governo Lula tem consciência desse fato e tem 
demonstrado empenho em enfrentar esse ciclo. Toda 
causação circular requer providências governamen-
tais no sentido de quebrar o ciclo e introduzir outras 
dimensões que vão freando a formação da causação 
circular e até invertendo o processo. O Governo Lula 
está consciente dessa situação. Não obstante o nos-
so Ministro ser uma figura do maior prestígio na área 
musical, o Governo lançou o Programa Fome do Livro 
e está empenhado em criar bibliotecas públicas em to-
dos os Municípios. Recentemente, isentou as editoras 
da Contribuição Sobre o Lucro Líquido, do PIS/Pasep 

para desonerar o custo de edição e, por conseguinte, 
o preço de venda dos livros, quer dizer, uma série de 
medidas que são importantes, que já estão a produzir 
resultados. Mas o ciclo é tão forte que acho que não é 
demais a proposição de novos dispositivos para quebrar 
esse ciclo e reverter essa tendência que é da tradição 
e da cultura brasileira.

É o que estou fazendo hoje e venho à tribuna para 
dar notícias disso. 

Sr. Presidente, estou apresentando o Projeto de 
Lei do Senado nº 27, de 2005, que inclui entre aquelas 
despesas que podem ser objeto de desconto do Impos-
to de Renda a pagar até o limite de 6% a aquisição de 
livros, desde que essa aquisição seja completada com 
a doação a uma biblioteca pública até a declaração do 
exercício seguinte. Isto é, o cidadão pode comprar, ad-
quirir livros para seu uso e usá-los durante um ano e, 
no ano seguinte, doar a uma biblioteca, desde que essa 
documentação esteja preenchida regularmente. E ele 
terá direito, então, ao desconto no Imposto de Renda 
até o limite de 6%.

Esse projeto tem como finalidade, Sr. Presidente, 
incentivar e difundir o hábito da leitura, como disse, por 
meio de dois mecanismos: a facilitação da compra de 
livros por parte daquelas camadas da população que 
têm poder aquisitivo, as classes média e de renda mais 
alta, e a circulação desses livros adquiridos pela popu-
lação de baixa renda por meio da doação a bibliotecas 
públicas. Ou seja: ele facilita a aquisição do livro e a sua 
utilização por parte das populações mais carentes pelo 
mecanismo da doação à biblioteca.

Para tanto, faculta-se às pessoas físicas contribuin-
tes do Imposto sobre a Renda deduzir, em até 6% do 
que for anualmente devido, as despesas comprovadas 
com aquisição de livros, desde que doadas às bibliote-
cas públicas até a data limite da declaração. Entende-se 
como biblioteca pública aquela que dá acesso ao público 
de um modo geral. Não quero limitar esse dispositivo à 
doação a bibliotecas que sejam sustentadas pelo Poder 
Público. É claro que essas preferencialmente serão as 
mais procuradas para a doação.

Haverá sempre muitos Municípios e cidades 
onde bibliotecas públicas não existem, mas, fora ou-
tros casos, alguma biblioteca que dê acesso ao pú-
blico, como, por exemplo, as da Universidade Católi-
ca, que são muito boas, poderá ser beneficiada com 
esse dispositivo.

O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – V. Exª me per-
mite um aparte?
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Com muito gosto, nobre Senador Hélio Costa.

O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador Ro-
berto Saturnino, cumprimento V. Exª pela oportuni-
dade da sugestão que faz o ilustre Senador, criando 
condições para que mais pessoas tenham acesso aos 
livros. Essa é uma idéia inteligente, que vem, sobretudo, 
preencher uma lacuna, conforme V. Exª já descreveu: 
a falta de bibliotecas no País e de recursos para dotá-
las dos livros mais variados. Ao mesmo tempo, espero 
que, por meio da proposta de V. Exª, os brasileiros pos-
sam, lá na frente, chegar a uma situação semelhante 
à que vivi como estudante no exterior. Ainda hoje pela 
manhã, conversando com um companheiro, dizia que, 
durante todo um curso de cinco anos, nunca comprei 
um livro novo, porque existia sempre aquela livraria do 
estudante, onde o livro usado anteriormente era levado, 
para que eu pudesse comprar por um preço minimum 
minimorum e atender todas as minhas exigências. Pa-
rabéns a V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Agradeço, Senador Hélio Costa, o aparte de V. Exª, 
que robustece a minha iniciativa enormemente. 

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, nobre Senador Roberto Sa-
turnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Ouvirei o aparte de V. Exª, nobre Senador Marcelo 
Crivella, logo que concluir meu raciocínio.

A proposição, embora se refira a uma renúncia 
fiscal, não a aumenta, apenas acrescenta mais uma 
possibilidade de desconto do Imposto de Renda ao 
que já permite a Lei nº 9.250, de 1995. Adiciona mais 
essa, uma vez que o limite de 6% está muito longe de 
ser atendido, segundo informações da Receita Federal, 
havendo, por conseguinte, uma margem, que se pode 
estimar em cerca de R$20 bilhões ou R$30 bilhões, 
para ser utilizada nesse processo, sem que as renúncias 
fiscais sejam acrescidas. Leitores, escritores, editoras, 
bibliotecas, estudantes professores, todos sairão benefi-
ciados, sem acréscimo às permissões de renúncia fiscal 
já existentes na legislação do Imposto de Renda.

Com muito gosto, ouço o aparte do Senador Mar-
celo Crivella.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Sena-
dor Roberto Saturnino, muito obrigado por me conce-
der este aparte. Esse projeto, como todos que V. Exª 
apresenta, é genial.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Obrigado.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – V. Exª 
vislumbrou que há uma margem de R$30 bilhões não-
aproveitada pelo contribuinte, porque, nos itens em que 
a Receita permite isenção, não se alcança esse limite. 
Agora, haverá o livro. O benefício que isso vai trazer 
para as escolas do interior, para as crianças pobres é 
formidável. Mas meu aparte, tirando o lado de legislador 
e de Senador, é para dizer da alegria que sinto, ao ver, 
novamente, V. Exª nessa tribuna. V. Exª é um intelectual, 
economista, engenheiro civil, e não há ninguém, no Se-
nado, que não se refira a V. Exª com carinho, respeito e 
profunda admiração. É tão bom ver que um carioca, um 
Senador do meu Estado, faz tanto sucesso nesta Casa. 
Desejo a V. Exª toda a felicidade. Que Deus abençoe 
V. Exª e nos dê a graça de tê-lo sempre conosco neste 
Senado! Muito obrigado, Senador.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Eu é que agradeço ao Senador Marcelo Crivella o ca-
rinho do aparte. Suas palavras refletem esse carinho, 
tal a dimensão de benevolência que têm. Efetivamente, 
tudo que V. Exª disse vai marcado por essa relação de 
afeto que temos. Eu o sinto muito fortemente da parte 
de V. Exª. Agradeço, muito e com especial carinho tam-
bém, o aparte, as palavras de V. Exª.

Sr. Presidente, o projeto ainda tem o benefício 
do uso do livro, porque a obrigação de doação só 
se faz no ano seguinte ao da aquisição. Isto é, o ad-
quirente pode usar seu livro – didático, de literatura, 
livro de um modo geral, não há nenhuma restrição 
– durante um ano e, no seguinte, fazer a doação e 
ter o direito de desconto na declaração que é feita 
até o final de abril.

Ouço o aparte do Senador Pedro Simon.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Eu gostaria 

também de fazer um aparte, Senador, quando pos-
sível.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Em seguida, ouço V. Exª, Senador Romeu Tuma.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Felicito V. Exª 
pelo projeto que apresenta. Quero dizer que, como o 
ilustre representante de Minas Gerais, estudei, durante 
toda a minha vida, em livros que comprava no boteco, 
entregues pelos alunos que já haviam passado. O pre-
ço era uma ninharia, quase de graça. É verdade que, 
para isso também, naquele tempo, os livros eram os 
mesmos anos a fio. Não havia essa modernidade de 
um livro novo a cada ano, o que impede que o aluno 
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possa usar o do irmão mais velho. O projeto de V. Exª 
é realmente perfeito e necessário. Estranhamos que 
ele ainda não existisse. Digo, com toda a sinceridade, 
que, quando V. Exª disse, tive um estalo: “Que barba-
ridade! Como nunca pensei em uma coisa dessa?” 
Trata-se de um projeto que vem no momento certo. 
O Senador Marcelo Crivella já se referiu, mas, como 
sou muito mais antigo pela idade na amizade a V. Exª 
do que S. Exª, que é mais moço, tenho a obrigação 
de repetir: que bom ver V. Exª com saúde, firme, com 
a mesma inteligência e capacidade, vencendo a do-
ença, mostrando que está pronto para cumprir este 
mandato e outros tantos que vierem. V. Exª é uma 
legenda. Lembro-me de que, quando cheguei a esta 
Casa, V. Exª já estava. V. Exª foi da célebre e espeta-
cular vitória, quando, em 1970, parecia que o MDB ia 
desaparecer, porque, no voto, em primeiro, ganhou a 
Arena; em segundo, o voto em branco; em terceiro, o 
MDB. Ficamos reduzidos a seis ou sete Senadores. 
Dizia-se que a Arena era o maior Partido do Ociden-
te. O milagre brasileiro é fantástico: em 1974, houve 
uma reação espetacular. Entre os grandes nomes que 
vieram, V. Exª, Paulo Brossard, Marcos Freire, José 
Richa e tantos outros.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Itamar Franco.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Sim; Itamar 
Franco. E V. Exª, desde aquela época, vem se impondo 
pela dignidade, pela correção, pela competência, pelo 
nacionalismo, um nacionalismo que não é fanático, é 
real. V. Exª honrou o MDB. Na sua história, quando 
desiludido com o partido, numa fase realmente ruim, 
V. Exª decidiu ir para casa. Despediu-se, da tribuna do 
Senado, dizendo que se desligava do MDB e ia para 
casa, dizendo que não queria mais nada. O Brizola, 
que, naquela ocasião, tinha 2% das intenções de voto 
para Governador do Rio Janeiro, convida V. Exª para 
ser Senador, convite que é aceito por V. Exª, que diz 
que iria aceitar porque pelo menos voltaria para casa 
lutando. Eram quatro candidatos, o MDB estava em 
primeiro lugar,...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– A Sandra Cavalcanti estava em segundo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – A Sandra 
Cavalcanti estava em segundo lugar; em terceiro 
lugar, o Moreira Franco. E V. Exª terminou ganhan-
do aquela eleição. E ganhou por êxito, por mérito, 
mas ganhou não com vontade de ganhar, porque 
V. Exª queria ir para casa. Hoje, eu me assusto – e 

tenho repetido muito isso – quando vejo os jovens 
brasileiros e o Brasil sem referências. Não temos 
um Teotônio, não temos um Tancredo, não temos 
um Covas, não temos um Dr. Ulysses Guimarães, 
não temos um D. Helder Câmara, não temos um D. 
Paulo Evaristo Arns, não temos alguém entre os 
militares, entre os intelectuais, como o antigo presi-
dente da OAB, como o Presidente da ABI, que eram 
homens extraordinários. Enfim, somos um País sem 
referências. Ainda agora morreu o nosso querido 
economista, um dos poucos homens que realmente 
ainda sobravam. E V. Exª é um desses homens, um 
dos poucos que sobraram. Tenho convicção de que 
quem ler um artigo ou ouvir um pronunciamento de 
V. Exª, vai ter certeza de que pode acreditar na sua 
pessoa, porque V. Exª sempre foi o mesmo homem. 
No MDB, saindo do MDB, no PDT, não conseguindo 
agüentar o Brizola, no Partido Socialista, no PT, hoje 
angustiado no PT, porque entre a bandeira de luta e 
a realidade há uma diferença, sabemos. Imagino os 
problemas de consciência que V. Exª está vivendo. 
Apesar disso, continua sendo o mesmo homem. E 
vejo isso com muito orgulho, Senador, porque es-
tamos vivendo uma hora em que não só se muda e 
pula de partido, mas se muda e pula de idéia, muda 
e pula de princípio. O Brasil é um País em que nos 
apegamos à bandeira, ao hino e ao que mais? Feli-
cito V. Exª. Tenho um orgulho e uma felicidade mui-
to grande de ter convivido com o mesmo Saturnino 
Braga desde 1970 até hoje, e, graças a Deus, mais 
moço e mais bonito do que antes. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Senador Pedro Simon, desculpe-me V. Exª, mas o 
orgulho é meu, pelas palavras de V. Exª, que refle-
tem, como no caso do Senador Marcelo Crivella, um 
carinho e uma velha amizade, uma velha admiração 
recíproca por todas as dificuldades que encontramos 
na vida política comum, pois sempre estivemos do 
mesmo lado, com uma pequena diferença aqui e ali, 
mas sempre do mesmo lado e, como Barbosa Lima 
dizia, no partido de Tiradentes. Sempre fomos do par-
tido de Tiradentes.

Assim, o aparte de V. Exª, em que evoca todo esse 
tempo, todos esses episódios, acredite, Senador Pedro 
Simon, me dá uma força extraordinária. Realmente, agra-
deço muito a V. Exª pela sua benevolência, pelo carinho 
que transmite nesse aparte. Quero dizer também que 
suas palavras me enchem não só de orgulho, mas de 
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energia e de força. Isso retempera as minhas energias 
para continuar a luta.

Sr. Presidente, eu tinha prometido um aparte ao 
Senador Tuma. Já estou com o meu pronunciamento 
encerrado, mas gostaria de ouvir S. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – São só dois 
segundos, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, penso 
que o Bispo Crivella chamou Cristo para homenagear 
a volta de V. Exª à tribuna. Alguns pronunciamentos 
feitos nesta Casa, como o de Pedro Simon – S. Exª 
participou de várias fases da história política do País 
–, conseguem trazer essas fases da história ao co-
nhecimento daqueles que as desconhecem. Ele colo-
cou V. Exª no centro dos acontecimentos importantes 
dessa história de muito sofrimento por que passaram 
vários brasileiros. Eu queria cumprimentar o Senador 
Pedro Simon por ter feito essa homenagem a V. Exª. 
Mas também gostaria de cumprimentar o Bispo Cri-
vella pelas suas palavras cheias de evocação a Cris-
to, para que tenhamos sempre a presença de V. Exª 
nessa tribuna. Como seu discurso se refere ao livro, 
gostaria de lembrar que outro dia falei que sentia uma 
tristeza muito grande porque o Ministério da Educação 
tinha proibido a distribuição de livros de literatura para 
as bibliotecas públicas escolares, limitando-se aos 
didáticos. Acredito que as bibliotecas estaduais têm 
de ser supridas. Ressalte-se que o Senado é a única 
instituição que produz livros para as comunidades ce-
gas. Essa iniciativa começou na nossa biblioteca, que 
tem distribuído para as outras. O Governo, porém, não 
conseguiu ainda distribuir o livro didático, pedido que 
nos era feito freqüentemente durante a nossa gestão 
na Primeira-Secretaria, e vamos continuar lutando por 
isso. Penso que V. Exª, Senador Roberto Saturnino, 
tem uma bola de cristal. Não sei se V. Exª viu o jornal 
do meio-dia da Rede Globo: um dos fatos discutidos 
foi a ilegalidade da cópia por xerox de livros, em face 
da preservação do direito intelectual, que é do autor. 
Contudo, muitos estudantes entrevistados durante o 
programa disseram que eram obrigados a fazer cópia 
de livros, pois, em virtude do alto preço, não tinham 
condições de adquiri-los. Então, um colega emprestava 
os livros e, na própria escola, havia uma copiadora. Mas 
as escolas estão sendo proibidas de trabalhar nesse 
sentido. Assim, esse projeto de V. Exª deveria ter sido 
aprovado ontem...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Obrigado, Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Estamos 
atrasados com essas doações e com a possibilida-
de de o estudante adquirir livros para estudar em 
casa, porque a grande maioria dos que não podem 
comprar livros tem que trabalhar para poder susten-
tar-se. Então, tem dificuldade mesmo. Cumprimento 
V. Exª por isso.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Romeu Tuma. V. Exª lembrou 
um fato que eu desconhecia, mas que traduz uma rea-
lidade de hoje: os estudantes, cada vez mais, estão se 
suprindo com cópias xerox, o que é efetivamente um 
furto de trabalho intelectual.

Sr. Presidente, encerrei o meu pronunciamento 
e pretendia, nos cinco minutos finais, fazer referência 
a uma figura importantíssima neste País, que faleceu 
em janeiro, quando estávamos em recesso. Falo do 
sociólogo, do filósofo, do grande pensador brasileiro 
Roland Corbisier.

Pretendia discorrer um pouco sobre a sua atu-
ação como fundador do ISEB, Instituto Superior de 
Estudos Brasileiros, do qual fui um dos alunos e 
onde tive oportunidade de conviver com excelentes 
professores, que eram os formadores de uma cor-
rente de opinião no Brasil, que foi fortíssima, que foi 
importantíssima e que hoje está relegada ao silêncio 
por parte da imprensa e do pensamento brasileiro, 
de um modo geral.

Não vou fazer o discurso que ia fazer, mas vou 
pedir a V. Exª a transcrição nos Anais de dois artigos 
que saíram no Jornal do Brasil: um saiu no dia 17 de 
fevereiro, “Corbisier, o homem-filósofo”, de autoria de 
Geraldo Tadeu Moreira Monteiro, cientista político; e o 
outro saiu hoje, 23 de fevereiro, e é de autoria do Pro-
fessor Cândido Mendes, intitulado “A veemência de 
Roland Corbisier”.

Trata-se de artigos interessantíssimos, que ex-
pressam a verdadeira dimensão e a importância da 
figura de Roland Corbisier. Penso que a figura de 
Roland Corbisier merece a inserção, nos Anais do 
Senado, desses dois artigos e das expressões que, 
infelizmente, não tenho tempo de usar, mas que pre-
tendia fazer hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eminente Senador Roberto Saturnino, V. Exª será 
atendido na forma do Regimento.

Concedo a palavra, como Líder pelo Partido Li-
beral, ao eminente Senador Marcelo Crivella, por até 
cinco minutos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, se possível, eu gostaria de falar após 
o próximo orador.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª pede a inscrição após a fala do próximo 
orador.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a palavra por 
até vinte minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Tião Viana, SRA. s e Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, desejo saudar o Sena-
dor Roberto Saturnino Braga e seu projeto de estímulo 
à leitura pelos brasileiros, sobretudo pelos jovens. O 
gosto pela leitura é muito importante.
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Sr. Presidente, reflito hoje sobre alguns aspec-
tos do Governo do Presidente Lula, em especial as 
questões relativas à política externa, bem como as 
medidas anunciadas pelo Presidente da República e 
pela Ministra Marina Silva sobre a região amazônica, 
sobretudo em decorrência da tragédia ocorrida com a 
morte da Irmã Dorothy Stang no sábado retrasado e 
também da morte de diversos trabalhadores e fazen-
deiros. Isso mostra a incidência da violência que, infe-
lizmente, está caracterizando sobretudo o Estado do 
Pará, que se vem tornando a área de maior violência 
rural nos últimos tempos no Brasil.

Ainda ontem, o Senador Arthur Virgílio, Líder do 
PSDB, resolveu, de maneira não muito usual, fazer 
uma crítica à política externa brasileira. Em verdade, 
pelo que eu próprio tenho testemunhado, a ação do 
Ministro Celso Amorim tem sido reconhecida pelo pró-
prio Senador Arthur Virgílio, bem como por muitos dos 
Senadores da Oposição, como muito positiva.

Recordo aqui alguns aspectos da política exter-
na brasileira desde o início do Governo do Presidente 
Lula. Logo no começo, surgiu um problema muito sé-
rio na Venezuela, Senador Tião Viana – saúdo V. Exª 
por estar presidindo esta sessão, como também por 
ser o 1º Vice-Presidente desta Casa, representando 
nosso Partido.

Lembremo-nos, então, que surgiu um impasse 
fortíssimo na Venezuela com ameaça efetiva de um 
golpe de Estado contra o Presidente Hugo Chávez, 
uma situação de grande instabilidade política. Nessa 
ocasião, o Presidente Lula sugeriu fosse criado um 
Grupo de Amigos da Venezuela, em que estavam 
presentes os Estados Unidos, o México, a Colômbia, 
o Brasil e outros países. O Grupo de Amigos contri-
buiu significativamente para um diálogo com o Presi-
dente Hugo Chávez e com a Oposição, o que acabou 
resultando, posteriormente, no referendo popular que 
foi vencido pelo Presidente Hugo Chávez. Pudemos 
observar que houve uma situação de normalidade de-
mocrática naquele país.

Também quanto à Colômbia, em situações em 
que os movimentos insurgentes das Farc e outros 
ali estiveram agindo de modo a dificultar as coisas 
sob o ponto de vista da normalidade democrática, o 
Presidente Lula, seguindo, inclusive, a orientação do 
Secretário-Geral da ONU, Sr. Kofi Annan, disse que, 
se porventura o Governo Álvaro Uribe tivesse a dis-
posição de dialogar com os insurgentes, isso poderia 
ocorrer em território brasileiro. Isso, até hoje, acabou 
não ocorrendo, mas está aberta a sugestão, que seria 
promovida pelo próprio Secretário-Geral da ONU.

No entanto, houve recentemente um grave impas-
se entre os governos da Colômbia e da Venezuela, e 

o próprio Presidente Lula, ao lado de outros governos, 
empenhou-se para que os dois Presidentes – Álvaro 
Uribe e Hugo Chávez – dialogassem. O Presidente 
Álvaro Uribe esteve recentemente em Caracas, num 
diálogo de respeito mútuo.

No que diz respeito aos países mais próximos do 
Mercosul – Argentina, Uruguai, Paraguai – e também 
aos países do Pacto Andino, como Chile, Colômbia, 
Venezuela, Peru e Equador, multiplicaram-se as ações 
de intercâmbio e de visitas de maneira muito signifi-
cativa, estreitando ainda mais os laços de amizade, 
comércio e intercâmbio com os países da América do 
Sul, particularmente do Mercosul. Em relação à Argen-
tina, em que pese a existência de alguns problemas e 
controvérsias, seja no que diz respeito a geladeiras ou 
a outros produtos, em verdade, notou-se que, de 2002 
a 2003, o comércio com a Argentina elevou em 90% e, 
em 2004, em 70%, o que significou um aumento recor-
de, muito especial e positivo nas nossas relações.

O Ministro Celso Amorim, em sua entrevista à 
revista Carta Capital nesta semana, anuncia que já 
tem a legislação brasileira em mão. S. Exª acaba de 
receber o decreto que introduz na legislação brasileira 
o acordo entre o Mercosul e a comunidade andina. Isso 
poderá significar um passo histórico, de extraordinária 
relevância, para a efetiva integração econômica, uma 
área de livre comércio na América do Sul, o que está 
próximo de realizar-se.

O Senador Mozarildo Cavalcanti, que conhece 
muito bem a região, na semana passada, ressaltou a 
importância da visita do Presidente Lula ao Suriname 
e à Guiana, os dois países da América do Sul que 
faltava o Presidente Lula visitar. Portanto, Sua Exce-
lência já visitou, nesses dois anos, todos os países da 
América do Sul e também quer a aproximação com a 
América Central.

Ressalto que com a América do Norte, espe-
cialmente os Estados Unidos, o Presidente Lula vem 
tendo uma relação de respeito mútuo, inclusive com o 
Presidente George Walker Bush – nos Estados Unidos, 
fala-se mais George W. Bush. Recentemente, estive por 
um mês e meio nos Estados Unidos e ali, muitas vezes, 
pude observar comentários de que parece haver uma 
química especial de entendimento entre o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush, embora 
haja entre eles diferenças de opinião. Cito como exem-
plo o acontecimento de grande importância de 2003 e 
2004, o qual se estende até hoje: o conflito dos Esta-
dos Unidos com o Iraque. O Governo brasileiro, com 
o amparo praticamente consensual do Congresso Na-
cional – não ouvi uma voz sequer no Senado Federal 
ou na Câmara dos Deputados que fosse crítica à po-
sição tomada pelo Governo brasileiro –, não apoiou a 

FEVEREIRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL32     

Índice Onomástico



Fevereiro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 02179 

iniciativa bélica do Governo dos Estados Unidos para 
derrubar o Governo Saddam Hussein.

No Brasil, tivemos a experiência de um governo 
ditatorial, um governo militar, e nós mesmos, brasileiros, 
saímos às ruas e empenhamo-nos para dizer que era 
necessária a democracia. Aqui, muitos de nós faláva-
mos da energia extraordinária que havia nas ruas de 
quase todo o mundo, seja de Roma, de de Londres, 
de Paris, de Madri, de São Francisco, de Washington, 
de Nova Iorque, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de 
outros lugares. Por toda parte saiu o povo às ruas di-
zendo não à guerra. Eu tinha convicção de que essa 
energia acabaria chegando às ruas de Bagdá, de que 
o povo iraquiano poderia, ele próprio, realizar uma 
ação pacífica. Criticamos a iniciativa bélica dos Esta-
dos Unidos, mas isso não impediu que o Presidente 
George W. Bush mantivesse diálogos construtivos e 
positivos com o Presidente Lula, às vezes divergindo 
e às vezes concordando.

Um outro ponto da maior importância de iniciativa 
do Presidente Lula...

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Concluirei apenas este ponto. Em seguida, com toda 
certeza, Senador Roberto Saturnino, irei lhe conceder 
o aparte. 

Outro ponto importante foi a presença do Presi-
dente Lula no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. 
Importante também foi a sua presença em Davos, onde 
esteve por duas vezes, mas deve ser sobretudo res-
saltada a sua atuação, em setembro do ano passado, 
junto à Assembléia Geral da ONU, quando convocou 
os principais chefes de Estado a se unirem e partici-
parem de uma ação de combate à fome e à pobreza 
absoluta no mundo. Essa iniciativa brasileira de enor-
me relevância obteve apoio significativo. 

Devem ser mencionadas também a aproximação 
com países como a África do Sul, a Índia e a Rússia, 
países com os quais temos semelhanças no que diz 
respeito a grau de desenvolvimento industrial, econô-
mico e agrícola, e a formação do G-20 como forma de 
possibilitar que esses países de desenvolvimento inter-
mediário possam dialogar com as potências maiores 
de uma maneira mais adequada.

Relevante também é a aproximação com os paí-
ses árabes. Nesses últimos dias, o Ministro Celso Amo-
rim esteve visitando diversos países árabes, conforme 
aqui ressaltei na segunda-feira. S. Exª fez, junto aos 
primeiros-ministros e governantes desses países, um 
apelo para que fosse libertado o brasileiro João José 

Vasconcellos Júnior, que se encontra detido pelos in-
surgentes iraquianos. A esse propósito, gostaria de 
registrar que a manifestação do último sábado em São 
Paulo, no Masp, foi divulgada com destaque pela Al Ja-
zeera, que seria uma Rede Globo dos países árabes, 
fato de importância significativa inclusive no Iraque. 

Senador Roberto Saturnino, com muita honra, 
ouço o aparte de V. Exª. Em seguida, ouvirei o Sena-
dor Tião Viana.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador Eduardo Suplicy, peço-lhe desculpas por inter-
rompê-lo neste momento em que V. Exª está fazendo 
um pronunciamento tão importante, ressaltando a 
dimensão mais significativa do Governo Lula, que é 
essa nova abertura, esse novo posicionamento do 
Brasil, com dignidade, no cenário internacional. Esse 
novo posicionamento tem reflexos fundamentais para 
a nossa economia, para o nosso comércio exterior e 
tudo mais. Sinto-me até constrangido por interromper 
o discurso de V. Exª, mas acredito que a informação 
que tenho é pertinente, já que, no início de seu pro-
nunciamento, V. Exª também fez uma referência à Irmã 
Dorothy. Quero dizer à Casa que acabei de receber a 
informação de que foi assassinado um ambientalista 
no Rio de Janeiro. Dionísio Júlio Ribeiro Filho, militar 
da reserva, foi assassinado na noite passada na Re-
serva Biológica do Tinguá, muito provavelmente por 
caçadores ou palmiteiros que costumam freqüentar 
aquela região, em represália ao trabalho de preser-
vação que ele desenvolvia lá. O Ministro Nilmário Mi-
randa já declarou que vai federalizar o assunto, isto é, 
a investigação dos fatos, já que a Reserva do Tinguá 
é uma reserva federal. Acho que também está se or-
ganizando no Brasil o crime anti-ambientalista, quer 
dizer, o crime de reação a todos aqueles que se de-
dicam a preservar o ambiente no Brasil, em qualquer 
de suas partes – desta vez foi no Rio de Janeiro, na 
Reserva do Tinguá. Desculpe-me pela interrupção, 
mas, tendo recebido a notícia, entendi ser importante 
transmiti-la à Casa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço a informação. Quero também prestar a 
minha solidariedade à voz de V. Exª em defesa daque-
les que lutam pelo meio ambiente e, inclusive, desse 
ambientalista assassinado no Rio de Janeiro.

A morte da Irmã Dorothy Stang causou preocu-
pação internacional e teve enorme repercussão na 
mídia mundial, o que faz com que haja atenção maior, 
inclusive por parte do Congresso Nacional, para apurar 
completamente as razões e encontrar os responsáveis 
por essa morte.
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Eu gostaria de aqui ressaltar as importantes me-
didas anunciadas pela Ministra Marina Silva e pelo 
Presidente Lula. A própria Ministra me explicou que 
essas medidas estavam sendo estudadas há dois 
anos, foram bem preparadas e formuladas. Entre elas, 
há a medida provisória assinada pelo Presidente que 
institui um instrumento legal, a limitação administrati-
va provisória, que será estabelecida mediante decreto 
do Poder Executivo. Nas áreas submetidas a limitação 
administrativa, não serão permitidas atividades que im-
portem em exploração a corte raso da floresta e demais 
formas de vegetação arbórea para uso alternativo do 
solo. Poderá ser dada continuidade ao exercício das 
atividades já praticadas na data da publicação do ato 
que decretar a limitação administrativa. A destinação 
final da área submetida à limitação administrativa de-
verá ser definida em um prazo máximo de seis meses, 
prorrogável por igual período, findos os quais a limita-
ção administrativa perderá os seus efeitos.

Há inúmeras áreas, e o Senador Tião Viana as 
conhece bem. Elas foram definidas com a intenção 
de proteger a floresta e áreas prioritárias, inclusive a 
Estação Ecológica da Terra do Meio, onde predomi-
nam as fasciações da floresta ombrófila aberta mista 
ao norte, floresta ombrófila aberta latifoliada e floresta 
ombrófila densa. 

Abro parênteses para dizer que eu não conhecia 
o termo “ombrófila”, mas certamente os Senadores 
da Região Amazônica o conhecem melhor do que eu. 
Pesquisei no dicionário o significado do termo, mas 
imagino que o Senador Arthur Virgílio, que gosta de 
fazer críticas a tudo o que acontece, já o conheça. Se-
nador Tião Viana, ombrófilo significa grande apreço ou 
atração por chuvas, temporais e tempestades. 

Trata-se de preservar e dar sustentabilidade àque-
les que moram na floresta e aproveitam suas riquezas 
naturais, seus rios.

Concedo um aparte ao Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/AC – PT) – Agradeço-lhe, 

Senador Eduardo Suplicy. Estou acompanhando o pro-
nunciamento notável que V. Exª faz, no qual reconhece 
sobretudo as virtudes da política externa do Governo 
do Presidente Lula e contrapõe-se, com toda elegância 
e postura democrática que lhe são peculiares, ao pro-
nunciamento feito pelo Senador Arthur Virgílio ontem. 
Ao mesmo tempo, traz aquilo que é a feição de vida 
de V. Exª: um gesto de solidariedade à tragédia que 
se abateu no Estado do Pará e de repúdio à violência 
que ocorre naquele Estado e na Amazônia, violência 
que tem como causas o desmatamento e a utilização 
equivocada das riquezas naturais. V. Exª traz um reco-

nhecimento justo à política externa do Governo Lula. 
Sem negar a correção da política externa do Gover-
no Fernando Henrique, podemos dizer, com absoluta 
tranqüilidade, que foi uma política externa muito boa 
para o Brasil e para o cenário internacional. Mas a do 
Presidente Lula é muito melhor porque Sua Excelência 
acha eixos nas relações multilaterais atuais, como a 
África do Sul, Índia, China, estabelecendo novas regras 
de convivência diplomática com os países europeus, 
uma estatura de relação internacional com o governo 
americano, e, de fato, está integrando a América do 
Sul. Assim, são inquestionáveis o mérito e os avanços 
do Governo do Presidente Lula. Só posso trazer o mais 
elevado apreço e respeito ao conteúdo e à forma do 
pronunciamento de V. Exª.

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

Senadores Romeu Tuma e Mozarildo Cavalcanti, 
eu gostaria de ouvi-los ainda no meu tempo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Eduardo Suplicy, endosso plenamente as palavras 
de V. Exª no que tange à política externa do Presiden-
te Lula. Como disse V. Exª, fiz um pronunciamento, na 
semana passada, mais especificamente sobre o rela-
xamento que existia em relação à ex-Guiana Inglesa 
e ao Suriname. São dois países pobres, vizinhos do 
Brasil e por ele esquecidos. Aliás, até certo ponto, en-
ganados pelo Brasil, que não cumpriu várias promessas 
de realização de obras naqueles países. Em sua ida 
àquele País, o Presidente Lula ratificou a construção 
da ponte que une o Brasil à ex-Guiana e até mesmo o 
financiamento pelo BNDES da estrada e de um porto. 
Portanto, é uma integração para valer. O Mercosul não 
fica valendo apenas para os países ao sul do Brasil, 
mas também os ao norte do Brasil. No que tange à 
política interna e à Amazônia, tenho muitas restrições. 
Não podemos chamar todos os vinte e cinco milhões 
de brasileiros que lá estão de grileiros e assassinos, 
generalizando como estão fazendo nos últimos dias. Ali 
existem cidadãos de bem que estão até pagando para 
viver no Brasil, porque, na Amazônia, V. Exª sabe bem 
disso, qualquer pessoa que tem sua terra legalizada só 
pode usar 20% dela, mas paga imposto sobre 100%. 
Grileiros existem. O que são grileiros? Pela portaria 
do Incra, atualmente todos os que estão na Amazô-
nia são grileiros, porque todos têm de se recadastrar. 
Essa política deve ser olhada com muito mais carinho. 
Como Senador da Amazônia, devo dizer que essa área 
é muito diversa. A Amazônia de Roraima não é igual à 
do Acre. Quase dois terços do Estado de Roraima são 
constituídos por lavrados, área que tem menos árvo-
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res do que os cerrados do Centro-Oeste. Ao elogiá-lo 
nesse aparte, Senador, peço uma reflexão com rela-
ção a essa política radical. Evidentemente não deixo 
de condenar com veemência o assassinato da irmã 
Dorothy, do presidente do sindicato e até mesmo dos 
vinte e nove garimpeiros da reserva Roosevelt. Penso 
que esse crime deve ser apurado com rigor e que os 
mandantes e os executores devem ser punidos. Mas 
generalizar, como faz a mídia, que diz que a Amazô-
nia é uma terra sem lei, não concordo. Portanto, não 
posso ficar calado.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Eduardo Suplicy, peço a V. Exª 
que conclua, pois seu tempo encerrou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sra Presidente, quero apenas transmitir a minha 
preocupação. Não podemos generalizar, porque cer-
tamente há ali pessoas que trabalham com madeira 
e com agricultura, fazendeiros que agem com corre-
ção. Por isso, não podemos atribuir o crime a qual-
quer segmento.

Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma, 
muito brevemente, para respeitar o pedido da Sena-
dora Serys Slhessarenko, encerrando o meu pronun-
ciamento.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Obrigado, SRA.  
Presidente e Senador Eduardo Suplicy. Ao tempo em 
que era Diretor da Polícia Federal, eu praticamente 
presidia as investigações do assassinato do Chico 
Mendes. Estive em Xapuri e em toda a região. Con-
seguimos, rapidamente, prender os responsáveis por 
aquela morte que teve uma repercussão internacional 
muito grande. Neste caso da Irmã Dorothy Stang, co-
vardemente assassinada, porque indefesa e sem po-
der reagir aos assassinos, o fato se repete. A Polícia 
Federal consegue, rapidamente, esclarecer e prender 
os responsáveis, identificando o mandante. O que fica 
caracterizado com isso, Senador José Agripino? Que 
estamos sempre a reboque do crime. Isso é o que me 
assusta. Hoje o jornal diz que a irmã Dorothy Stang 
mandou uma carta pedindo R$1 mil para pôr combus-
tível numa viatura da Polícia Federal para que pudesse 
atender a uma denúncia que ela fazia. A mim me pa-
rece que ela não viveu o suficiente para ver chegarem 
esses R$1 mil. É de décadas esse problema do sul do 
Pará. Não podemos, é claro, responsabilizar o Presi-
dente Lula pelo que vem acontecendo. Mas cartórios 
falsificam documentos, há série de vendas e revendas 
de propriedades, às vezes uma mesma propriedade 
sendo identificada como de vários proprietários. Não 
há fiscalização alguma. O Tribunal de Justiça do Pará 

deveria fiscalizar. E se são enviados para lá dois mil 
soldados, é porque se considera uma área conflagra-
da; caso contraio, o Exército não poderia intervir. É a 
falência da segurança pública do Estado. Sobre o João 
José Vasconcelos, tenho uma preocupação, Senador. 
V. Exª toca em alguns pontos importantes. Até agora, 
não se deu informação alguma de que ele esteja vivo. 
Todo o trabalho tem sido feito para que ele seja libe-
rado pelos seqüestradores. As televisões Aljazeera e 
outras mostraram pessoas seqüestradas, mas até hoje 
ninguém pediu para João José ser apresentado, para 
saber se ele está vivo. Espero que sim. Estou rezando 
para que isso aconteça. Concordo com V. Exª. Mas, 
estou aflito porque, como policial, queremos sempre 
quer ver o seqüestrado, queremos sinas de que ele 
esteja vivo. Obrigado pela atenção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Que o apelo de V. Exª seja o de todos nós do Senado 
Federal, para que os insurgentes do Iraque mostrem 
que João José Vasconcelos Júnior esteja vivo, que 
haja a possibilidade de um diálogo para que compre-
endamos melhor a situação do Iraque e que ele possa 
ser libertado. 

Sr. Presidente, ao concluir, requeiro a inserção 
nos Anais do Senado do artigo “Para inglês ver” do 
Professor Ricardo Seitenfus, que justamente responde 
aos argumentos de ontem do Senador Arthur Virgilio 
no que diz respeito à exigência do ensino do inglês. 
Pode estar certo, Senador Arthur Virgílio, de que todo 
e qualquer diplomata que faça o Instituto Rio Branco só 
poderá ser guindado à carreira diplomática se souber 
o inglês perfeitamente. O fato de não ser eliminatória 
a disciplina, não significa absolutamente que se vai 
permitir que diplomatas brasileiros deixem de saber 
a língua inglesa. 

Peço a transcrição, apenas transmitindo a toda 
a disposição da Comissão presidida pela Senadora 
Ana Júlia Carepa de prosseguirmos a atividade para 
apurarmos inteiramente a responsabilidade pela morte 
da SRA.  Irmã Dorothy Stang.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

    35ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



02182 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2005FEVEREIRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL36     

Índice Onomástico



Fevereiro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 24 02183     37ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



02184 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2005

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Osmar Dias.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Osmar Dias, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela SRA.  Serys 
Slhessarenko, Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, a SRA.  Serys Slhessarenko, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Cam-
pos, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB –TO) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª será 
atendido na forma do Regimento Interno desta Casa.

A Presidência comunica ao Plenário os próximos 
Líderes inscritos, pela ordem: o nobre Senador Marcelo 
Crivella, pela Liderança do Partido Liberal, em seguida 
o Senador João Ribeiro, que falará pela Liderança da 
Minoria, e o Líder José Agripino, que também registrou 
junto à Mesa seu desejo de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB –TO) – Na sessão do último dia 16, foi lido 
o Requerimento nº 37, de 2005, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando autorização para ausentar-
se do País em missão oficial à cidade de Montevidéu, 
no Uruguai, no período de 15 a 17 do corrente, a fim 
de participar da oitiva do Sr. João Arcanjo Ribeiro, in-
tegrando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
do Banestado.

Em votação o requerimento.
As SRA. s e Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
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Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo Líder 
inscrito, nobre Senador Marcelo Crivella, que falará 
para uma comunicação de interesse partidário, pelo 
prazo de cinco minutos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, serei muito rápido, porque há outros Líderes que 
precisam falar.

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Ja-
neiro emitiu relatório falando de um rombo de R$240 
milhões na Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O 
valor, segundo o Tribunal de Contas, corresponde a 
dívidas acumuladas até 2004 com fornecedores. 

Mas a crise não é só financeira. Os auditores 
descobriram que existe um déficit de 3.900 profissio-
nais apenas nas oito maiores unidades hospitalares 
da capital do Estado do Rio de Janeiro.

No Souza Aguiar, no centro, faltam anestesistas, 
clínica médica e cirurgia vascular. 

No Miguel Couto, na Gávea, o número de leitos 
na maternidade é insuficiente e também faltam anes-
tesistas.

No Salgado Filho, no Méier, faltam leitos para 
os idosos. O hospital tem apenas nove leitos de CTI, 
quando precisaria de pelo menos vinte e nove.

No São Lourenço, hospital da Barra, que inclusive 
atenderá todo público que virá para os jogos paname-
ricanos, faltam mesas cirúrgicas, bisturis, pinças. E os 
cupins estão literalmente devorando todas as instala-
ções do hospital.

No Paulino Werneck, na Ilha, o atendimento é 
feito com equipamentos obsoletos e sem contratos 
de manutenção. 

Ainda ontem, telefonei para o Hospital Cardoso 
Fontes e fui informado de que o hospital está fecha-
do. Seu ambulatório não recebe pacientes e o centro 
cirúrgico tem equipamentos quebrados.

No Hospital Andaraí, apenas quatro das nove 
salas do centro cirúrgico estão funcionando.

No Hospital de Reabilitação, no Engenho de 
Dentro, o centro cirúrgico está desativado desde a 
década de 90.

O estado caótico da saúde do Rio de Janeiro 
clama aos céus. Mas clama também aos homens de 
boa vontade. E é por isso, Sr. Presidente, que na qua-
lidade de Líder do Partido Liberal, encaminharei so-
licitação ao Sr. Ministro da Saúde, Humberto Costa, 
de modo que aquele Ministério possa unir forças com 
as autoridades da minha cidade, a capital do Rio de 

Janeiro, para minimizar essa difícil fase que atravessa 
a saúde no Brasil.

O conceito do neoliberalismo de Estado míni-
mo atinge a Saúde. No Orçamento do ano passado, 
o Governo investiu nessa área apenas 1,5% a mais 
do que havia investido no Orçamento de 2003, quan-
do a inflação no setor foi de 6,5%. Os hospitais estão 
precisando de ajuda, as pessoas estão penando em 
filas intermináveis. 

Há pouco, recebi o relatório do Sindicato dos Mé-
dicos do Estado do Rio de Janeiro e li o testemunho 
de uma médica que dizia que precisou operar uma 
senhora de câncer de esôfogo, em emergência, numa 
terça-feira à noite, e não havia, sequer, capote limpo. 
Foi preciso usar um retirado de um balde de roupa 
suja do hospital. 

Quero sensibilizar as autoridades de nosso Go-
verno para esta situação do meu Estado. 

Srª  Presidente, o ofício que encaminho hoje ao 
Sr. Ministro da Saúde é da maior importância. Espero 
que as providências sejam tomadas ainda esta se-
mana, para minorarmos essa grave situação do Rio 
de Janeiro.

Quero também, ao encerrar meu pronunciamento, 
solidarizar-me com a família do ambientalista Dionísio 
Júlio Ribeiro, um dos fundadores da Reserva do Tin-
guá, como disse o Senador Roberto Saturnino, que 
foi assassinado cruelmente com um tiro na cabeça, 
aos 59 anos de idade. Uma pessoa que, como a nos-
sa saudosa Freira Dorothy, se importava com o meio 
ambiente e com o futuro deste País e acabou tendo 
um destino triste, assassinado por covardes.

O Secretário de Segurança Pública, Marcelo Ita-
giba, prometeu medidas urgentes, e o Secretário de 
Direitos Humanos, Nilmário Miranda, prometeu fede-
ralizar a investigação desse crime.

Encaminho à Mesa do Senado um voto de pesar 
pela passagem do nosso ambientalista Dionísio Júlio 
Ribeiro, para que seja enviado a sua família.

Muito obrigado, Sr. 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. 
Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela Liderança da 
Minoria, o Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela Lideran-
ça da Minoria. Sem revisão do orador.) – SRA.  Pre-
sidente, SRA. s e Srs. Senadores, venho a esta tribu-
na para tentar esclarecer um pouco – infelizmente, o 
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tempo não vai permitir-me aprofundar no assunto – à 
opinião pública brasileira e a esta Casa matéria vei-
culada hoje na imprensa, referente a uma multa que a 
Juíza de Redenção do Pará teria imputado a mim, por 
solicitação do Ministério Público Federal do Trabalho, 
devido a fiscalização realizada há um ano numa pe-
quena propriedade que tenho no Município de Piçarra, 
próximo ao povoado de Boa Vista, no Pará.

Primeiro, SRA.  Presidente, preciso esclarecer 
que, quando alguém lê aquela matéria ou ouve a no-
tícia, tem a impressão de que o Senador João Ribeiro 
é um grande latifundiário deste País.

SRA.  Presidente, sou proprietário de uma fazenda 
de menos de 800 hectares, no Pará, num município 
vizinho à cidade de Araguanã, no Estado do Tocantins, 
a cinco quilômetros do povoado de Boa Vista.

Quando lá estiveram, os fiscais e as pessoas que 
o acompanharam não encontraram sequer uma arma 
na propriedade. A minha fazenda não tem porteira. As 
pessoas passam pelo mata-burro. Ninguém nunca foi 
proibido de ir e vir. Grande parte dos trabalhadores mora 
no povoado de Boa Vista. Eles dormiam no povoado. 
Alguns iam de bicicleta e outros de moto. Os filhos do 
caseiro de minha propriedade, dessa pequena proprie-
dade, estudam no povoado de Boa Vista. 

No julgamento, na 1ª instância, a SRA.  Juíza deci-
diu que eu teria que pagar uma multa de R$760 mil. 

Ora, SRA. Presidente, a propriedade não vale isso! 
Assim, seria melhor o Governo ou o Ministério do Tra-
balho fazer um decreto de confisco e confiscar minha 
pequena fazenda, se é esse o desejo do Governo, se 
é esse o desejo dos fiscais do Ministério do Trabalho. 

Querer imputar ao Senador João Ribeiro, um ho-
mem simples, que começou sua vida como Vereador 
de Araguaína, que sempre foi ligado aos humildes, aos 
mais pobres, que tem uma trajetória política das mais 
bonitas deste País, um homem que não tem grandes 
posses, que sempre trabalhou ao lado dos humildes, 
prática de escravidão, porque encontraram irregularida-
des trabalhistas na minha propriedade, não posso acei-
tar, SRA. Presidente, Srs. Senadores! É muito forte dizer 
que um cidadão está escravizando alguém. Ninguém 
nunca foi proibido de entrar na pequena propriedade 
ou dela sair. Quando lá estiveram os fiscais do Minis-
tério do Trabalho, encontraram apenas a cozinheira. 
Nem seu marido, que é o gerente da minha fazenda, 
encontrava-se no local, naquele momento, pois estava 
viajando, visitando familiares. Contudo, tentam imputar-
me essa pecha de estar escravizando alguém! 

Ora, SRA. s e Srs. Senadores, é preciso esclarecer 
direito essa questão. No momento oportuno, talvez na 
próxima semana, pretendo voltar a esta tribuna para 

debater o assunto com esta Casa. Não podemos acei-
tar que tudo que se escreve seja verdade.

Pedi à SRA.  juíza no momento, meu sempre Pre-
sidente José Sarney, pelo respeito que tenho a V. Exª 
e por ser jurista, que ouvisse a todos os trabalhadores, 
porque ninguém pode falar melhor da referida questão 
do que os trabalhadores que lá estavam trabalhando e 
ganhando o pão de cada dia. Disseram muitas inver-
dades os fiscais do Ministério do Trabalho. Disseram 
que eu cobrava alimentação dos trabalhadores no roço 
de pasto de uma propriedade que tem cem alqueires 
de pasto. Lá estavam roçando pasto, em um trabalho 
temporário que não demoraria 30 dias. Aqueles que 
lá foram encontrados ficariam no local por mais uma 
semana. 

Não estou dizendo que estava certo com referên-
cia às questões trabalhistas, pelas quais paguei R$ 64 
mil de indenização por tudo o que o Ministério me impu-
tou. Mas não posso ser tachado de escravizar alguém. 
Não aceito! Não posso concordar com isso!

Por isso, SRA.  Presidente, voltarei à tribuna para 
debater esse assunto com esta Casa, no momento 
oportuno.

É preciso que a imprensa brasileira, que todos 
nós esclareçamos melhor os fatos e não imputemos 
certas acusações indevidamente. Não se deve chamar 
alguém de escravizador de pessoas. É uma acusação 
muito forte, muito grave.

Sou contra esse tipo de atitude, SRA.  Presidente. 
Se há alguém escravizando alguém neste País, não é 
o Senador João Ribeiro. Estarei ao lado da Justiça para 
combater qualquer tipo de ação dessa natureza.

Mas a minha propriedade nunca houve trabalho 
escravo nem haverá.

A SRA.  PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador José 
Agripino, como Líder do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – SRA.  Presidente, SRA. s e 
Srs. Senadores, Senador Leonel Pavan, abordarei desta 
tribuna uma questão que está me preocupando muito, 
porque ela não está mais suscitando reações.

Senador Edison Lobão, refiro-me aos aumentos 
freqüentes da taxa Selic. V. Exª se lembra que, um ano 
atrás, quando aumentavam a taxa em 0,5% ou 0,25%, 
a sociedade reagia, a imprensa ouvia os líderes do 
Governo, da oposição, lideranças empresariais e ha-
via uma manifestação crescente, que era registrada 
com força na imprensa e provocava contra-reação dos 
agentes da área econômica do Governo. Mas hoje, não; 
hoje, fazem reuniões do Copom, aumentam a taxa de 
18,25% para 18,75% e nada acontece. Parece que não 
aconteceu nada – “morreu um gato”, como diz o ditado 
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popular. Não consultam a opinião das lideranças polí-
ticas. Não há conseqüências. Não há problemas para 
a economia do País, para a vida dos brasileiros.

Senador Leonel Pavan, o que me preocupa e 
causa indignação é o estado de letargia em que todos 
nós estamos caindo com esse fato que provoca, sim, 
senhor, conseqüências desastrosas, que são muitas, 
mas citarei apenas duas: a primeira delas é a queda 
do dólar. Como queda do dólar?! A taxa Selic aumen-
ta, e o dólar cai? Cai, sim, senhor. E prejudica o quê? 
Exportações da agricultura. Mas cai por quê? Cai por-
que quem tem dólar no exterior aplica a, no máximo, 
Senador Sérgio Guerra, 3% lá fora, na Inglaterra, nos 
Estados Unidos. Aí chega ao Brasil esse investidor 
que tem capital especulativo e ouve falar que a taxa 
de juros está em 18,75% e aporta os seus dólares que 
estavam depositados em um banco americano, ou in-
glês, ou holandês, rendendo míseros 2% ou 3%. Ele 
vem para cá, oferta no mercado brasileiro, transforma 
o dólar em real e aplica nas taxas de juros domésti-
cas, que o Governo estimula. E o que acontece? Dólar 
muito ofertado, junto com os dólares das exportações, 
queda da cotação do dólar, prejuízo para as exporta-
ções, principalmente para a agricultura brasileira, que 
está gerando muitos empregos, mas que começa a 
perceber o desastre que se avizinha.

A taxa Selic, neste momento, sem que ninguém 
comente, está levando – no curto e médio prazo – o 
desemprego ao campo no Brasil, o desestímulo a uma 
atividade que, no ano passado, foi fulgurosa: a agricul-
tura, o agrobusiness.

Em relação à segunda conseqüência, vamos aos 
números. Sr. Presidente José Sarney, a dívida brasi-
leira hoje, interna e externa, está em R$1,078 trilhões. 
Só a dívida interna está em R$826 bilhões. Senador 
Sérgio Cabral, o brasileiro comum, o seu conterrâneo 
do Rio de Janeiro, ou o meu do Rio Grande do Norte, 
de Mossoró, de Patu ou de Natal, ouve as manchetes 
dos noticiários de televisão de que o Governo está se 
sentindo o tal, não está prosa, está cotando a dívida 
em dólar, está baixando a dívida. A dívida interna deve 
estar uma bobagenzinha qualquer. Essa taxa Selic au-
mentada não vale nada! São R$826 bilhões, conforme 
dados do Siafi – e não são dados meus, são dados 
oficiais. E ela é muito maior do que quando Lula as-
sumiu. Muito maior. Ela vem só crescendo dentro do 
Governo Lula.

Parte da dívida interna brasileira é regida pela 
taxa Selic – outra parte não o é, mas a maior parte sim; 
e, seja qual for, é regida por um coeficiente de infla-
ção, de correção. Entretanto, admitamos que toda ela 
seja vinculada à taxa Selic. Esta, na semana passada, 
aumentou meio por cento. Quanto significa 0,5% de 

R$826 bilhões? Eu já fiz a conta, Senador, e cheguei 
ao valor de R$4,1 bilhões, que representa, de uma 
canetada, o que o Brasil perdeu por ter aumentado, 
de modo próprio, a taxa Selic em 0,5%. Então, o que 
fazer? Um Governo responsável, Senador, diminuiria 
os gastos, eliminaria o supérfluo, pouparia, a partir de 
agora, para dar uma satisfação à opinião pública.

O Governo disse que, para conter a inflação, está 
aumentando a taxa Selic. A causa é nobre, tudo bem. 
Ótimo! Agora, R$4,1 bilhões é o preço que se pagou só 
desta lapada. O que fazer? O Governo existe para dar 
o exemplo: eliminar gastos supérfluos, diminuir gastos 
públicos. E é isso o que o Governo tem feito? Não. Infe-
lizmente não, porque o “AeroLula” está aí – US$56 mi-
lhões –, num perdularismo desnecessário, para viagens 
internacionais, porque os sucatinhas estão em ordem, 
para que o Presidente viaje com segurança absoluta 
de Norte a Sul, de Leste a Oeste deste País. E, para 
viagens internacionais, pode-se contratar um avião da 
TAM, por exemplo, que é muito mais barato.

Outro caso, o mais recente, de perdularismo, do 
favoritismo com aqueles que têm a estrelinha do PT na 
lapela. Senador Sérgio Cabral, sabe quantas pessoas 
foram empregadas só no Palácio do Planalto este ano, 
para empregar os derrotados às prefeituras de Porto 
Alegre, São Paulo e Goiânia? Oitocentos e trinta e seis 
cargos de confiança, só no Palácio do Planalto, sem 
concurso público.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Dá para 
agüentar? Creio que não.

É meu dever protestar; protestar por uma razão 
muito simples, porque estou enxergando o que vai 
acontecer e o que está em curso. Se o Governo não 
poupa, vai optar por cortar investimentos, Sr. Presiden-
te. Vai cortar investimentos no Fome Zero, na recupe-
ração de estradas, nos portos, na infra-estrutura bra-
sileira; vai cortar os investimentos por conta dos juros 
que está pagando. Deixa de alimentar um faminto, a 
quem o Governo até tinha vontade de alimentar, para 
pagar juros a quem tem dinheiro para ganhar dinheiro 
com dinheiro.

Cabe na cabeça de algum político sério deste 
País? Na minha não cabe e, porque não cabe, eu pro-
testo. Protesto, Senador João Ribeiro, Senador Juvên-
cio da Fonseca, Senador Eduardo Siqueira Campos, 
dizendo que a última do Governo – que é a perma-
nente do Governo – é exigir que essa conta da taxa 
Selic aumentada, que ninguém denuncia e ninguém 
protesta, seja paga pelo cidadão e pelo contribuinte, 
como prevê a MP nº 232, que, a título de equilibrar as 
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contas da tabela do Imposto de Renda, pretende jogar 
uma carga nova sobre o contribuinte, principalmente 
o empregador, o prestador de serviços. Quer arrancar 
do agricultor a antecipação do Imposto de Renda. Não 
quer, de forma truculenta, dar oportunidade a quem 
queira recorrer de sentença de valor até R$50 mil de 
ir ao Conselho de Contribuintes.

Em nome da oposição que fazemos, fiscalizado-
ra, corretiva de rumos, vamos nos insurgir, Senador 
Sérgio Guerra, contra essa famigerada MP 232, que 
é a conseqüência prática de uma atitude do Governo 
para corrigir a inflação. O Governo do PT quer corrigir 
a inflação aumentando tributo. Chega! Com a posição 
que hoje pratica no Brasil, não!

A SRA.  PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra, para uma comu-
nicação inadiável, ao Senador Paulo Paim.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Pela or-
dem, SRA.  Presidente.

A SRA.  PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Pela or-
dem.) – SRA.  Presidente, requeiro a V. Exª a minha 
inscrição, pela Liderança do PSDB, para, após a Or-
dem do Dia, protestando, levar à Mesa a autorização 
da Liderança.

A SRA.  PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – Com certeza. Está anotado, Sr. Se-
nador Almeida Lima.

Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – SRA.  
Senadora que preside esta sessão, Serys Slhessarenko, 
demais Senadoras e Senadores, rapidamente, nestes 
cinco minutos, eu gostaria de insistir em uma tese. Sei 
que V. Exª a endossa e que, com certeza absoluta, vai 
nos acompanhar, porque essa é a intenção. O objetivo 
é reunirmos um grupo de Senadoras e Senadores que 
têm compromisso com a aprovação da PEC Paralela 
para dialogar com o atual Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Severino Cavalcanti, para que 
S. Exª coloque a PEC em votação. 

SRA. Presidente, confesso que o desencontro na 
Câmara dos Deputados, independentemente do resul-
tado, com o surgimento de diversos candidatos avul-
sos, tem muito a ver com a falta de cumprimento dos 
acordos, e a PEC Paralela tem essa simbologia. 

Faço aqui um histórico de como começou todo 
esse debate, desde o momento em que a PEC da Pre-
vidência chegou a esta Casa, como chegou também 
a PEC da reforma tributária. Houve um amplo acordo, 
firmado entre os Senadores, o Executivo e o próprio 

Presidente da Câmara dos Deputados. Foi com esse 
entendimento que a PEC da Previdência original foi 
aqui aprovada.

Lamentamos que o processo de votação da PEC 
Paralela tenha sido interrompido, porque faltavam ape-
nas dois destaques. Passa-se para a reforma tributária, 
volta-se para uma outra emenda constitucional e não 
se vota nem a PEC Paralela e nem se complementa 
a votação da reforma tributária.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Paim?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois 
não.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador 
Paim, é oportuníssima a colocação de V. Exª, e, aqui, 
faço um esclarecimento com a aquiescência da Presi-
dência. Está acordado entre mim e o Senador Renan 
Calheiros, Presidente da Casa, um almoço na próxi-
ma terça-feira, reunindo os Presidentes da Câmara 
e do Senado e Líderes, para discutirmos a retomada 
de votação da PEC Paralela e a reforma tributária, 
com destaque para o 1% a mais para os Municípios 
no Fundo de Participação e a criação do Fundo de 
Desenvolvimento Regional. É um compromisso do 
Presidente Renan Calheiros fazer isso, e eu disse 
que abri mão, circunstancial e temporariamente, da 
obstrução que anunciei por causa do compromisso do 
Presidente Renan Calheiros de retomar, pelo diálogo 
reaberto com a Câmara, as votações em curtíssimo 
prazo. Quero comunicar à Casa e a V. Exª que o meu 
Partido tomou essa providência, e tenho certeza de que 
os novos Presidentes da Câmara e do Senado, com 
a força de quem acabou de assumir, vão impulsionar 
essas votações que se impõem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
José Agripino, Líder do PFL, agradeço os esclareci-
mentos de V. Exª. 

Tenho certeza absoluta de que, enfim, a PEC Pa-
ralela será votada, até em homenagem a quem está 
presidindo a sessão neste momento, o Senador Tião 
Viana, que foi o grande engenheiro, o grande arquite-
to, o grande artífice da PEC Paralela. Tive a alegria de 
contribuir para a mesma, conforme o relatório, com 21 
emendas. Nem todas, é claro, foram aprovadas por S. 
Exª, mas grande parte, sim. 

Neste momento, mais uma vez, trago este tema, 
na certeza absoluta de que o bom convívio, de que a 
harmonia entre a Câmara, o Senado e o próprio Execu-
tivo passa pela aprovação da PEC Paralela. Milhões de 
trabalhadores neste País estão nessa expectativa. 

Todos sabemos – e repito – que é com a PEC 
Paralela que será conquistada a paridade, a aposen-
tadoria integral, que vai permitir que os idosos com 
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doenças incapacitantes – isso foi um pedido de todos 
os Partidos, e V. Exª, Senador Tião Viana, como mé-
dico, insistiu na tese – não paguem os 11% – é claro, 
até um determinado limite de vencimento. 

Na PEC Paralela está assegurado o controle so-
cial, na PEC Paralela está assegurada a aposentadoria 
para a dona de casa. 

Senador Tião Viana, eu, que, aqui da planície, 
tenho cobrado muito que se respeite o tempo, quero 
terminar o meu pronunciamento exatamente dentro 
do meu tempo, para que outros Senadores possam 
fazer uso da palavra.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a 
Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secretá-
rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a colaboração do eminente Senador Paulo 
Paim, com o cumprimento do tempo.

Concedo a palavra, para fazer uma comunicação 
inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, do Regimento In-
terno, ao Senador Leonel Pavan, por cinco minutos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, SRA. s e Srs. Senadores, hoje, em Brasília, 
recebemos a visita de inúmeros prefeitos e agriculto-
res, produtores, especialmente de maçã, do Estado de 
Santa Catarina. Os prefeitos que aqui chegaram são 
da região serrana. E, hoje, o Fórum Parlamentar Cata-
rinense debateu o assunto que aqui quero abordar.

No último sábado, em São Joaquim – todos sa-
bem que São Joaquim é uma das regiões que mais 
produzem maçã no Brasil; não é a que mais produz, 
mas é uma das que mais produzem; lá, nos próximos 
dias 17, 18, 19 e 20, haverá a Festa Nacional da Maçã 
–, ocorreu uma chuva de granizo que liquidou mais de 
60% da produção de maçã. 

A região serrana tem 1.200 pequenos produtores, 
fora os grandes. Esses 1.200 pequenos agricultores 
tiveram um prejuízo já calculado em R$120 milhões. 
Só um produtor de maçã – um grande produtor – per-
deu mais de R$4 milhões, já que essas maçãs seriam 
exportadas. 

Além disso, a nossa região, Santa Catarina, e o 
Rio Grande do Sul estão sofrendo muito com a seca. 
Além da seca, que prejudicou a produção de maçã, 
houve o gelo e, agora, essa chuva de granizo. 

Os produtores e os prefeitos estão aqui apelan-
do ao Governo Federal, reivindicando a prorrogação 
da dívida, custeio, recursos para cobrir com tela toda 

a produção, para evitar novos estragos em função do 
granizo e até do gelo. Pedem também recursos para 
irrigação por gotejamento.

Estamos falando sobre esse assunto, porque o 
Governo Federal, ao receber a visita de Prefeitos, de 
autoridades e de produtores, tem sido muito gentil. O 
Governo os tem recebido com muita simpatia e lhes 
tem dito que atenderá às reivindicações. Entretanto, Sr. 
Presidente, a demora para a liberação dos recursos é 
muito grande, a exemplo do que ocorreu na região sul 
do Estado, acometida pelo ciclone Catarina. Depois de 
um ano dos estragos ocorridos, começaram a liberar 
os recursos. Já não havia mais condições de recuperar 
o que foi perdido. Muitas vezes, isso ocorre em função 
da burocracia. Em muitas situações, a defesa civil atra-
palha ao invés de ajudar, porque demora muito para 
liberar os pareceres, e o Governo acaba demorando 
para liberar os devidos recursos existentes no Orça-
mento para atender casos de catástrofes.

Estamos sofrendo muito com a seca e tendo pre-
juízos enormes. Na região oeste, no planalto, no vale 
do Itajaí e no sul do Estado, estamos perdendo muito. 
Os agricultores estão tendo muitos prejuízos com as 
perdas principalmente da cultura do milho. Só no cul-
tivo do milho, a perda chega a 50%. Trata-se de uma 
perda enorme. Há também prejuízos com o feijão, o 
arroz, a banana, a mandioca e o fumo.

Para encerrar, Sr. Presidente, porque também 
quero cumprir, a rigor, o meu tempo, faço um apelo – se 
é que este conseguirá chegar aos ouvidos do Presiden-
te e dos responsáveis – para que os produtores, que 
sofreram enormes prejuízos em função dessa catás-
trofe originada pela natureza, sejam atendidos. O gra-
nizo acabou com 60% da produção na região serrana. 
Apelo ao Governo que atenda às nossas Prefeituras e 
aos 1,2 mil pequenos produtores, aproximadamente, 
daquela região.

Que o Governo libere, na prorrogação da dívida, 
recursos para cobrir com tela a produção e recursos 
para a irrigação por gotejamento!

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

– Agradeço a V. Exª, Senador Leonel Pavan.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 

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

– Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, pela 
ordem.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição pela 
Liderança do PT após a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito para falar após a Ordem do Dia, 
Senador Sibá Machado.

Concedo a palavra, pela Liderança do PL, ao 
Senador Aelton Freitas por cinco minutos, para uma 
comunicação inadiável.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Tião Viana, SRA. s e Srs. 
Senadores, ocupo esta tribuna mais uma vez com a 
satisfação de cumprimentar meus Pares pela aprova-
ção do parecer que cria a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária no Senado Federal.

Não é de hoje que atento para esse tema por 
considerar o setor agropecuário de fundamental im-
portância para a economia brasileira. Ano após ano, 
os números mostram que a agricultura tem impulsio-
nado o crescimento brasileiro, batendo recordes de 
produção e de exportação.

Pela primeira vez, desde 1989, quando foi extinta 
a Comissão de Agricultura nesta Casa, a agricultura 
ganha a visibilidade e a relevância que merece nes-
te Senado, com a existência aqui de uma Comissão 
Permanente para tratar desse assunto. Isso representa 
uma grande vitória para os produtores rurais de todo 
o País.

O setor é hoje, Sr. Presidente, responsável por 
cerca de 33% do PIB nacional, responde por quase 
metade dos valores gerados na exportação e empre-
ga em torno de 37% da população economicamente 
ativa. Em 1975, a safra de grãos era de 38 milhões 
de toneladas e vem superando esses valores a cada 
ano, registrando, em 2004, segundo o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 119 milhões de 
toneladas. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), a previsão da safra para 
este ano é de 134 milhões de toneladas.

No entanto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, 
não se deve pensar que o agronegócio é coisa apenas 
de grande produtor rural. Dele participam desde os 
agricultores altamente competitivos até os agricultores 
familiares com um hectare de terra. A principal diferença 
está na escala de produção, e os pequenos só sobre-
viverão se participarem de processos de cooperação 
entre diversos atores da cadeia produtiva, principal-
mente entre os próprios agricultores familiares.

Não resistirão os agricultores, pecuaristas e 
agroindustriais que não se adequarem às novas exi-
gências de mercado, o que significa a adesão de ino-
vações tecnológicas e conhecimentos que os tornem 
mais competitivos. Eis aqui a relevância dos investi-
mentos em ciência e tecnologia.

Na Comissão de Agricultura, poderemos debater 
questões como o desenvolvimento de biotecnologias 
com biossegurança, respeitando tanto as vantagens 
conferidas aos produtores, bem como as exigências 
dos consumidores.

Um dos desafios, Sr. Presidente, é estabelecer 
as prioridades, principalmente no caso do Governo 
Federal, que precisa investir mais solidariamente em 
setores como os de transportes, de logística e de 
abastecimento, buscando parcerias com as entidades 
privadas e trazendo maiores benefícios sociais e am-
bientais, além dos econômicos.

Sanar os problemas como a falta de uma infra-
estrutura de transportes adequada e a capacidade de 
armazenagem para melhor aproveitamento da excelente 
produção agrícola nacional é um desafio crucial para dar 
continuidade à expansão da agricultura brasileira.

O trabalho do Parlamento será, sem dúvida, fun-
damental para a definição de medidas capazes de 
pelo menos amenizar os entraves enfrentados pelos 
nossos produtores. Por isso, acredito que a Comissão 
de Agricultura contribuirá em muito para encontrar o 
caminho mais adequado.

Gostaria também de dizer, nesta minha breve 
comunicação, que hoje se comemora o centenário de 
uma das mais respeitadas ONGs mundiais, difundidas 
mundialmente: o Rotary Internacional.

Presto uma homenagem a esta instituição que 
se dedica há mais de 100 anos aos companheirismo, 
às ações beneméritas e ao cultivo da paz, algo tão im-
portante nos dias de hoje. Destaco também os ideais 
humanísticos do advogado Paul Harris, que se reuniu 
com três amigos empresários, em 23 de fevereiro de 
1905, em seu escritório, em Chicago, e lançou a se-
mente do primeiro clube de serviços do mundo.

A idéia se espalhou rapidamente entre empre-
sários e profissionais da cidade e acabou atraves-
sando as fronteiras americanas, alcançando os cinco 
continentes. De pequenas reuniões de empresários, 
o Rotary se transformou numa associação internacio-
nal de clubes.

Hoje o Rotary se define como organização de 
líderes de negócios e profissionais, unidos no mundo 
inteiro, prestando serviços humanitários, fomentando 
a idéia de ética entre todas as profissões, ajudando a 
estabelecer a paz e a boa vontade em todo o mundo.

Sr. Presidente, SRA. s e Srs. Senadores, hoje, o 
tempo de que disponho não me permite enumerar as 
ações humanitárias e as iniciativas em favor da paz, 
empreendidas por rotarianos e rotarianas ao redor do 
mundo. Mas, pelo seu alcance global em benefício da 
humanidade, destaco o programa Pólio Plus de Imuni-
zação contra a Poliomielite, superando US$500 milhões 
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a contribuição rotariana para a campanha de imuniza-
ção de mais de 2 bilhões de crianças até 2005.

Na busca permanente, Sr. Presidente, de es-
tabelecer a paz e a concórdia entre os homens e as 
nações, o Rotary inspirou e colaborou com a criação 
da ONU (Organização das Nações Unidas) em 1945, 
onde tem assento permanente. Para diminuir o ódio 
e arrefecer os preconceitos que envenenam as rela-
ções entre os povos, o Rotary patrocina intercâmbios 
de jovens e grupos de estudos em diversas partes do 
mundo. Atualmente sete mil jovens convivem com ou-
tras culturas, hábitos e religiões diferentes.

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

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Es-
tou concluindo, Sr. Presidente.

Quero, de forma especial, saudar a destacada 
presença rotariana em meu Estado, Minas Geais, com 
280 clubes e mais de seis mil associados a serviço 
de ideais rotários.

Há um século, Paul Harris acreditou no poder e 
na força do bem que existe na alma humana e alistou 
os primeiros voluntários a serviço do próximo e da 
paz. Hoje, a bandeira do Rotary Internacional, haste-
ada em todos os continentes, agasalha mais de um 
milhão e duzentos mil empresários de boa vontade, 
empenhados em construir um mundo melhor. Para-
béns, mais uma vez, ao Rotary Internacional.

Peço desculpas pela delonga, Sr. Presidente. 
Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço ao Senador Aelton Freitas.
Concedo a palavra, como Líder, por cinco minu-

tos, para uma comunicação de interesse partidário, nos 
termos do art. 14, inciso II, alínea “a”, do Regimento 
Interno, ao Senador Eduardo Siqueira Campos.

Antes, porém, a Mesa interrompe por um segun-
do o nobre Senador Eduardo Siqueira Campos para 
fazer um apelo a todos os Senadores que estejam 
nos gabinetes para que compareçam ao plenário a 
fim de iniciarmos a Ordem do Dia, em que teremos 
votação nominal.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Se-
nadores, quero abordar um pouco a questão do Brasil 
rural, que é o Brasil da nova fronteira agrícola, que é 
o meu Brasil do Tocantins, mas antes, quero falar um 
pouco de um dos integrantes de nossa Bancada. 

Senador Romeu Tuma, Senador Gerson Ca-
mata, meus nobres Pares, o hoje Senador João Ri-
beiro começou sua vida pública como Vereador. Foi 
Deputado Estadual pelo então norte de Goiás. Foi o 
Deputado Federal mais votado daquele Estado. Foi 
Prefeito da capital econômica do Tocantins, a cidade 
de Araguaína, e chegou ao mandato de Senador da 
República. 

Ocorre, Sr. Presidente, que temos de fazer uma 
distinção, nesse dito Brasil rural, do que é trabalho 
escravo e do que é uma inconformidade com a legis-
lação trabalhista.

Sr. Presidente, todos aqui sabem que quem tem 
cinco mil bois pode tocar esse rebanho com um ho-
mem apenas, que para isso precisa de mil alqueires. 
A fazenda do nobre Senador João Ribeiro, que não 
posso chamar de empresário rural, é uma bem mo-
desta pequena propriedade, com duzentas e poucas 
vacas, na qual ele mantinha como únicos funcioná-
rios um casal.

Sr. Presidente, se eventualmente alguém resol-
ver contratar um jardineiro para fazer o seu quintal e 
naquele momento ele for flagrado e lhe perguntarem 
se aquele trabalhador tem carteira assinada, esse al-
guém dirá: “Não, contratei para um serviço temporário, 
de uma tarde”. Havia na fazenda do Senador João 
Ribeiro alguns trabalhadores fazendo uma determi-
nada tarefa por um período de quinze dias. 

O Senador João Ribeiro compareceu à intimação 
da Juíza do Trabalho e ainda foi aconselhado a man-
dar o seu advogado. Ele ficou cinco horas para ouvir 
a Juíza. Foi atendido e pediu que a Juíza ouvisse os 
vinte trabalhadores. Como é que se pode fazer trabalho 
escravo numa propriedade que não tem agronegócio, 
que não tem mercadoria para ser trocada com o tra-
balhador, que não tem ninguém armado, que não tem 
porte para nada? 

Sr. Presidente, não havia uma só arma, não havia 
ninguém preso, ninguém estava impedido de ir e vir. 
Conheço a situação, e isso é um absurdo, Sr. Presiden-
te, porque faz-se uma manchete dizendo: “Libertados 
trabalhadores em regime de escravidão na fazenda 
de um Senador”.

O Senador pediu à Juíza – e disse que, como 
cidadão, iria a todas as audiências – que ouvisse os 
vinte trabalhadores, porque ele não teria um depoi-
mento senão o de que o seu gerente, depois de três 
anos sem um roço de pasto, com o risco de pegar fogo 
nas próprias cercas, para fazer o aceiro das cercas, 
resolveu contratar esses trabalhadores para uma ta-
refa de quinze dias. 
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O Senador foi o primeiro a dizer: “Se a contra-
tação não foi feita em conformidade com a legislação 
trabalhista, faço questão de pagar”. Como pagou. As-
sinou as carteiras e pagou todos os direitos.

Entendo que o Ministério do Trabalho deveria 
fazer uma ampla campanha de divulgação, porque 
outros fazendeiros do Pará, com 20, 30 mil hectares, 
também estão tendo problemas. Há alguns que cons-
troem até casas, porque têm um número maior de 
funcionários, e são multados porque a casa não tem 
um copo descartável. E o copo, aliás, tem que ser de 
alumínio. Quem conhece o Brasil rural sabe que copo 
de alumínio é uma tradição no Brasil inteiro. Mas eu 
tenho, Sr. Presidente, uma multa que foi dada a um 
fazendeiro, que construiu quarenta casas para seus 
empregados, porque o representante do Ministério do 
Trabalho que esteve lá disse que os copos das casas 
dos servidores não eram descartáveis.

Então, Sr. Presidente, temos que fazer uma dis-
tinção e nada melhor do que esta Casa, juntamente 
com a Câmara dos Deputados, para deixarmos claro 
o que é o trabalho escravo.

O trabalho escravo é quando se tem alguém tra-
balhando em desconformidade com a lei trabalhista. 
Ou seja, um fazendeiro para um trabalho de quinze 
dias tem que contratar, assinar carteira, fazer um gal-
pão, construir, colocar cama, dormitório, banheiro, é 
assim que tem que ser feito? Façamos esse esclare-
cimento.

Agora, Sr. Presidente, dizer que alguém que tem 
uma propriedade de 100 alqueires de pasto tem tra-
balhadores escravos, sem uma arma dentro da pro-
priedade, sem a tradicional venda de produtos que 
compromete o ganho do trabalhador? 

Sabemos bem o que é trabalho escravo. Se ele 
existe neste País, estamos aqui para combatê-lo. Mas 
um depoimento não posso deixar de dar a esta Casa, 
não pelos cargos que ocupou, não pela simplicidade 
que tem o cidadão João Ribeiro, mas pelo que acon-
teceu em sua propriedade. Fui o primeiro a quem ele 
procurou. Ele disse: “Eduardo, muito possivelmente, não 
sou só eu, mas qualquer um que tenha uma pequena 
chácara, para fazer uma limpeza de pasto. São cem 
vacas, duzentas vacas. Possivelmente, o meu gerente 
tenha feito de forma equivocada, em desconformidade 
com a legislação trabalhista. Mas que a Juíza consulte, 
ouvindo os vinte trabalhadores. Ela não vai encontrar 
um que tenha dito que sofreu qualquer humilhação, 
qualquer constrangimento”.

Como disse o Senador, os filhos desses traba-
lhadores que prestam serviço na região estudavam 
numa escola ali próxima num povoado, iam e vinham 
de bicicleta.

Então, Sr. Presidente, é preciso que se faça uma 
distinção e que o Ministério do Trabalho explique ao 
Brasil rural, até em campanha educativa, como deve 
ser feita a contratação de serviços temporários.

Mas nunca, Sr. Presidente, em propriedades que 
são normais, de até dez, vinte mil hectares, no meu Es-
tado e no Pará, jamais poderia – quem conhece o Brasil 
rural – dizer que, numa fazenda que tem 100 alqueires 
de pastos, com algumas poucas vacas, em se tratando 
de ser o Senador João Ribeiro como é conhecido no 
meu Estado, ninguém acredita que, de forma alguma, 
em nenhum momento, jamais estivesse alguém ali que 
se possa dizer numa condição subumana, constrangi-
do ou, quem dirá, de trabalho escravo.

Portanto, Sr. Presidente, tenho todo interesse, 
porque nunca pertenci à Bancada Ruralista, nunca in-
tegrei nenhum desses segmentos, que são legítimos, 
que representam as partes, mas não posso, de forma 
alguma, ao ver uma juíza de vinte e poucos anos de 
idade, que não teve nenhuma preocupação, e que não 
recebeu o advogado de um Senador, mas o cidadão 
que, numa audiência de mais de cinco horas, pediu: 
“Drª, ouça todos os trabalhadores. Se V. Exª tiver um 
depoimento de que algum deles estava constrangido 
de qualquer forma, eu entrego a propriedade”.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar, até para 
dar uma satisfação à opinião pública do meu Estado, 
de fazer aqui uma distinção. Ou seja, que o Minis-
tério do Trabalho, por intermédio de todas as suas 
seccionais nos Estados, faça uma ampla campanha 
de esclarecimento. Que nós façamos uma distinção, 
Sr. Presidente, entre o que é uma inconformidade 
com a legislação trabalhista e o que é efetivamente 
o trabalho escravo, que vamos combater e que tem 
que ser eliminado neste País. Mas não é tentando 
manchar a vida de um Parlamentar digno e honesto, 
como é o Senador João Ribeiro, que isso vai acon-
tecer neste País.

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

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 74, DE 2005

Requeiro o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 5 de 2003, de minha autoria, ao Projeto 
de Lei do Senado nº 255 de 2002.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro, de 2005. – Se-
nador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido será publicado e posteriormente 
incluído em Ordem do Dia.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 75, DE 2005

Requeiro, com base no art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do PLS nº 34, de 2004, e do PLS nº 49, de 2004, em 
razão de, tratando-se da mesma matéria, o último dis-
por de forma mais abrangente sobre a reforma da Lei 
nº 8.884, de 11 de junho de 1994.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro, de 2005. – Se-
nador Delcídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido será publicado e posteriormen-
te incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 
inciso II, alínea c, item 8, do Regimento Interno.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 76/2005

Senhor Presidente,
Solicito, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-

tuição Federal, combinado com o art. 216, I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, e considerando a 
necessidade premente de ampliação da capacidade 
operacional da Rodovia BR-101, no trecho compreen-
dido entre a localidade de Palhoça(SC) e Osório(RS), 
com vistas à melhoria das condições gerais de segu-
rança e fluidez do tráfego, requeiro que seja prestadas, 
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes, as seguintes informações, relativamente 
ao trecho em questão:

– estágio atual das obras em porcentagem;
– pendências ou dificuldades enfrentadas, e pro-

videncias estão sendo adotadas por esse ministério 
para superá-las;

– indicação ainda que preliminar, do prazo esti-
mado pelo ministério para a possível conclusão das 
obras de duplicação.

Sala das sessões, 23 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Leonel Pavan, PSDB/SC.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 64, de 1999, ten-
do como primeiro signatário o Senador Eduardo 
Suplicy, que acrescenta parágrafo ao art. 57 
e dá nova redação ao inciso XI do art. 84 da 
Constituição Federal (comparecimento do Pre-
sidente da República ao Congresso Nacional 
na abertura da sessão legislativa).

Parecer sob nº 1.274, de 2002, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor ad hoc: Senador Waldeck Ornelas, favorável 
com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

Em votação a proposta, sem prejuízo da emenda.
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com o art. 288, inci-
so II, do Regimento Interno, a matéria depende, para 
sua aprovação, do voto favorável de três quintos da 
composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo eletrônico.

A Mesa aguarda a orientação dos Líderes sobre 
a matéria que está em votação.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para orientar a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela Liderança do PMDB, concedo a palavra ao Se-
nador Ney Suassuna para orientar a Bancada.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
vai votar aprovando a matéria, porque realmente vai 
interessar a todos nós o fato de o próprio Presidente 
vir trazer a Mensagem ao Congresso.

O PMDB vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O PMDB vota “sim”.
Concedo a palavra ao Senador Delcídio Ama-

ral, Líder do Partido dos Trabalhadores, para orientar 
a Bancada.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, o projeto do Senador Eduardo Suplicy é 
absolutamente pertinente, assim como as modificações 
introduzidas. Aproveito a oportunidade para registrar 
mais uma vez a iniciativa competente do Senador 
Eduardo Suplicy.

O PT vota “sim”.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella para 
orientar a Bancada.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, o Partido Liberal encaminha o voto 
“sim”, mas é preciso fazer um voto de louvor a um 
projeto que visa à aproximação do Poder Executivo 
do Poder Legislativo. A cada Sessão Legislativa, não 
basta vir ao Congresso o Chefe da Casa Civil ou um 
Ministro importante do Governo. É preciso que o pró-
prio Presidente da República traga a sua Mensagem. É 
assim que se começa o ano legislativo em que o Poder 
Executivo se aproxima do Congresso Nacional.

Portanto, o PL vota “sim” e enaltece o Senador 
Eduardo Suplicy pela iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe, pelo 
PSB, para orientar a Bancada. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti para orientar a Bancada. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, pelo 
PDT, para orientar a Bancada.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O PDT en-
caminha o voto “sim”, Sr Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O PDT encaminha o voto “sim”. 

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra, 
pelo PSDB, para orientação da Bancada, em nome do 
Bloco da Minoria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, o PSB encaminha o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O PSB encaminha o voto “sim”.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra, 
como Líder da Minoria, para orientar a Bancada.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – A Mi-
noria encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino, pela 
Liderança do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, inicialmente, louvo o Senador Waldeck Ornelas 
por ter sido Relator deste projeto. Trata-se de um com-
panheiro nosso de Partido que não tem mais assento 
nesta Casa, mas, enquanto aqui esteve, brilhou, foi 
um Senador extremamente competente, sério e pro-
duziu esse relatório com uma emenda que reputo da 
melhor qualidade.

A iniciativa do Senador Eduardo Suplicy é de todo 
meritória, porque induz o Presidente a vir pessoalmente 

ler a Mensagem, ou um extrato dela, ou vir ter conta-
to pessoal, cada ano, com o Congresso Nacional, por 
ocasião da abertura dos trabalhos legislativos.

Mas o Senador Waldeck Ornelas introduziu uma 
emenda com a qual concordamos inteiramente, que 
abre a perspectiva para que os Líderes partidários se 
possam manifestar com relação ao conteúdo da Men-
sagem, dado ao Presidente o direito da tréplica. Penso 
que, dessa forma, se estabelece uma relação intimista 
entre o Congresso e o Poder Executivo na abertura dos 
trabalhos e na propositura mais importante do Presi-
dente, que é a prestação de contas do Presidente ao 
Congresso Nacional para a proposta de trabalho para 
o ano que se inicia.

O PFL vota, com louvor, “sim” à matéria e à emen-
da.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, pela 
Liderança do PSDB. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante, pela Liderança do Governo. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti, pelo PTB, para orientar a Bancada. (Pausa.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Eduar-
do Suplicy, lembrando que estamos em processo de 
votação e que devemos observar o Regimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dian-
te da manifestação do Líder Senador José Agripino, é 
preciso esclarecer o seguinte: era minha proposição 
inicial que, primeiro, o Presidente da República com-
parecesse ao Congresso Nacional para a leitura de 
sua Mensagem, visando expor a situação do País e as 
suas metas para o cumprimento do disposto no art. 3º 
da Constituição, e para que pudesse Sua Excelência 
ler a Mensagem, expondo-a, em vez de simplesmente 
enviá-la pelo Ministério da Casa Civil onde é lida pelo 
1º Secretário do Congresso Nacional.

Ora, Sr. Presidente, basta comparar o que ocorreu 
no dia 15 de fevereiro último. O Presidente resolveu 
não vir ao Congresso, e a repercussão na imprensa 
foi de tal ordem que, no dia seguinte, não havia quase 
menção nos jornais brasileiros acerca da Mensagem de 
Sua Excelência, diferentemente do ocorrido em 2003, 
quando a repercussão foi muito grande. Se se observar 
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o ocorre em Países em que o Presidente comparece, 
veremos que a repercussão é muito maior.

Sr. Presidente, pretendo esclarecer que era na 
minha proposição original que estava escrito que, após 
a exposição do Presidente, seria dada a oportunidade 
aos líderes dos Partidos de cada uma das Casas do 
Congresso, por tempo determinado, para que expu-
sessem a sua avaliação sobre a Mensagem. O Relator 
não aprovou essa parte.

Ora, se o Senador José Agripino pretende manter 
essa parte, conforme expôs, elogiando-a, quero escla-
recer que o Relator a tinha justamente retirado.

Se a compreensão de V. Exª e de todos for no 
sentido de que ela seja mantida, então cabe esclare-
cer, Sr. Presidente, porque o entendimento é de que 
essa parte permanece, porque disse o Senador José 
Agripino, elogiando, que o Senador Waldeck Ornelas 
tinha acrescido o que era já a minha sugestão.

Como o Senador José Agripino disse que essa 
parte é boa e que deve permanecer, estamos votan-
do a seu favor e não pela sua supressão, conforme 
foi anunciado.

Sr. Presidente, é preciso que V. Exª esclareça ao 
Plenário, pois, se o Líder José Agripino deseja que seja 
mantido o texto, deve ser esclarecida a forma de votar 
sem a supressão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa esclarece a V. Exª que já foi distribuída a cada 
Senador a Emenda nº 1, da CCJ. E é o que está sendo 
votado, neste momento, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Então, pergunto se será mantido o §3º, segundo o 
qual também será dada a palavra aos Líderes – con-
forme o Senador José Agripino acabou de elogiar? 
Assim sendo, todos votarão conscientemente pela 
permanência ou só ocorrerá o comparecimento do 
Presidente, sem que haja a palavra dos Líderes? O 
que estamos votando? Porque podemos votar uma 
questão e, depois, a outra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Suplicy, na emenda que se encontra nas 
mãos de cada um dos Srs. Senadores lê-se: “Suprima-
se o art. 1º, tornando-se o art. 2º único”.

Então, está claro o entendimento. V. Exª encontrou 
apoio unânime à sua Emenda Constitucional apresen-
tada, e estamos em processo de votação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Entendo, Sr. Presidente, mas V. Exª ainda não me 
esclareceu.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Farei a leitura do texto.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Dessa maneira, votaremos o direito de uso da pa-

lavra pelos Líderes, após a palavra do Presidente, ou 
não?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A subjetividade da interpretação de uma matéria que 
está sendo votada com soberania pelo Plenário com-
pete à interpretação da lei em si, Senador Suplicy.

Diz a Emenda nº 1 da CCJ:

“Suprima-se o art. 1º, tornando-se o art. 
2º artigo único.”

Aqui temos:

“Comparecer ao Congresso Nacional 
por ocasião da abertura da sessão legislati-
va para apresentar a mensagem e plano de 
governo, expondo a situação do País e suas 
metas para o cumprimento no disposto no art. 
3º desta Constituição.”

É o que está sendo votado e encontrou apoio 
unânime dos Srs. Líderes. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Todos os Líderes se manifestaram favoravelmente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, V. Exª não esclareceu o segundo aspecto, 
aquele que foi elogiado pelo Senador José Agripino, 
qual seja, agora, estamos votando apenas o compa-
recimento do Presidente. A outra parte, aquela que foi 
elogiada e que gostaria de que fosse votada, não está 
sendo votada; portanto, é necessário que haja uma 
segunda votação. Peço à Mesa que esclareça...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Eduardo Suplicy, a Mesa fez a leitura da 
matéria e a colocou em discussão, pediu orientação 
dos Srs. Líderes. Agora, a matéria está em votação, 
e o Regimento estabelece que, estando em votação, 
compete a cada Senador o voto. Qualquer outra argu-
mentação não se aplica a este momento da sessão.

As Srªs e os Srs. Senadores podem completar 
a votação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho em 
mãos trabalho elaborado pela assessoria da Lideran-
ça que deixa claro que o texto que estamos votando 
recomenda a vinda do Presidente para leitura da men-
sagem e incorpora uma emenda dando aos Líderes 
o direito de argüição do Presidente sobre eventuais 
pontos da proposta, e é facultado ao Presidente o di-
reito de resposta. 
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É a isso que o PFL dá o voto “sim”. 
Sr. Presidente, consulto V. Exª se estou correto 

na minha manifestação e no meu depoimento.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– É exatamente o que está dito na redação final, cuja 
leitura acabei de fazer, Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Em assim 
sendo, o PFL reitera o voto “sim”.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra pela ordem ao Senador Delcí-
dio Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, quero apenas esclarecer. O 
texto que estamos votando é o que foi aprovado na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa 
questão tem que ficar bem clara. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Exatamente como foi lido pela Mesa há poucos se-
gundos.

Concedo a palavra pela ordem ao Senador An-
tonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem.) – Nobre Sr. Presidente, se entendi 
bem, a leitura que foi feita não está de acordo com o 
que diz o Senador José Agripino. Eu quero um escla-
recimento da Mesa para saber como voto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa fará novamente a leitura do que estamos vo-
tando e que foi entregue a cada um dos Srs. Senadores, 
eminente Senador Antonio Carlos Magalhães.

Primeiro farei a leitura da emenda, que diz: 
“Emenda nº 1 – suprima-se o art. 1º, tornando-se 

o art. 2º artigo único.” 
Lê-se na redação final: 

“Artigo único. O inciso XI do art. 84 da 
Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

‘Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República:

 ..............................................................  
XI – comparecer ao Congresso Nacional 

por ocasião da abertura da sessão legislativa 
para apresentar a mensagem e o plano de 
governo, expondo a situação do País e suas 
metas para o cumprimento do disposto no art. 
3º desta Constituição’”. 

Diz o caput do art. 84, Senador Antonio Carlos 
Magalhães: 

“Compete privativamente ao Presidente 
da República”, Emenda Constitucional nº 23/99 
e32/01 e segue-se.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Isso quer dizer que não haverá debate com 
o Presidente?

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Aqui está dito e foi entregue a cada um dos Srs. Se-
nadores. A matéria foi colocada em discussão e reite-
radamente lida pela Mesa: “Comparecer ao Congresso 
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa 
para apresentar a mensagem e o plano de Governo, 
expondo a situação do País e suas metas para o cum-
primento do disposto no art. 3º da Constituição”.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Senador José Agripino, V. Exª está pensando 
que está votando uma matéria, mas está votando ou-
tra. Dessa maneira, V. Exª deve esclarecer melhor o 
assunto, porque o que está em votação não é o que 
V. Exª pensa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Exata-
mente. Tenho uma manifestação para apresentar ao 
Presidente.

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

– Concedo a palavra, primeiramente à Senadora Heloí-
sa Helena e, em seguida, ao Senador José Agripino.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
razão da polêmica, já que o Senador Eduardo Suplicy 
está discutindo um assunto e o Senador José Agripino, 
outro, quero saber se há na Mesa algum requerimento 
de destaque para votação em separado da emenda 
do Senador José Agripino. Nesse caso, entra-se em 
outro debate. Vota-se a vinda do Presidente e depois 
a emenda, caso seja aprovado o requerimento de des-
taque para votação em separado da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Neste momento, estamos votando a emenda 
apresentada e não cabe mais destaque, Senadora 
Heloísa Helena.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, foi apresentado um requerimento de des-
taque para votação em separado da Emenda do Se-
nador José Agripino?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Não foi apresentado destaque para votação em se-
parado.
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A matéria foi devidamente colocada em discus-
são, em orientação por parte dos Srs. Líderes, e es-
tamos em processo de votação. Sequer requerimento 
de destaque cabe mais neste momento.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra pela ordem ao Senador 
José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, têm toda a 
razão a Senadora Heloísa Helena e o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que me socorrem em tempo. 

Estou baseado na manifestação da consultoria da 
Liderança, que me assegura, por escrito, que o texto 
que iríamos votar contemplaria a vinda do Presidente 
pessoalmente e a emenda, que daria aos Líderes a 
oportunidade de manifestar-se sobre trechos, ou parte 
do conteúdo da emenda, dando ao Presidente o direi-
to de resposta, conforme o Senador Eduardo Suplicy 
propôs e se expressa de acordo.

Esse é o pensamento do Partido. O correto seria 
a inteireza do projeto da Proposta de Emenda à Cons-
tituição, apresentada por prócer do Presidente Lula, 
Senador Eduardo Suplicy e com a qual concordamos 
inteiramente – suponho que contenha o que acabei de 
dizer o relatório do Senador Waldeck Ornellas. 

Dito isso, consulto V. Exª, observados o rito re-
gimental e a prática de votação, se, neste momento, 
tendo em vista o equívoco de interpretação e o desejo 
manifestado pelos Senadores que até agora falaram, 
seria possível haver uma forma de repormos o texto 
original, ou a vontade do Senador Eduardo Suplicy, 
que coincide com a vontade do Relator, Senador Wal-
deck Ornellas e a do PFL. Poderia haver um destaque 
para votação em separado da emenda que se refere 
à possibilidade de os Líderes se manifestarem sobre 
o conteúdo da mensagem e o Presidente ter o direito 
de resposta?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em resposta ao Senador José Agripino, depois 
do encaminhamento óbvio e regimental do Presiden-
te Tião Viana, neste momento, o que podemos fazer 
é votar a proposta sem prejuízo da emenda, que é a 
que está anunciada no painel.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ouço o Senador Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
da Bancada do PT pudemos apreciar um debate sobre 
essa matéria antes de ela ir à votação na Comissão. 
A nossa dúvida era se, ao abrir-se a oportunidade de 
haver um debate depois de lida a mensagem presiden-
cial, independentemente de ser o Presidente Lula, não 
transformaríamos a mensagem presidencial num de-
bate acalorado típico desses momentos. Entendi que, 
na Bancada do PT, votaríamos conforme o Relator, 
que retiraria essa parte do texto. Concordamos com 
a vinda do Presidente ao Congresso, mas discorda-
mos da abertura do debate para as Lideranças. E por 
quê? Porque, tão logo um Líder ou qualquer Parlamen-
tar esteja na tribuna, a Presidência não pode prever 
o assunto a ser abordado, embora se espere que o 
assunto seja sobre a mensagem. Peço que o nosso 
Líder Delcídio Amaral me corrija se estiver enganado, 
mas o PT, após reunir-se, concordou que a votação 
se daria apenas nessa primeira parte do texto, e não 
como emenda.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
José Agripino.

Informo ao Plenário que estamos seguindo – e 
essa foi a decisão do Senador Tião Viana – exatamente 
o que manda o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que diz o seguinte: “Diante do ex-
posto, opino pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 64, de 1999, com adoção da seguinte 
emenda supressiva.”

Então, estamos votando a proposta; em seguida, 
como recomenda a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, vamos votar a emenda.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Então, vai 
ser dada a oportunidade de se votar a emenda?

Nessa oportunidade, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vamos votar a proposta; em seguida, exata-
mente votamos a emenda.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A emenda que repõe a pos-
sibilidade de os Líderes se manifestarem? A emenda 
é essa? A que repõe a possibilidade de os Líderes se 
pronunciarem? (Pausa.)

Porque, veja, para ficar claro, não se pretende tu-
multuar uma reunião de abertura do Congresso. O que 
se pretende é fazer disso um hábito, como na Inglaterra 
com o Primeiro-Ministro, que lá não vai uma vez só, 
mas toda semana debater com o Parlamento. O debate 
é em torno de questões contidas num documento ela-
borado pela Presidência. Não são os Parlamentares 
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que fazem o documento. Estes vão apenas questionar 
o que está no documento. E o Poder Executivo deve 
ter respostas para aquilo que escreve. Evidentemente 
deve ter! E o Presidente tem o direito de resposta – ou 
Sua Excelência, ou quem o trouxer.

Então, nada mais democrático do que, como o 
próprio Senador Eduardo Suplicy propôs, trazer o Pre-
sidente da República, seja quem for, de que partido 
for, e se estabelecer o debate, educado, circunscrito 
ao tema contido na mensagem, com direito à pergunta 
e resposta por parte do Presidente. A minha pergun-
ta é: a emenda contempla isto que é o texto original 
ou não?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Infelizmente, não podemos colocar em votação 
matéria diferente daquela contida no Parecer. Infeliz-
mente. O que está sendo votado é isto. Regimental-
mente, não há outra coisa a fazer senão dar continui-
dade ao processo.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Posso solicitar um esclareci-
mento?.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pois não.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – V. Exª está comuni-
cando à Casa, juntamente com o Senador Tião Viana, 
que será votado, em requerimento de destaque, uma 
emenda supressiva à emenda feita pelo Senador José 
Agripino? É isso? (Pausa.)

É isso. A emenda que acrescenta um parágrafo 
ao art. 57. É isso, Sr. Presidente? É porque entra uma 
segunda questão. V. Exª poderia resolver as duas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para que todos entendam e acompanhem 
verdadeiramente, vou pedir ao Sr. 1º Secretário que 
leia a proposta, em primeiro lugar. Em seguida, va-
mos ler a emenda. O que está posto para votação é 
exatamente isso: vota-se a proposta e, em seguida, 
votamos a emenda.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mas, 
Sr. Presidente, pela ordem, novamente, porque…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não há como fazer diferente, infelizmente.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu 
sei. Só quero ajudar V. Exª a esclarecer o Plenário. 
Quando V. Exª fala de emenda, é normal que todos 
nós entendamos que emenda é algo que será aglu-
tinado ao texto. O que não é o caso. Não se trata de 
emenda aditiva. O que o Plenário votará daqui há 
pouco é uma emenda supressiva. Então, vamos fazer 
um outro debate. Os que quiserem manter a proposta 
do Senador José Agripino para que os Líderes pos-
sam questionar, obrigatoriamente terão que derrubar 

a emenda supressiva. A minha intervenção é apenas 
para auxiliar os trabalhos, pois, quando se V. Exª se 
referiu a emenda, nem o Senador Romero Jucá, que 
tem muitos anos de experiência aqui, sabia qual era a 
emenda. Quando se fala em emenda, se estamos fa-
lando do direito dos Líderes, imaginávamos que seria 
para acrescentar um parágrafo ao art. 57. É só para 
ajudar, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se o que V. Exª quer é isso, basta votar a pro-
posta e rejeitar, na seqüência, a emenda.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu 
já votei, Excelência. Só estou esperando que V. Exª 
encerre...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Mas V. Exª pode modificar o voto.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mas 
não vamos modificar o voto. V. Exª não está me en-
tendendo. Se se está votando o texto, não se votou a 
emenda agora. Então, vamos votar. Apenas quando V. 
Exª encerrar a votação, é que o requerimento poderá 
ser votado. Só isso.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, entendi que havia um acordo em relação a esse 
projeto que basicamente propunha que o Presidente 
pessoalmente viesse ao início da Sessão Legislativa 
apresentar o seu pronunciamento, a exemplo do que 
acontece em outros países. Nos Estados Unidos, é uma 
tradição secular. O Presidente faz um pronunciamento, 
o chamado Estado Geral da União, ocasião em que 
o Presidente da República apresentaria sua proposta 
de agenda e de avaliação do cenário nacional ao Con-
gresso. É evidente que não podemos introduzir esse 
dispositivo, originário da proposta do Senador Eduardo 
Suplicy, em que os Líderes vão abrir um debate com o 
Presidente da República naquela sessão, embora re-
gimentalmente não tenham direito à palavra. Isso não 
existe em nenhum Parlamento. Desde que Cromwell, 
no século XVII, entrou à cavalo no Parlamento inglês, 
a separação dos Poderes tornou-se um princípio fun-
damental da estrutura democrática do Estado Republi-
cano. Não podemos ter um debate entre o Poder Exe-
cutivo e o Poder Legislativo no Parlamento. Quanto a 
isto, não há precedentes em nenhuma democracia. A 
independência dos Poderes é um princípio fundamental. 
Entendo que a separação dos Poderes é um princípio 
constitucional e uma cláusula pétrea da Constituição 
da República. De qualquer forma, creio que isso não 
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seria procedente, fundamentalmente no que diz res-
peito ao direito do Parlamentar à palavra.

Quero lembrar, também, que se trata de uma ini-
ciativa antiga. Na ocasião, o Relator, Senador Waldeck 
Ornelas, suprimiu, por meio de uma emenda, esse dis-
positivo. O acordo construído foi exatamente suprimindo, 
conforme o que foi aprovado no relatório do Senador 
Waldeck Ornelas. Significa que o acordo envolveria o 
voto “sim” à emenda do Relator Waldeck Ornelas. É 
o que gostaria que ficasse esclarecido pelos Líderes. 
Há um acordo para que o voto seja favorável à emen-
da do Senador Waldeck Ornelas, Relator da matéria. 
Esse foi o acordo formado no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. É com base nesse 
acordo que estamos encaminhando nosso voto “sim”. 
Não é possível votarmos a matéria e, depois, derru-
barmos a emenda que faz parte do acordo. Esse é o 
acordo político que foi firmado. Não é uma questão 
deste Governo. Não haverá outra sessão dessa natu-
reza. Trata-se de um acordo para o Estado brasileiro, 
para o futuro da democracia brasileira.

Nessas condições, peço um esclarecimento aos 
Líderes e a manutenção do texto do Relator, Senador 
Waldeck Ornelas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripi-
no e, em seguida, aos Senadores Marcelo Crivella e 
Arthur Virgílio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lu-
gar, sou homem de cumprir acordo; nunca fiz acordo para 
não cumprir. Declaro a esta Casa que não participei de 
acordo nenhum, absolutamente nenhum que objetivasse 
a supressão desse artigo. Nenhum! Pode ter havido que 
o relator, na Comissão, por razões da Comissão, não por 
acordo interpartidário, tenha definido a supressão desse 
artigo. Mas isso não significa acordo. 

Segundo ponto: esta é uma Casa democrática 
que, pelos votos, decide os fatos. O que se está dis-
cutindo? É importante que a Casa ouça o texto da 
emenda que se deseja suprimir ou manter para ver 
se o Senador Suplicy propôs uma coisa escabrosa, 
horripilante, indecente, ou uma coisa democrática. É 
um texto curto. 

Art. 57. Após a exposição do Presidente 
da República, nos termos do inciso XI do art. 
4º, por ocasião da sessão conjunta prevista 
no inciso I do parágrafo anterior, será dada 
a oportunidade aos líderes dos partidos em 
cada uma das Casas do Congresso Nacional, 
por tempo determinado, para exporem sua 
avaliação sobre a mensagem presidencial, 

facultando-se ao Presidente da República o 
direito de resposta. 

Apenas para que os Líderes, por tempo determi-
nado, manifestem sua opinião e avaliação, com direito 
de resposta do presidente da República. Que mal há nis-
so? A proposta é de um prócer do PT. Que mal há nisso? 
Que se decida pelo voto. Não há acordo. Reafirmo que 
não há acordo. Não é nenhum fato descomunal, nem 
fora do normal. Não há acordo. Decidamos pelo voto. 
No Parlamento, a coisa mais fácil do mundo é discutir 
e decidir-se pelo voto. Vota-se o texto e, em seguida, 
a emenda. Decide-se pelo voto. Desde já apresento, 
se não foi feito ainda, requerimento para votação em 
destaque dessa emenda que acabei de ler.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Infelizmente não há mais tempo para apre-
sentação de requerimento, estamos em processo de 
votação.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Ape-
nas quero esclarecer, para ajudar a Mesa: nem será 
preciso apresentar, porque ela será votada daqui a 
pouco, não é isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se V. Exª quiser mesmo que se esclareça, pe-
direi ao 1º Secretário que leia a proposta; em seguida, 
S. Exª lerá a emenda que vai esclarecer não apenas a 
V. Exª, mas ao Plenário como um todo.

Antes de conceder a palavra aos Srs. Senadores, 
o Sr. 1º Secretário procederá à leitura da proposta.

Peço a atenção do Plenário.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Proposta 

de Emenda à Constituição nº 64, de 1999. 
Acrescenta parágrafo ao art. 57 e dá nova redação 

ao inciso XI do art. 84 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-

nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O art. 57 passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo:

(...)
§ 3º-A. Após a exposição do Presidente 

da República, nos termos do inciso XI do art. 
84, por ocasião da sessão conjunta prevista 
no inciso I do parágrafo anterior, será dada 
oportunidade aos líderes dos partidos em cada 
uma das Casas do Congresso Nacional, por 
tempo determinado, para exporem sua ava-
liação sobre a mensagem presidencial, facul-
tando-se ao Presidente da Republica o direito 
de resposta. 

Art 2º  O inciso VI do art. 84 da Constitui-
ção passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 84 – Compete privativamente ao Pre-
sidente da Republica:

(...)
XI – Comparecer ao Congresso Nacional 

por ocasião da abertura da sessão legislativa 
para apresentar a mensagem e o plano de 
governo, expondo a situação do País e suas 
metas para o cumprimento do disposto no art. 
3º desta Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O texto lido é exatamente o que está submetido 
à votação. É o que será aprovado. Para que esse tex-
to, na medida em que for aprovado, seja preservado é 
preciso derrubar a emenda, porque a emenda alterará 
conseqüentemente o texto. É esse o processo posto e 
recomendado pela CCJ, e, infelizmente, não há o que 
fazer a não ser colocá-lo em votação.

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

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem) – Sr. Presidente, a recomendação do Parecer 
da CCJ é o de votar o comparecimento do Presidente, 
excluindo-se o direito de fala dos Líderes após. Essa 
era a minha proposta original.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A sua proposta mais a aprovação da emenda 
sugerida pelo Relator. É exatamente isso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem) – A proposta do Senador Waldeck Ornelas é 
para excluir o direito de fala. 

Eu quero esclarecer ao Senador José Agripino, 
ao Senador Aloizio Mercadante e aos Líderes que essa 
proposta foi apresentada e votada ainda ao tempo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Os Líderes 
à época disseram que concordavam com o compare-
cimento do Presidente, mas não desejavam que hou-
vesse a fala dos Líderes e o direito de o Presidente 
rebater, se quisesse. Eu então concordei, dizendo: 
pelo menos que o Presidente venha e faça o seu pro-
nunciamento sobre o estado da União, seus objetivos, 
metas e forma. Então isso foi acordado e é o que está 
sendo votado. 

Eu só quero que se garanta pelo menos isso. Se 
quiserem, posteriormente, votar o direito de os Líderes 
– minha proposta original – fazerem considerações 
sobre a Mensagem do Presidente, que lhes seja dada 
também a oportunidade. Mas o que se está votando é 
apenas o comparecimento do Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ouço o Senador Marcelo Crivella e, em segui-
da, o Senador Arthur Virgílio. 

Gostaria de lembrar que ainda há tempo para os 
Senadores mudarem os votos, a partir do entendimento 
que agora é óbvio; ou então de os Líderes partidários 
reorientarem suas Bancadas, porque o entendimento 
está claro e mais do que nunca claro.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente?

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Partido Li-
beral entendeu que estávamos votando uma emenda 
à Constituição para que o Presidente da República 
viesse e para que houvesse o debate. Essa é a emen-
da a favor da qual os Senadores do Partido Liberal 
votaram, e o fizeram sob a premissa de que havia um 
acordo para que a votação seguinte, que suprimia a 
vinda do Presidente ao Senado, fosse aprovada. Sugi-
ro aos Senadores do PL que, se não há esse acordo, 
mudem o voto. Aliás, não só os Senadores do PL. Não 
há acordo, e pode-se correr o risco de perder a emen-
da posteriormente. Portanto, gostaria de recomendar 
aos Senadores que pensam que o Presidente deve 
vir, mas não participar do debate, que mudem o voto, 
porque é a maneira mais segura.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Mudar o voto? Em que sentido?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Porque votamos agora o comparecimento do Presi-
dente e o debate, sob a premissa de que depois farí-
amos uma emenda supressiva.

Sr. Presidente, é importante que V. Exª esclareça 
isso porque o próprio Relator está confuso. Votamos 
agora a vinda do Presidente e o debate.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – É 
exatamente isso.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Votamos sob a premissa de que depois seria apro-
vada uma emenda que suprimiria a vinda do Presi-
dente. Se não há acordo, é preciso que a Bancada 
mude o voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Reitero que o que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania aprovou como recomendação foi 
a votação da proposta e, em seguida, a aprovação da 
emenda. O parecer é, portanto, pela recomendação da 
aprovação da proposta do Senador Eduardo Suplicy, 
com a emenda. Depois os Líderes recomendarão os 
votos a suas Bancadas. Vamos votar primeiro a pro-
posta e, em seguida, a emenda. A proposta aprovada 
com a conseqüente aprovação da emenda configura o 
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parecer da Comissão. Derrubando a emenda este Ple-
nário estará devolvendo o texto originário sugerido pelo 
Senador Eduardo Suplicy. É óbvio! Está muito claro!

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria então...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para um breve registro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, nós estamos votando o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, não é?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estamos votando a recomendação da Comis-
são de Constituição de Justiça e Cidadania.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
a recomendação é: comparecer o Presidente, fazer o 
seu pronunciamento e não permitir o debate, porque o 
Senador Waldeck Ornelas suprimiu a minha proposta 
original de debate.

Então, Sr. Presidente, se não houver esse enten-
dimento... Aqui está havendo uma confusão. Quando 
se aprova o que a CCJ recomenda... Acabo de ouvir 
o Senador Marcelo Crivella recomendar o voto “não”, 
depois de ter recomendado o voto “sim”, porque, se-
gundo S. Exª, houve um esclarecimento.

O Presidente esclareceu-me que vamos votar 
o parecer da CCJ, o qual é pelo comparecimento do 
Presidente para ler a sua mensagem sem terem os Lí-
deres o direito de falar, contrariamente ao que eu tinha 
proposto. E se não for esse o entendimento, os Líderes 
vão dizer que não querem nem o comparecimento do 
Presidente. Não é esse o sentido do parecer da CCJ, 
que V. Exª pôs em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador Arthur 
Virgílio, esclareço que o parecer da CCJ recomenda 
exatamente isto: aprovar a proposta que está no ple-
nário e, em seguida, aprovar a Emenda.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Qual é a proposta?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A aprovação da proposta e a aprovação da 
emenda resultam no seguinte texto:

“Comparecer ao Congresso Nacional, 
por ocasião da abertura da sessão legislativa, 
para apresentar mensagem e plano de gover-
no, expondo a situação do País e suas metas, 
para o cumprimento no disposto no art. 3º da 
Constituição.”

Exatamente isso. 
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
matéria mostra exatamente o valor daquele ditado popu-
lar: “Nada como um dia depois do outro.” A proposta foi 
apresentada em 1999 pelo honrado Senador Eduardo 
Suplicy, e quem governava o País era o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, ou seja, àquela época, o Partido 
dos Trabalhadores considerava bom e saudável que os 
Líderes comentassem o discurso presidencial.

Sr. Presidente, quando o Presidente Lula tomou 
posse, eu estava com um querido amigo meu, do PT, 
da Câmara dos Deputados. Ele me disse: “É um avan-
ço, Arthur. Afinal de contas o Fernando Henrique nun-
ca veio à Câmara, nunca veio ao Congresso, e o Lula 
veio.” Eu disse: sabe por que, Fulano de tal? Basica-
mente, porque Fernando Henrique não queria sofrer 
o constrangimento, que aconteceria aqui, se algum 
Deputado do PT, faltando com aquela coisa preliminar 
que é a educação, o vaiasse. Isso aconteceria. Já o 
Lula tinha certeza absoluta de que seria tratado com 
cordialidade e educação por todos nós.

Esta era, e é, a diferença essencial: naquela 
época se poderia constranger o Presidente. Eu es-
tava sendo aconselhado por uns e por outros a dizer 
uma coisa, mas vou dizer exatamente o que me vem 
ao coração.

O state of union é um avanço sim. Quero crer 
que foi essa a intenção do Senador Eduardo Suplicy. 
Quero exatamente o state of union. Quero o mesmo 
que eu quereria se Fernando Henrique fosse o Pre-
sidente. Quero exatamente aquilo que eu quereria se 
o meu Partido dirigisse o País. É bom que seja feita 
uma boa anotação por parte da opinião pública: aqui-
lo que era bom para o Governo passado não é con-
siderado obviamente bom para o Governo atual, ou 
seja, agora se quer poupar o Presidente do que seria 
um constrangimento. Tenho certeza de que a idéia do 
Senador Eduardo Suplicy não era constranger o Pre-
sidente Fernando Henrique, mas a idéia do PT certa-
mente deveria ser de constranger aquele Presidente 
sim. Não estou a fim de constranger ninguém. Sou 
parlamentarista e entendo que quanto mais poder se 
der ao Congresso melhor.

Portanto, voto a favor da emenda do Senador 
Eduardo Suplicy, desta vez discrepando do PFL, por-
que o acordo que fizemos àquela altura para preser-
var o Presidente e evitar o que seria uma baderna 
promovida pelo PT – o autor intelectual desse acordo 
foi o Senador Waldeck Ornelas – era justamente para 
evitar a cena da fala dos Líderes. Quem fica mudando, 
feito pingue-pongue, de um lado para o outro é o PT. 
Eu não vou mudar; vou manter exatamente a minha 
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postura e o meu ponto de vista. Vou ser hoje e amanhã 
o que era ontem. A evolução tem de ser ao natural. A 
evolução anti-natural não é boa, não é saudável, não 
é correta nem é ética. Nada como um dia depois do 
outro, Sr. Presidente.

Está o PT, com a sessão paralisada, em palpos de 
aranha porque de repente ele se viu num poder que ele 
acreditava não ter forças eleitorais para conquistar. Con-
quistou o poder, tem dificuldade para governar e agora 
tem dificuldade para discernir se é conveniente ou não a 
presença do Presidente no Congresso, com fala ou não 
dos Líderes partidários da Maioria e da Minoria.

Portanto, manterei exatamente o meu ponto de 
vista de antes, até porque participei da feitura do acordo 
no sentido de ouvir o Presidente sem mais nada. 

Mais adiante, pode ser que haja uma conjuntura 
que permita mais. Por enquanto, registro, entre bem-
humorado e irônico, que o PT está aprendendo exata-
mente com quantos paus se faz uma jangada, como diz 
o nordestino, ou com quantos paus se faz uma canoa, 
como se diz no norte do País.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Daqui a pouco vou conceder a palavra a V. Exª.

Estamos permitindo essas intervenções pela 
ordem para que não haja absolutamente nenhuma 
dúvida.

Ouço, pela ordem, o Senador Aloizio Mercadante. 
Em seguida, ouvirei o Senador Edison Lobão.

Com a palavra o S. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem.Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
existem duas formas de analisarmos essa questão, 
isto é, levando em conta a disputa político-partidária 
ou a perspectiva eleitoral imediatista, próprias da na-
tureza do Parlamento. Entretanto, prefiro – peço ao 
Senador Arthur Virgílio que me ouça – que condu-
zamos essa discussão por outro caminho: qual é o 
melhor mecanismo de aprimoramento institucional do 
Estado brasileiro? 

Existem dois mecanismos básicos distintos. A 
experiência norte-americana, a do presidencialismo, é 
o Estado da União: o Presidente comparece ao Parla-
mento e, no pronunciamento, faz um balanço geral do 
país e estabelece sua agenda de prioridades perante 
o Parlamento. A experiência parlamentarista da Ingla-
terra é diferente: o Primeiro-Ministro comparece e faz 
a sua análise, a que se chama de questionamento do 
Primeiro-Ministro, e os Parlamentares, pela natureza 
do parlamentarismo e pelo voto de confiança que dão 
à formação do gabinete, têm a possibilidade do debate 
direto, entre outros direitos, porque o Primeiro-Minis-
tro é um Parlamentar, fala como tal, faz parte daquele 

Poder. E não é o Presidente do país, mas o Primeiro-
Ministro – no caso da Inglaterra, o chefe do Estado é 
a rainha. Nunca é o Presidente que faz esse pronun-
ciamento; é o Primeiro-Ministro. Ele tem um mandato 
parlamentar e que faz parte da natureza da relação 
do regime parlamentarista. Eu, particularmente, sou 
parlamentarista. Perdi no meu Partido e no plebiscito. 
Considero o parlamentarismo uma forma de governo 
mais eficiente para a sustentação da democracia, mas 
não é o que há no Brasil, onde o regime é presiden-
cialista. Nesse regime, há um poder independente, e o 
Presidente é eleito por mecanismos e procedimentos 
distintos daqueles dos Parlamentares. Ele não tem a 
prerrogativa da fala no sentido do debate em plenário, 
como ocorre no regime parlamentarista.

Por isso, o debate desse tema na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, trazido pelo Sena-
dor Eduardo Suplicy, permitiu um acordo maduro e 
responsável no sentido de que o Presidente venha ao 
Congresso, como já o fez uma vez, juntamente com os 
Governadores. Na semana passada, o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, na abertura dos trabalhos 
legislativos, usou inclusive da palavra. É importante 
que o Presidente apresente o estado geral do País ao 
Parlamento, à Nação. Depois, os Parlamentares – os Lí-
deres e os que não o são – vão debater a matéria, com 
total liberdade, ao longo do processo legislativo. Esse 
mecanismo é próprio do regime presidencialista.

Por último, quero dizer que eu não imagino, e 
espero que isso jamais ocorra, no Parlamento brasi-
leiro qualquer tipo de agressão a um Chefe de Estado, 
porque isso violaria o decoro parlamentar. E se, em 
algum momento esse fato ocorrer, acho que o Par-
lamento reagirá. Temos responsabilidade pública e 
não permitiríamos que isso acontecesse em qualquer 
oportunidade.

Entendo que, se votarmos agora o texto oriundo 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
objeto de acordo político entre os Partidos, estaremos 
aprovando – e solicito um esclarecimento da Mesa 
– tão-somente a vinda do Presidente ao Parlamento 
para apresentar seu pronunciamento. Depois, votare-
mos a emenda que está incluída no parecer. Se ela 
for derrubada na votação seguinte, aí, sim, os Líderes 
terão direito à palavra. Se votarmos agora – repito –, 
estaremos aprovando apenas a vinda do Presidente 
ao Parlamento. Se for isso, o voto é “sim”.

Agradeço ao Senador Arthur Virgílio pelo pronun-
ciamento, que manteve consistência em sua interpreta-
ção. Peço apenas à Mesa que me esclareça se estamos 
votando o parecer do Senador Waldeck Ornellas, que 
inclui uma emenda supressiva e diz respeito apenas 
à vinda do Presidente ao Parlamento. Posteriormente, 
se for feito o destaque – que espero não seja –, será 
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apresentado como emenda aditiva o retorno do texto 
do debate com o Presidente em plenário, que seria, 
portanto, a votação a seguir. Com esse esclarecimen-
to, nosso voto será “sim”.

Peço, ainda, apoio ao pronunciamento do Sena-
dor Arthur Virgílio no sentido de que se mantenha o 
acordo feito, porque a intenção original da emenda foi 
prejudicada, tendo sido realizado um acerto na CCJ, 
que foi o texto final e traz essa possibilidade ao regime 
presidencialista do Brasil.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não há dúvida com relação ao processo. A 
Mesa já explicou e repetiu. Não há, portanto, nenhuma 
dúvida. Antes de conceder a palavra ao Senador Edison 
Lobão, se é que S. Exª ainda a reinvindica, mais uma 
vez vou explicar o processo. O conflito, a divergência 
é com relação ao mérito e não com relação ao proces-
so. Há um entendimento de todos com relação a isso. 
O processo de votação é o seguinte: “sim” aprovará o 
texto da PEC, aprovará o texto originário do Senador 
Eduardo Suplicy. Em seguida, vota-se a emenda su-
pressiva. “Não”, na votação seguinte, rejeita a PEC, e 
vai tudo para o Arquivo.

Esse é o processo e não há dúvida sobre ele. É 
o processo recomendável. Ouvirei o Senador Edison 
Lobão e, em seguida, anunciarei e proclamarei o re-
sultado. Essa é uma decisão da Mesa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, gostaria de esclarecer a Base do 
Governo.

Mantenho o voto “sim”. Espero que respeitemos 
o acordo que foi feito, que mantenhamos a emenda 
do Senador Waldeck Ornelas que, por sinal, Sena-
dor do PFL, foi quem construiu esse acordo político, 
para que demos um aprimoramento consensual, e o 
pronunciamento do Senador Arthur Virgilio só reforça 
esse caminho.

Caso não seja respeitado o acordo e seja man-
tido o texto original, encaminharemos o voto “não” no 
segundo turno. Nesse aprimoramento da vinda do 
Presidente, há um consenso na Casa. Solicitaria ao 
Líder José Agripino que nos ajudasse na construção 
desse consenso, em função do que foi estabelecido na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Seria 
um passo importante.

Trata-se de um relatório feito por um Senador do 
PFL, que patrocinou, no âmbito da Comissão, o acor-
do que entendo é próprio do regime presidencialista 
e que seria um aperfeiçoamento que contribuiria para 
a vida democrática do País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desde logo, 
cumprimentos a V. Exª pela maneira tolerante e liberal 
com que conduz os trabalhos do Senado Federal.

Estamos discutindo a votação de uma emenda 
que, não há dúvida, aperfeiçoará o processo democrá-
tico. Introduziremos o princípio da presença do Presi-
dente da República, dando satisfações ao Congresso 
Nacional no início de cada sessão legislativa.

Sr. Presidente, aqui se disse que o Presidente Lula 
esteve no Congresso Nacional – e é exato –, acompa-
nhado de Governadores e de outras autoridades, e não 
sofreu nenhuma hostilidade. Antes dele, porém, diga-se, 
a bem da verdade, aqui esteve o Presidente José Sarney 
ao final de seu mandato, no instante em que percalços 
eram vividos, e foi aplaudido de pé por todos os Sena-
dores e Deputados da República Federativa do Brasil. 
Isso significa que o Congresso Nacional desejava esta 
solução que hoje estamos adotando, em benefício do 
aperfeiçoamento do processo democrático.

Feita a ressalva e, portanto, restaurado aí o princí-
pio da justiça e da coragem do Presidente José Sarney, 
que aqui veio como precursor, trazendo a sua própria 
mensagem, lendo-a perante o Congresso Nacional e 
sendo por ele aplaudido de pé.

Dito isso, Sr. Presidente, o meu voto é favorável, 
no entendimento de que esta emenda constitucional 
que iremos votar aperfeiçoa o processo democrático.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Se todos os Senadores já estão esclarecidos...

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pergunto se já votaram, porque já vamos pro-
clamar o resultado.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, só queria registrar, para ficar bem claro, 
que, no final das contas, essa discussão virou uma 
confusão danada. E é uma coisa simples. O primeiro 
voto é o voto “sim” pelo texto original; e o segundo voto 
é o voto “sim” pela emenda do Senador Waldeck que 
tira o debate do projeto original. Tem que ser coloca-
do com essa clareza, até em função do espírito presi-
dencialista que nos pauta, diferentemente do sistema 
inglês, que é o sistema parlamentarista.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, esta é uma orientação do PMDB: voto “sim” na 
primeira votação e voto “sim” na segunda votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Plenário está esclarecido, absolutamente.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou proclamar o resultado (Pausa.) 

Votaram SIM, 67 Senadores.
Não houve votos contrários.
Houve 3 abstenções.
Total: 70 votos.

Aprovada a proposta.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. Pre-

sidente, solicito a V. Exª o registro do meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A Ata registrará a manifestação do Senador 
Gerson Camata.

Em votação a emenda.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-

dente, o PFL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PFL vota “não”.
Como vota o Líder do PMDB, Senador Ney Su-

assuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 

vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O PMDB vota “sim”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, respei-
tando a posição de algumas pessoas do meu Partido, 
ilustres Senadores que têm opiniões diversas da minha 
e recomendando o voto “sim”, o PSDB expõe, então, 
a sua posição a V. Exª, à Casa e à Nação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB recomenda o voto “sim”.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, o PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PT vota “sim”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, o PL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PL vota “sim”.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presi-
dente, o PDT está liberado, mas eu pessoalmente 
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PDT está liberado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, o PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSB vota “sim”.

O SR. MOZARILDO CALVACANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PTB recomenda o voto “sim”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, o Governo encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Governo está encaminhando, através do 
Líder Mercadante, o voto “sim”.

Peço aos Srs. Senadores que votem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
desejo votar com o Senador Suplicy. Como vota o Se-
nador Suplicy?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço aos Srs. Senadores que estão em seus 
gabinetes e em outras dependências da Casa que 
compareçam ao plenário. A votação é qualificada. E 
haverá outras.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães pergunta-me como vou votar. S. Exª quer saber 
sobre o caso. Fui eu o proponente de que haja, após 
a fala do Presidente, o direito de os líderes se mani-
festarem, com a oportunidade de o Presidente, em 
seguida, responder às observações. Ainda que tenha 
sido eu o autor da proposta e seja a ela favorável, para 
que possa ser assegurada a parte principal, ou seja, a 
presença do Presidente, e tendo havido entendimen-
to do meu Partido, do Líder do Governo, para que a 
proposta principal – o comparecimento do Presidente 
– possa ser preservada, vou votar “não”. É a maneira 
de preservar a parte principal, ou seja, o compareci-
mento do presidente, diferentemente do que ocorreu 
quando, por exemplo, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso enviou uma mensagem, que foi lida pelo 1º 
secretário. Era Presidente da Casa o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, que fez um pronunciamento de 
extraordinária repercussão nacional. E o Presidente 
Fernando Henrique ficou intrigado com o fato de que 
ele havia mandado a mensagem, mas a repercussão 
acontecera pela fala do Presidente do Congresso. Foi 
naquele instante que afirmei que era preciso que o Pre-
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sidente ele próprio comparecesse, para que as coisas 
se equilibrassem. Essa é a parte principal. 

É possível que meus companheiros do PT, tal-
vez ouvindo o Presidente Lula, venham resgatar a 
minha outra proposta, a de o presidente vir falar, dan-
do oportunidade aos líderes de comentarem a fala 
do presidente e voltando ele mesmo a se pronunciar. 
Quando Sua Excelência disser que isso foi bom, daí, 
quem sabe, tenhamos outra votação, e aí poder ser 
que essa minha proposta seja votada favoravelmente 
em consenso. Mas agora terei que seguir as diretrizes 
da Bancada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos o Senadores já votaram... 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, só um alerta. O Senador César Borges me pro-
curou agora pedindo orientação de Bancada, quando 
eu já tinha sido claro. Se S. Exª tem dúvida, gostaria 
de reiterar o que disse. O PFL recomenda o voto “não”. 
O PFL recomenda o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos os Senadores já votaram, vou pro-
clamar o resultado. Senador Suplicy?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
recomenda o voto “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Vou votar de acordo com o meu Partido. É “sim”, não 
é? Coerentemente com a minha fala, o voto é “sim”. 
Permita-me o tempo para votar eletronicamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Da primeira votação participaram 70 Srs. Se-
nadores. Agora votaram 64. Faltam, portanto, seis 
Senadores.

Pergunto se todos já votaram. (Pausa.)
Senadora Ana Júlia Carepa, Senador Geraldo 

Mesquita Júnior, V. Exªs já votaram?
A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 

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

– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Ca-
repa, pela ordem.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem.) – Peço que seja considerado meu voto 
“sim” também na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Será registrado o voto de V. Exª.

Senador Luiz Otávio, V. Exª ainda não votou.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A Casa presencia um 
espetáculo muito bonito de chamamento à coerência. 
Daqui para frente – não sei se é Caetano – parece que 
tudo, de fato, vai ser diferente. Afinal de contas está 
institucionalizada no País a figura da rotatividade no 
poder, da alternância no poder. Esse é um fato.

Então, daqui para frente – e esse é um dado de 
amadurecimento da democracia brasileira –, todos vão 
raciocinar o tempo todo como daqui a pouco podendo 
estar no poder, ou seja, ninguém vai mais raciocinar 
do tipo “como não ganho nunca eleição, então eu pos-
so aprontar todas as artimanhas para quem está no 
poder ou supostamente haveria de estar eternamente 
no poder”. 

É uma lição, é um chamamento à coerência. Fico 
muito feliz de ter conseguido manter a minha, porque 
falta de vontade não foi, Senador Tião Viana. Vontade 
eu tive muita de – puxa vida! – fazer diverso, até de-
sagradando figuras do meu Partido que prezo muito. 
Vontade de também ser brincalhão... Eu preferi não o 
ser e, portanto, manter a coerência original. E desta-
co: não é mal que ressaltemos como o Brasil vai cres-
cendo mesmo. E não é porque o Presidente Lula faz 
discursos vinte vezes por dia, não. É porque o Brasil 
está amadurecendo mesmo como democracia. Tantos 
discursos assim até atrapalha penso eu. Sua Exce-
lência gosta tanto de falar e aqui não o quer e está se 
discutindo se vale ele falar aqui ou não. A democracia 
brasileira está, apesar de quem quer que seja, reve-
lando amadurecimento, está aprontando um País que 
haverá de ser melhor para nossos filhos e netos do 
que para nós, Sr Presidente, V. Exª, eu e tanto outros 
que enfrentamos inclusive a ditadura militar.

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

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

O SR ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Sr Presidente, eu apenas gostaria de 
ponderar que o acordo, patrocinado pelo Senador Wal-
deck Ornelas, do PFL, e cujo relatório foi aprovado na 
CCJC, avança do ponto de vista institucional, respei-
tando a natureza do Estado brasileiro.

State of the Union, o Estado da União, que o 
Presidente americano apresenta é totalmente distinto 
do Prime Minister’s Questions, que existe nos regimes 
palamentaristas, particularmente na Inglaterra.

Qual é a diferença? A diferença é que no Parlamen-
tarismo o voto de confiança dada ao Primeiro Ministro, 
que é um Parlamentar, permite um questionamento – que 
por sinal é bastante breve. São questões para as quais o 
Primeiro Ministro, muitas vezes, diz que irá responder e 
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algumas ele responde de imediato. No Presidencialismo, 
não. É uma análise mais global que o Poder Executivo, 
que é um poder independente, faz, e apresenta uma 
proposta, mantendo a separação dos poderes, porque o 
Legislativo não tem o voto de confiança. Cada iniciativa 
do Poder Executivo deve ser apreciada e votada com 
independência pelo Poder Legislativo. 

Por isso eu pondero...
A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr 

Presidente, pela ordem...
O SR ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem.) – Por isso, pondero que o voto “sim” é 
a única forma de criarmos esse mecanismo. Se essa 
emenda não for aprovada, a única alternativa que nós 
teremos, evidentemente em segundo turno, é prejudi-
car essa iniciativa. Não seria bom. Eu acho que é um 
passo dado e quero saudar, mais uma vez, o PSDB, 
que por argumentos outros busca construir esse ca-
minho que eu diria ser o mais apropriado para o Re-
gime Republicano. 

E talvez a melhor forma de nós termos coerên-
cia ao longo do processo seja exatamente buscarmos 
aprofundar a discussão no mérito, como temos feito 
neste Senado Federal em todas as matérias complexas 
e relevantes, construindo procedimentos que tenham 
coerência, racionalidade e fundamentação. Esse é um 
instrumento próprio do Regime Presidencialista.

A emenda deve ser aprovada. O voto é “sim”.
A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Antes de proclamar o resultado, ouço a Se-
nadora Heloísa Helena e em seguida V. Exª, Senador 
José Agripino.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, sei 
que V. Exª está tentando conduzir com serenidade a 
turbulência do Plenário, mas a cada momento quan-
do pedimos a palavra pela ordem, sabemos todos nós 
– porque criança mais aqui não há nenhuma – que é 
para discutir sobre o andamento do trabalho ou da vo-
tação, ou dirimir uma dúvida sobre encaminhamento. 
“Pela ordem” é isto: um questionamento sobre o anda-
mento dos trabalhos.

E é evidente que nós nos sentimos provocados 
cada vez que alguém pede a palavra pela ordem e volta 
ao mérito. E eu me sinto provocada também. Direi que 
agora votei “não” à Emenda Supressiva, com coerên-
cia, racionalidade e sem vigarice política; do mesmo 
jeito em que o fiz, quando foi votado e apresentado, 
quando eu era Líder do PT, para que os Líderes pu-
dessem falar.

Então, precisamos ter racionalidade e fazer o 
debate conseqüente, independentemente da legenda 
partidária e de quem está lá, porque é evidente que se 
alguém fez oposição ao Governo Fernando Henrique, 
ou para manipular a opinião pública, ou por bravata, 
ou por vigarice política, ou seja por que for, é outra 
coisa. Mas não foi meu caso. Foi com conseqüência, 
com racionalidade, com responsabilidade também. 
Por isso mantenho meu voto. O P-SOL, hoje, vota fa-
voravelmente da mesma forma. Porém, infelizmente, 
alguns votavam diferente há três anos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ouço o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ouvi contristado a manifestação do Senador 
Eduardo Suplicy, autor do texto, que reafirmou da tri-
buna o desejo de votar o texto que escreveu, mas que 
se rendia aos ditames do seu Partido e, contrariando 
o que pensa, o aprimoramento do processo, votaria 
“sim”. Digo isso para que a Casa reflita e aqueles que 
nos ouvem e nos vêem também reflitam sobre o que 
está acontecendo aqui. 

Agora vou tratar do segundo ponto que desejo re-
pelir à altura. Refiro-me diretamente ao Senador Aloizio 
Mercadante, que repetiu dez vezes a palavra acordo. Sr. 
Presidente, estou nesta Casa há vários anos e, hora ne-
nhuma, fiz acordo para quebrar. Muitas vezes, paguei o 
preço de incompreensões para honrar os acordos que 
pactuei. Jamais pactuei qualquer acordo. Há muito tem-
po pode ter havido algum entendimento na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em torno desse texto. 
Mas nunca houve acordo partidário reunindo líder A, B 
ou C, discussão de texto, mérito, busca ou identificação 
de consenso. Nenhum Líder é capaz de dizer que houve 
busca nem de entendimento, nem de acordo em torno 
deste texto, e até poder-se-ia ter encontrado algum tipo de 
entendimento em torno de alguma suavização do texto, 
que já é suave, porque diz que aos líderes será dada a 
oportunidade de falar para fazer uma avaliação do texto 
aqui trazido por Sua Excelência o Presidente, e a avalia-
ção pode ser objeto de resposta por parte do Presidente. 
Onde é que está o pecado nisso? Não houve, portanto, 
acordo nenhum. E reafirmo com toda a convicção: não 
houve acordo nenhum, e o acordo que está feito pelo 
PFL é votar, nesta emenda, “não”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, para uma comunicação à Casa. O ex-Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, acaba de mandar 
dizer a mim que concordou plenamente com o meu 
encaminhamento. Disse que não poderia ser diferen-
te e que louva o fato de sua Bancada saber manter a 
coerência no poder e fora dele.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou proclamar o resultado (Pausa.)

Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO, 12.
Houve 05 abstenções.
Total: 67 votos.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania para elaborar a redação para o se-
gundo turno.

São as seguintes a proposta e a emen-
da aprovadas:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 1999

Acrescenta parágrafo ao art. 57 e dá 
nova redação ao inciso XI do art. 84 da 
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O art. 57 passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo:

“Art. 57. .................................................
§ 3ºA Após a exposição do Presidente 

da República, nos termos do inciso XI do art. 
4, por ocasião da sessão conjunta prevista no 
inciso I do parágrafo anterior, será dada opor-
tunidade aos líderes dos partidos em cada 
uma das Casas do Congresso Nacional, por 
tempo determinado, para exporem sua ava-
liação sobre a mensagem presidencial, facul-
tando-se ao Presidente da República o direito 
de resposta.”

Art. 2º O inciso XI do art. 84 da Constituição pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 84. Compete privativamente ao Pre-
sidente da República:

 ..............................................................
XI – comparecer ao Congresso Nacional 

por ocasião da abertura da sessão legislati-
va para apresentar a mensagem e plano de 
governo, expondo a situação do País e suas 
metas para o cumprimento do disposto no art. 
3º desta Constituição.”

EMENDA Nº 1 – CCJ

Suprime-se o art. 1º, tornando-se o art. 2 artgo 
único.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço a atenção da Casa para que não repitamos 
o que aconteceu por ocasião da votação do item 1, uma 
votação tumultuada, em que permitimos a intervenção 
dos líderes para o esclarecimento da Casa, mas ape-
nas para isso. Só vou permitir a utilização da palavra 
pelos líderes, pela ordem, se for sobre o processo de 
votação e apenas sobre o processo de votação.

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.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTONº 77, de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315 do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro o adiamento da votação da 
Proposta de Emenda á Constituição nº 29, de 2002, 
para o dia 6 de abril de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
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Aprovado o requerimento, será cumprida a deli-
beração do Plenário.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seria funda-
mental que os Líderes que pediram o adiamento da 
votação da PEC nº 29 pudessem esclarecer a razão 
pela qual foi apresentada essa solicitação, pois, na 
verdade, estamos fazendo apenas a prorrogação de 
uma medida absolutamente importante, que é sobre 
as verbas do Fundef.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Regimento, infelizmente, não exige que esse 
tipo de requerimento seja justificado; infelizmente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Crivella, pela ordem, V. Exª está com 
a palavra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para lamentar que, depois de reclamarmos tanto 
que as medidas provisórias obstaculizam a pauta da 
nossa Casa, deixamos hoje de votar um projeto tão 
relevante, que é prorrogar uma matéria fundamental 
para a educação neste País.

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

Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 1, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 1, de 2003, tendo 
como primeiro signatário o Senador Maguito 
Vilela, que altera o § 3º do art. 100 da Cons-
tituição Federal, para determinar que os pa-
gamentos de obrigações devidas aos idosos 
sejam feitos em espécie e excluídos da obri-
gatoriedade de expedição de precatórios.

Parecer sob nº 549, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Aloizio Mercadante, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta.

Em votação. (Pausa.)
Votação da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que 

tem preferência regimental.
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 suas bancadas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-

dente, o PFL vota “sim”. Esta é uma matéria meritória e 
oportuna, que objetiva conceder justiça aos velhinhos 
que desejamos retirar das filas da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PFL recomenda o voto “sim”.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – O PMDB 
recomenda o voto “sim” por se tratar de matéria de alto 
interesse social, pois atende aos idosos do País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o Líder Marcelo Crivella?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, o PL recomenda o voto “sim”. Agora, 
eu gostaria de fazer um apelo aos Srs. Senadores. Es-
tamos votando esta matéria para se tirar o pagamento 
aos idosos da lista infinita dos precatórios. De acordo 
com a emenda dada pelo relator, a matéria considera 
apenas pequenos valores, o que ainda não está defi-
nido na lei. Há uma PEC, de autoria do Senador An-
tonio Carlos Magalhães, a PEC nº 57/90, que regula 
os pequenos valores em dez salários mínimos. Seria 
muito importante que pudéssemos acelerar a trami-
tação dessa PEC para que tivesse efeito realmente o 
que estamos votando hoje.

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

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PSDB vota a favor da iniciativa do Se-
nador Maguito Vilela, que é meritória, e, portanto, do 
relatório que veio da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sob a assinatura do Senador Aloizio 
Mercadante. Afinal de contas, trata-se de se pagarem 
obrigações devidas aos idosos no mesmo exercício do 
reconhecimento judicial da dívida. Nada mais justo e 
valorizador da vida que isso e, portanto, nada mais me-
recedor do voto do Senado Federal como um todo.

O PSDB vota “sim”.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Delcídio Ama-
ral, para orientar a Bancada. 

Em seguida, ouvirei o Senador Sérgio Cabral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– Sr. Presidente, o PT e o Bloco votam “sim”. É uma 
matéria meritória e importante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Cabral. 

Em seguida, ouvirei o Senador Aloizio Merca-
dante.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, parabenizo o Senador Maguito Vilela, nosso 
companheiro de Partido, pela iniciativa.

Na verdade, o que ocorre normalmente no Parla-
mento é que, alterando-se a Constituição Federal, pas-
sa-se a legislar sobre matérias infraconstitucionais.

Neste caso, ocorre o inverso, Sr. Presidente. Tenho 
certeza de que a aprovação, em 2003, do Estatuto Na-
cional do Idoso nesta Casa e no Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, estimula 
o Senado e o Congresso Nacional a irem ao encontro 
de direitos como esse da terceira idade.

De certa maneira, estamos dando esteio a um 
grande avanço que obtivemos em 2003 com o Esta-
tuto Nacional do Idoso e concedendo um direito aos 
cidadãos da terceira idade mais do que justo.

Parabéns ao Senador Maguito Vilela pela ini-
ciativa.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para orientar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero, na mesma direção, cumprimentar 
o Senador Maguito Vilela e dizer que me senti muito 
honrado de poder relatar essa matéria, que tem um 
sentido social profundo de dar preferência aos ido-
sos no recebimento de recursos e demandas frente 
ao Estado brasileiro, desde que sejam de pequeno 
valor. Evidentemente, não poderíamos fazer de outra 
forma, dadas as implicações eventuais. Matérias mais 
complexas de grande valor devem ser objeto de uma 
decisão judicial, de precatórios e de todos os procedi-
mentos. Essa iniciativa acelera o recebimento, agiliza 
a vida, respeita a terceira idade e é compatível com a 
responsabilidade fiscal do Estado brasileiro.

Por isso, é uma medida meritória de alcance so-
cial, que mostra que o Senado Federal está atento às 
iniciativas dos Parlamentares desta Casa, que têm ra-
cionalidade e, sobretudo, preocupação com essa imen-
sa dívida social que há com a população brasileira.

Parabéns ao Senador Maguito Vilela.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra para encami-
nhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães para orientar a Bancada.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a gentileza 
que me concede de orientar a Bancada.

O Senador Aloizio Mercadante faz um elogio ao 
parecer do Senador Maguito Vilela. Entretanto, o que 
se vai pagar, como disse o Senador Marcelo Crivella, 
é um montante desconhecido e ínfimo. Sou autor de 
uma emenda, nesse processo, para que se paguem 
dez salários mínimos. O Senador Aloizio Mercadante, 
que, como todo Parlamentar, recebe tantos salários 
mínimos, entende que R$3 mil – caso o salário mí-
nimo aumente para R$300,00, conforme prometido 
pelo Presidente Lula – é um valor demasiado? Por 
que não fixar R$3 mil quando a arrecadação cresce a 
cada dia? Isso é um absurdo. Trata-se de uma maneira 
de não se ajudar aos idosos, dizendo que eles estão 
sendo auxiliados.

Peço ao Senador Aloizio Mercadante que mude 
seu ponto de vista e oriente sua bancada no sentido de 
atender aos idosos de modo decente e não conforme 
a esmola desse precatório.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço aos Srs. Senadores que permaneçam no 
plenário, porque haverá outras votações importantes.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para dialogar com o 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 30, em seu art. 
78, exige que seja feito na forma de lei o estabelecimen-
to de pequeno valor. Mas era obrigatório um comando 
constitucional para amparar essa mudança apresenta-
da. Então, a emenda do Senador Maguito Vilela abre 
o caminho para que, por meio de uma lei específica, 
se regulamente o que será pequeno valor.

De minha parte, já adianto que tenho grande 
simpatia por essa tese. Devemos usar o salário míni-
mo talvez como critério, apesar de que não possa ser 
usado como parâmetro para nenhuma outra função. 
Precisaremos ver como construir isso.

Diria que esse valor é bastante razoável. Mesmo 
porque, na Lei de Falência, também utilizamos o salário 
mínimo para estabelecer o piso mínimo. Então, acredito 
que dez salários mínimos podem vir a ser o pequeno 
valor. Mas a emenda constitucional é que vai dar sus-
tentação à possibilidade de aprovarmos essa lei.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Ex.ª. Em seguida, proclama-
rei o resultado.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tenho a felici-
dade de ser o Relator deste projeto de lei, de iniciativa 
do Senador Antonio Carlos Magalhães, que já tramita 
nesta Casa desde 1999.

Uma vez que há o acordo da Liderança do Go-
verno, podíamos concordar. Faço um requerimento 
agora para que esta matéria seja encaminhada com 
celeridade e possa correr em regime de urgência. Fa-

ríamos exatamente o que determina a lei: definiríamos 
o que é pequeno valor. Assim, todos os idosos que têm 
contas a receber até dez salários mínimos receberiam 
sem a fila do precatório.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou 
encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se a votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 64 Srs. Senadores. 

Não houve votos contrários.
Não houve abstenção.
Aprovada a emenda, fica prejudicada a proposta.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania para elaborar a redação para o segundo 
turno do substitutivo aprovado.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 1 (SUBSTITUTIVO), DE 2003

Altera o § 3º do art. 100 da Consti-
tuição Federal, para determinar que, no 
pagamento das obrigações definidas em 
lei como de pequeno valor, não sujeitas a 
precatório, terão prioridade àquelas divi-
das aos idosos.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal, nos termos do §3º do art. 60 da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao Texto 
Constitucional:

Art 1º O § 3º do art. 100 da Constituição Federal 
passa vigorar com a seguinte redação:

Art. 100. .................................................
 ..............................................................
§ 3º O disposto no caput deste artigo, re-

lativamente à expedição de precatórios, não se 
aplica ao pagamento das obrigações definidas 
em lei como de pequeno valor que a fazenda 
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva 
fazer em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado, as quais serão pagas, em primeiro 
lugar, aos credores idosos. (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2003 (nº 
306/2000, na Câmara dos Deputados), que 
acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Fe-
deral, instituindo o Plano Nacional de Cultura.

Parecer favorável, sob nº 195, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella.

Passa-se à votação.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra o Senador Hélio Costa para 
encaminhar a votação, pelo PMDB.

V. Exª tem a palavra por até cinco minutos.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, na realidade, a PEC nº 57 propõe corrigir o 
instrumento legal que faltou na Constituição de 1988. 
Em seu art. 214, a Constituição previa o estabelecimen-
to de um plano nacional de educação. Entretanto, no 
artigo art. 215 ficou faltando a instituição exatamente 
daquele plano, que também não é mencionado nos 
arts. 216 e 217.

Então, a PEC apresentada neste momento visa, 
evidentemente, corrigir essa situação, na medida em 
que, no art. 215, introduz um parágrafo permitindo que 
se crie o Plano Nacional da Cultura.

Esta semana assumimos a Comissão de Educa-
ção, que também é a Comissão de Cultura e Esportes. 
Evidentemente, recebemos a aprovação da PEC nº 57, 
que institui o Plano Nacional de Cultura, como uma 
oportunidade que se dá ao Senado da República, ao 
Congresso Nacional, ao Governo, para que se possam 
estabelecer os caminhos pelos quais vamos ter uma 
política, um programa de cultura nacional, fundamental 
para o nosso País e para a nossa gente.

Desta forma, o PMDB encaminha o voto “sim” 
para a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PMDB encaminha o voto “sim”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Marcelo Cri-
vella para orientar a Bancada.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de encaminhar como Re-
lator essa matéria.

Os arts. 215 e 216 da Constituição são aqueles 
que dispõem sobre os chamados direitos culturais, o 
acesso do cidadão às fontes da cultura nacional e, evi-
dentemente, a valorização e difusão das manifestações 
culturais, como sejam as de caráter popular, pois quan-
do se fala em cultura muitos logo entendem tratar-se de 
coisa erudita só acessível aos doutos. Essas manifes-
tações culturais também estão na arte e nas tradições 
indígenas, nos rituais e em tudo mais que tem ou teve 
sua influência no processo civilizatório nacional.

A abrangência desses objetivos consagrados na 
Constituição, que perpassam pelo patrimônio cultural, 
dos bens materiais e imateriais (como as tradições), 
dos sítios históricos e paisagísticos, das medidas de 
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proteção desse imenso patrimônio, como tombamen-
to, revitalização e restauração, torna necessário todo 
um planejamento, uma programação a ser cumprida 
pelo Poder Público.

Eu disse no parecer que tive a honra de relatar 
perante a Comissão de Constituição e Justiça que ta-
manha abrangência de ações, lamentavelmente, não 
tem tido o indispensável reflexo nos recursos públicos 
alocados à área, refém que tem sido de ínfimos apor-
tes financeiros.

A emenda à Constituição que estamos examinan-
do traça uma forma de planejamento que permite, de 
certo modo, trabalhar no futuro de um modo articulado 
diante das restrições orçamentárias. Propõe-se esta-
belecer um Plano Nacional de Cultura, de execução 
plurianual, que permitirá, assim se espera, otimizar as 
referidas ações, seja fomentando, com a participação da 
sociedade, as manifestações culturais típicas do nosso 
País, seja dando condições para a melhor formação de 
pessoal qualificado para a gestão dos trabalhos, seja 
estabelecendo convênios, contratos de financiamen-
to com organizações civis nacionais e internacionais, 
como também com organismos internacionais voltados 
para a defesa do patrimônio público e universal.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, é de se esperar que esta proposta seja aprovada 
pelo bem que proporcionará ao desenvolvimento cul-
tural do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra o Senador Delcídio Amaral, 
para encaminhar a votação.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PT e o Bloco de apoio ao Governo votam 
“sim”, pela importância deste projeto para a cultura bra-
sileira. Além disso, estamos repetindo uma estratégia 
adotada no caso da educação, com o Plano Nacional 
de Educação, uma vez que agora estamos votando o 
Plano Nacional de Cultura para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador José Agripino, para 
orientar a Bancada.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, o PFL recomenda o voto “sim”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para orientar a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para orientar a Bancada, concedo a palavra 
ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, para mim está tudo muito vago. Pode até 

ser algo muito bom porque nasceu da cabeça talentosa 
do Ministro Gilberto Gil, mas não acredito que resulte, 
obrigatoriamente, em algo prático. Estou entendendo 
que é muito mais fácil votar “sim” do que “não”, até 
pelo espírito positivo da Bancada do PSDB. No entan-
to, não vejo que esteja acontecendo milagre algum e 
nem concordo com o fato de que, antecipadamente, 
devamos tecer loas ao que seria a clarividência do Sr. 
Ministro ou do Governo, como se estivesse havendo 
uma revolução na cultura só porque chegou essa PEC 
de iniciativa do Executivo.

Encaminho o voto “sim” porque não teria razões 
para fazê-lo contrariamente. Razões que me levem a 
crer que essa proposta resulte em algo de positivo, 
de concreto, sinceramente não as tenho. Ainda as-
sim, recomendo que a Bancada do PSDB vote “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Arthur Virgílio recomenda o voto 
“sim” à Bancada do PSDB.

Votação da proposta.
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 suas Banca-
das.

Como vota o PMDB, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, o nobre Senador e Vice-Líder do PMDB, Se-
nador Hélio Costa, já fez nossa declaração favorável 
de voto. Entretanto, não podemos deixar de dizer que 
o autor dessa PEC foi o ex-Senador Francisco Escór-
cio, nosso companheiro de PMDB.

Com toda a certeza, muito se realizou com o 
Fundef para diminuir as disparidades no ensino, mas 
é preciso que continuemos. É exatamente essa con-
tinuidade que nos dará tranqüilidade. Somente pela 
educação e pelo ensino os países mudam, a exemplo 
da Coréia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão. Com 
toda a certeza, houve uma modificação grandiosa, mas 
é preciso mais. Por isso, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que estão 
em outras dependências da Casa que compareçam 
ao plenário.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 65 Senadores.

Não houve abstenção.
Não houve votos contrários.
Total: 65 votos.
Aprovada a Proposta de Emenda à Constitui-

ção.
A matéria constará da Ordem do Dia oportuna-

mente para o segundo turno de votação, obedecendo 
ao interstício regimental.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2003 

(Nº 306/200, na Câmara dos Deputados)

Acrescenta o § 3º ao art. 215 da Cons-
tituição Federal, instituindo o Plano Nacio-
nal de Cultura.”

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 Fica acrescido ao art. 215 da Constituição 
Federal o seguinte § 3º.

“Art. 215.  ..............................................
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacio-

nal de Cultura, de duração plurianual, visan-
do ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que 
conduzem á:

I – defesa e valorização do patrimônio 
cultural brasileiro;

II – produção, promoção e difusão de 
bens culturais;

III – formação de pessoal qualificado 
para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões;

IV – democratização do acesso aos bens 
de cultura;

V – valorização da diversidade étnica e 
regional.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, até pelo 
mal-entendido ocorrido no dia de ontem, que acabou 
sendo solucionado por um apelo do ex-Presidente da 
Casa, Senador José Sarney, a PEC que trata da questão 
das ilhas costeiras constou da Ordem do Dia de ontem 

– o quarto dia de debate – e hoje está na pauta como 
item 9 para o quinto dia de debate e votação.

Há uma grande expectativa na votação dessa 
emenda à Constituição. Já tive oportunidade de con-
sultar o Líder do PFL, Senador José Agripino, o Líder 
do PSDB, Senador Arthur Virgílio – que pede aqui um 
elogio porque atendeu de pronto a minha solicitação 
–, e, se não houver nenhuma outra Liderança com 
objeção, gostaríamos de encaminhar o pedido para 
inversão de pauta, a fim de que pudéssemos realizar 
a última sessão de discussão e votar, em seguida, a 
PEC que trata da questão das ilhas costeiras, cons-
tante do item 9 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa aguarda o requerimento de preferên-
cia de V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Essa matéria foi objeto de um amplo acordo e 
entendimento por parte do PFL e dos Partidos que 
participam e têm interesse nessa matéria. Estamos 
inteiramente de acordo com a antecipação do item 9, 
para que seja apreciado agora, de acordo com a inver-
são de pauta proposta pela Senadora Ideli Salvatti.

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

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, não posso concordar com o nobre Líder José 
Agripino, na medida em que o orçamento impositivo, 
dessa forma, seria postergado, o que não desejo. Pen-
so que esta matéria deveria, isto sim, ser votada an-
tes de qualquer proposta de emenda à Constituição. 
V. Exª iria colocar o item 5 em votação agora, mas se 
pede inversão de pauta. Ainda hoje na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania declarei que não 
haverá inversão de pauta como é costume, porque 
isso tumultua os trabalhos e protege determinados 
Parlamentares.

Assim, informo a V. Exª que quero discutir e votar 
o orçamento impositivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa anunciou o item 5 da pauta e, em se-
guida, a Senadora Ideli Salvatti apresentou um reque-
rimento de preferência, quer será lido, mas obviamente 
após a votação do item 5 da pauta.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra a V. Exª. Antes, porém, 
lerei o item 5 da pauta.

Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 22, DE 2000 

(Tramitando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, 

e 28, de 2000) 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 22, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que altera dispo-
sições da Constituição Federal, tornando de 
execução obrigatória a programação constante 
da lei orçamentária anual.

Parecer sob nº 103, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador César Borges, favorável à ma-
téria e pela prejudicialidade das Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, e 28, 
de 2000, que tramitam em conjunto.

À matéria foram apresentadas 2 emendas de 
Plenário.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria contará da Ordem do Dia durante cinco ses-
sões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase de 
discussão em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado.

Transcorre hoje a quinta sessão de discussão.
O Senador Aloizio Mercadante encaminhou à 

Mesa emendas à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 

– Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 

Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Somen-
te posso discutir se tiver conhecimento das emendas. 
Evidentemente, o 1º Secretário não as leu.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Elas foram 
publicadas, mas farei a leitura, Sr. Senador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço ao Sr. 1º Secretário, que fará a lei-
tura das emendas pormenorizadamente, como pede 
justamente o Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Emen-
da nº 3: 

Altera disposição da Constituição Federal, tornan-
do de execução obrigatória a programação constante 
da Lei Orçamentária Anual.

Dê-se ao art. 2º da Proposta em epígrafe 
a seguinte redação:

Art. 2º O disposto no art.165-A será cumprido de 
forma progressiva, nos prazos e condições fixadas em 
lei complementar.

Emenda nº 4.
Acrescente-se à proposta em epígrafe o seguin-

te artigo:

O art.166, caput, da Constituição Fede-
ral passa a vigorar com a seguinte redação, 
revogando-se os §§ 1º e 2º:

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao 
Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, 
ao orçamento anual e aos créditos adicionais 
serão apreciados pelas duas Casas do Con-
gresso Nacional, na forma dos respectivos 
Regimentos.

Emenda nº 5, também de autoria do Senador 
Aloizio Mercadante:

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º O capítulo I do Título VII da Cons-
tituição Federal passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 174-A. 

Art. 174-A. A atividade regulatória desti-
nada a promover o funcionamento adequado 
dos mercados de serviços públicos de com-
petência federal em regime de autorização, 
concessão ou permissão atendendo aos inte-
resses dos consumidores, do poder público e 
das empresas será desempenhada por agên-
cias reguladoras, órgãos de Estado sujeitos 
ao regime autárquico especial, com quadro 
próprio de pessoal, e observará os seguintes 
princípios...

Estas são as emendas, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

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

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A terceira emen-
da não diz respeito a esta matéria, mas à PEC nº 81, 
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apresentada pelo Senador Tasso Jereissati, a quem 
comuniquei que vamos solicitar tempo para que pos-
samos discutir e aprofundar a matéria sobre regulação. 
Não trata deste assunto.

Sobre o orçamento impositivo, eu havia apresen-
tado uma emenda e apresentei mais duas.

A primeira estabelece que o orçamento impositivo 
deve ser instituído para todos os entes da Federação, 
para a União, para os Estados e para os Municípios. 
Não faz sentido ter um orçamento impositivo para a 
União e um orçamento autorizativo para os Estados 
e Municípios. Portanto, a mudança tem que ser para 
todos os entes da Federação.

A segunda emenda, conforme comuniquei ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães, prevê que a im-
plantação do orçamento impositivo seria progressiva 
e o processo de transição seria instituído em lei com-
plementar, porque trata do pacto federativo. S. Exª 
ponderou que deveria ser fixado um prazo para a im-
plantação. Há acordo para o prazo de 180 dias para o 
processo de implantação, progressiva.

A terceira emenda, para a qual peço a atenção 
de todos os Srs. Senadores, penso que é bastante ou-
sada, mas não vejo outro caminho. Nela eu proponho 
acabar com a Comissão de Orçamento e instituir um 
novo processo orçamentário no Parlamento brasileiro. 
Acho que não podemos mais “empurrar com a barri-
ga” essa questão. Ou tomamos uma decisão definitiva 
para rever o processo orçamentário do País ou vamos 
continuar com um problema que vem se arrastando 
recorrentemente, problema que as Lideranças co-
nhecem, que os Senadores conhecem, mas que não 
enfrentamos com coragem. Essa emenda acaba com 
a Comissão de Orçamento. O Orçamento será tratado 
como as demais proposições legislativas: será aprova-
do na Câmara após discutido nas devidas Comissões 
de mérito e será aprovado no Senado após discutido 
nas Comissões de mérito.

Deve haver uma resolução para acabar com a 
emenda de Bancada, para instituir apenas emendas em 
Comissão, para repensar as emendas individuais. É uma 
mudança de qualidade. De qualquer forma, é matéria 
para debate. Penso que está na hora de tomarmos uma 
decisão corajosa e de rever o processo orçamentário. É, 
por sinal, uma iniciativa meritória do Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que patrocinou este debate como 
fundamental para o Parlamento brasileiro.

Isso inspiraria as Mesas do Senado e da Câma-
ra a criar uma Comissão Mista para regulamentar o 
processo orçamentário em novas bases. A emenda é, 
eu diria, bastante objetiva, acabando com a Comissão 
de Orçamento, porque construir um orçamento impo-
sitivo, mesmo que implantado progressivamente, nas 
condições em que discutimos orçamento no País, é 

absolutamente inaceitável. Temos de rever o processo 
orçamentário com profundidade, com coragem e de 
forma, eu diria, bastante consistente, o que exigiria 
uma Comissão Mista para tratar do assunto.

Comuniquei ao Senador Antonio Carlos Maga-
lhães que apresentaria essas duas emendas. São 
emendas de mérito e não têm qualquer intenção de 
protelar o debate, e sim, ao contrário, de encarar com 
coragem a mudança do processo orçamentário no 
Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Informo ao Senador Antonio Carlos Magalhães 
que são, na verdade, quatro emendas. Duas foram lidas 
anteriormente e duas agora, nesta oportunidade.

São as seguintes as emendas apresen-
tadas nesta oportunidade:

EMENDA Nº 3, DE PLENÁRIO À PEC 
Nº 22, DE 2000

Altera disposições da Constituição 
Federal, tornando de execução obrigatória 
a programação constante da Lei Orçamen-
tária Anual.

Dê-se ao art. 2º da proposta em epígrafe a se-
guinte redação:

“Art. 2º O disposto no art. 165-A será 
cumprido de forma progressiva, nos prazos e 
condições fixados em lei complementar.”

Justificação

As inovações em matéria de programação orça-
mentária, dispostas no Texto Constitucional de outubro 
de 1988, levaram a que o próprio legislador constituinte, 
cônscio de suas responsabilidades, estabelecesse no 
art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, um rito de progressiva implantação das diretrizes 
insculpidas no corpo permanente da Constituição para 
a discussão, deliberação e execução do orçamento.

As alterações ora propostas são de tal magnitude 
e envergadura que se impõe, também, nesta oportu-
nidade a fixação da orientação de progressividade na 
implantação das novas regras.

Não seria razoável, dispor, de plano, sobre prazos 
que podem se mostrar inviáveis. Dessa maneira, valen-
do-nos do que se prevê no inciso I do § 9º do art. 165, 
inclusive com a redação dada por esta PEC, sugerimos 
que os critérios de implementação das mudanças co-
gitadas sejam definidos em lei complementar.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005.
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EMENDA Nº 4, DE PLENÁRIO À PEC 
Nº 22, DE 2000

Altera disposições da Constituição 
Federal, tonando de execução obrigatória 
a programação constante da Lei Orçamen-
tária Anual.

Acrescente-se à proposta em epígrafe o seguin-
te artigo:

“Art. O art. 166, caput, da Constituição Federal, 
passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-
se os §§ 1º e 2º:

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pe-
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las ditas Casas do Congresso Nacional, na forma dos 
respectivos regimentos.”

Justificação

As reformas estruturantes que estão sendo pro-
postas estão a exigir, em conseqüência, uma altera-
ção relativa ao processo legislativo conducente às de-
liberações sobre os projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 
anual e aos créditos adicionais.

Com efeito, se a intenção que leva à apresentação 
da proposta em apreço é a afirmação da autonomia 
do Congresso Nacional para dispor sobre matérias 
orçamentárias, por igual razão cabe, nesta oportuni-

dade, adotar um modelo similar à técnica norte-ame-
ricana, em que as Casas deliberam, separadamente, 
na plenitude de suas atribuições e prerrogativas, sobre 
questões orçamentárias. Não se justifica, nesse novo 
contexto, a manutenção da comissão mista a que se 
refere o art. 166 da Constituição. Por isso, propomos 
a institucionalização de uma sistemática em que o Se-
nado Federal e a Câmara dos Deputados passem a 
gozar de maior poder de interferência na elaboração 
das leis de natureza orçamentária.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador Arthur 
Virgílio, ouço, pela ordem, o Senador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Sr. Presi-
dente, requeiro a V. Exª minha inscrição para discutir 
esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª já está devidamente inscrito para dis-
cutir a matéria.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, também peço minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª já está inscrita.

Concedo a palavra, para discutir a Proposta e 
as emendas, ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
primeiro signatário da Proposta.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eminente 
Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, 
de logo, para ficar bem com a minha consciência, de-
claro que sou inteiramente favorável à Emenda Aloi-
zio Mercadante que acaba de vez com esse método 
da Comissão de Orçamento. O Orçamento brasileiro 
é uma vergonha, não só pela maneira como ele é fei-
to no Legislativo como também pela maneira como o 
Executivo o executa. Ele o faz à sua inteira vontade 
e os Parlamentares costumam fazer coisas inacredi-
táveis ao frio da madrugada de Brasília. Com o frio 
da madrugada, os mais idosos – e aí não me incluo, 
porque sempre estou presente – vão para a casa e 
aqueles que fazem o orçamento vergonhoso ficam na 
Comissão e dão origem a candidaturas à Presidência 
da Câmara dos Deputados.

Vimos, recentemente, um espetáculo deprimen-
te no qual todos que participavam das malandragens 
da feitura do Orçamento se reuniram em torno de um 
candidato. Havia, pois, um propósito de manter essa 
situação, como há, se o Senado da República não der 
um basta a esse problema.

Acredito que a maioria dos Deputados seja favo-
rável, mas a maioria dos Deputados é silenciosa e não 
age a fim de impedir esses aspectos vergonhosos na 
feitura do Orçamento. Por outro lado, o Poder Executivo 
procede da mesma maneira, protegendo aqueles que 
querem mudar de Partido e pagando aqueles que vão 
votar com ele. Passou, então, a ser uma maracutaia 
geral, que não pode continuar. O próprio Presidente 
da República deveria ser o primeiro a apoiar o orça-
mento impositivo. Desde o governo passado, luto pelo 
orçamento impositivo e não consigo aprová-lo, porque 
os governos não querem ficar atrelados ao pagamento 
obrigatório daquilo que eles mesmos enviam ao Con-
gresso Nacional.

Portanto, Sr. Presidente, esta emenda conta com 
o meu apoio total. Acredito que ela vai ser aprovada 
quase que por unanimidade no Senado Federal.

O Senador Aloizio Mercadante apresenta a Emen-
da nº 1, que reza “suprima-se do art. 165 da Constitui-
ção Federal a expressão ‘por unidade da Federação’”. 
Ora, o art. 165 não permite essa emenda. Logo, ela 
é inteiramente inconstitucional. Se o Senador Aloizio 
Mercadante e os seus assessores lerem o art. 165, 
perceberão que essa emenda não poderia ser apre-
sentada.

Sou favorável a que o orçamento impositivo seja 
votado o mais rápido possível e entendo, assim como 
o Senador Aloizio Mercadante, que deve ser completo, 
nos três Poderes, municipal, estadual e federal. É ver-
dade que o municipal e o estadual têm menos recursos 
para fazer aquilo que tanto se faz no Governo Federal 
há muito tempo, mas principalmente agora. O episódio 
triste do troca-troca representa, sem dúvida alguma, a 
destruição dos partidos, inclusive da sua proporciona-
lidade. Portanto, sou favorável a essa parte.

Entretanto, não posso ser favorável ao que de-
fende o Senador Aloizio Mercadante no que refere às 
unidades da Federação, porque essa expressão não 
se encontra no artigo que S. Exª pretende modificar. 
Logo, a emenda não foi bem redigida. Peço ao Sena-
dor Aloizio Mercadante que converse com o Relator 
para analisar a questão.

Chamo a atenção para o assunto referente à 
progressividade, que é muito complexo, uma vez que 
pode levar a não se fazer coisa alguma. Por lei com-
plementar, acordei com o Senador Aloizio Mercadante 
que seriam 180 dias, mas esse acerto não consta do 
texto, porque, segundo S. Exª explicou, já havia tomado 
as assinaturas para a emenda. Entretanto, publicamen-
te, assumiu o compromisso de que não se daria em 
mais de 180 dias a apresentação da lei complementar 
sobre esse assunto.

Portanto, nada, Sr. Presidente, é mais importante 
para o Congresso Nacional que V. Exª preside, certa-
mente com a dignidade que lhe é própria – do que se 
afirmar no orçamento impositivo. O Governo manda 
o orçamento e fixa a receita. Posteriormente, se hou-
ver déficit, corrigiremos, atendendo aos anseios do 
Governo. Se houver superávit, ele usará os recursos 
também de acordo com a Câmara dos Deputados e 
com o Senado Federal, e não ao seu bel-prazer, para 
fazer os favores a quem serve subservientemente à 
sua vontade.

Qualquer governo sério deseja um orçamento 
impositivo. Qualquer governo sem seriedade deixa 
como está, contingencia, e aí lobista entra para liberar 
o dinheiro etc.
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Sou, repito, favorável a essa atitude de se aca-
bar com a feitura do orçamento nos moldes atuais. Por 
isso mesmo, esta é uma prioridade. Muitos vão ficar 
zangados com isso, o que é natural, pois vão perder 
bastante daquilo que ganham indevidamente por meio 
do Orçamento da República. Esses vão se aborrecer, 
mas a Nação, quando souber do que se trata, vai ficar 
inteiramente favorável, porque o que a Nação quer, 
acima de tudo, é moralidade.

O Governo, qualquer que seja ele, mesmo o do 
Presidente Lula, que pode ter a maior popularidade 
pessoal possível, perderá aos poucos se a corrupção 
continuar dominando os órgãos públicos do País nas 
esferas municipal, estadual ou federal.

Existe uma tal Controladoria da República que 
não vê as coisas mais claras no Governo Federal, mas 
as vê nos Estados e nos municípios, à vontade do Pro-
curador. Coincidentemente, nunca há município do PT 
nessas condições para a ação da Controladoria.

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exª, que já se 
manifestou sobre o assunto, embora possa ter muda-
do de posição depois do encontro com o Palocci. Até 
mesmo o Presidente Severino já é favorável a isso, e, 
quando o Severino é favorável, há possibilidades enor-
mes de grande parte da Câmara votar a favor.

Que V. Exª faça o andamento indispensável à 
minha proposta do orçamento impositivo e que, mais 
uma vez, ganhe o crédito que tem com os seus colegas 
de ser um Presidente que quer, como seu antecessor, 
moralizar a vida pública nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, para discutir a proposta e as 

emendas, ao Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, particularmente, sou favorável à proposta 
por considerar oportuna a implantação do orçamento 
impositivo.

No entanto, entendo que esta matéria deva ser 
reaberta para uma discussão profunda, sobretudo 
quanto aos aspectos do Orçamento da União. É pre-
ciso que haja uma mudança profunda dos critérios 
atualmente estabelecidos, sobretudo porque, ao longo 
da nossa história, como em Comissões Parlamentares 
de Inquérito, o Congresso Nacional já teve a oportuni-
dade de mostrar que a elaboração do Orçamento da 
União representa um balcão de negócios propício à 
corrupção, como, aliás, foram os relatórios conclusi-
vos oferecidos por este Congresso Nacional em outras 
oportunidades.

Portanto, não me senti à vontade quando integrei 
a Comissão Mista de Orçamento no primeiro ano da 
1ª Sessão Legislativa da atual Legislatura e tomei a 
iniciativa de comunicar ao meu Partido que dela não 
mais participaria, como não participo. 

Devo dizer a V. Exªs que posso até não ser com-
preendido preliminarmente nessas minhas palavras, 
mas entendo que precisamos promover mudanças 
profundas, para que, além de tornar a lei impositiva, 
cogente, imperativa, de auto-aplicabilidade, não seja 
mais motivo para a corrupção desenfreada que ainda 
vigora neste País. 

Tenho certeza absoluta de que a partir do ins-
tante em que o Congresso Nacional entenda que os 
recursos alocados no Orçamento da União devam ser 
exclusivamente usados pelo Poder Executivo e pela 
União, sem que haja a famosa repartição, por meio 
de emendas parlamentares, para Estados e Municí-
pios, pois aí reside exatamente o grande mal. Assim, 
a meu ver, estaremos debelando o mal da corrupção, 
que dificulta a vida do cidadão brasileiro. 

Ora, Sr. Presidente, entendo que os recursos da 
União não devem ser destinados por emendas par-
lamentares a Governos estaduais e municipais. Mas 
também não se pode levar prejuízo a esses entes da 
Federação. Advogo a tese de que, levantando-se a 
média do que foi repassado a Estados e Municípios 
ao longo dos últimos 10 anos, esses valores deverão 
ser incorporados em percentuais que possam au-
mentar os percentuais do Fundo de Participação dos 
Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, 
para que Estados e Municípios brasileiros, com igual-
dade de condições, possam receber parcela maior da 
receita arrecadada pela União, não como uma dádiva 
do Congresso Nacional, como a decorrência de uma 
emenda parlamentar, mas como um direito constitu-
cional, porque, assim, Estados e Municípios pequenos, 
que não possuem a representação política de gran-
des Estados e Municípios representativos deste País, 
poderão também receber recursos em maior volume, 
sem que haja um balcão de negócios, sem que parla-
mentares federais precisem apresentar emendas para 
a realização de obras nos Estados. Os recursos para 
as obras devem sair da receita arrecadada pela União 
e incorporada previamente ao Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios. 

É um absurdo que, em um País com uma dimen-
são territorial como o Brasil, um prefeito de uma cidade 
do interior do meu Estado, Sergipe, precise pedir a um 
Senador ou Deputado uma emenda para conseguir 
a construção de um posto de saúde, de uma escola. 
É um absurdo que precise, o próprio, apresentar um 
projeto ao Ministério para vir buscar recursos em Bra-
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sília e que gaste os parcos recursos do Município com 
viagens e hospedagem. Sem falar nos percentuais que 
todos conhecemos. Este Congresso já comprovou, de 
forma veemente, que são liberados a título de corrup-
ção, de desmando, jogando na lata do lixo, no ralo da 
corrupção, o dinheiro do povo brasileiro. 

Recursos para a construção de uma escola em 
um Município do Estado de Sergipe não precisam de-
pender de uma emenda parlamentar. Os recursos de-
vem ser incorporados com o aumento do percentual 
do Fundo de Participação dos Municípios, sobretudo 
porque aí se estabelece o justo critério da igualdade, 
independentemente da representação política que cada 
Estado ou Município possua. 

Portanto, Sr. Presidente, acabaremos de uma 
vez por todas com a barganha que o Poder Executivo 
costuma fazer quando deseja aprovação de emendas 
e de projetos nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Almeida Lima, com o perdão da inter-
rupção, queria prorrogar a sessão pelo tempo neces-
sário, para que possamos concluir a Ordem do Dia. 

Continua com a palavra V. Exª.
O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Srªs e 

Srs. Senadores, com uma medida desse nível estare-
mos evitando o poder de barganha do Poder Executivo 
da União diante de parlamentares, quando almeja a 
aprovação de proposituras nesta Casa contrárias aos 
interesses nacionais, muitas das vezes tendo que cor-
romper Deputados e Senadores, cabalando voto na 
medida em que procede à liberação de verbas para 
esse ou aquele Senador ou Deputado. 

Essa não é a nossa função. A nossa função é 
propositiva, é a função fiscalizadora, é a função legis-
lativa e não a de barganhar recursos, na maioria das 
vezes de forma ilegítima, diante do processo incorreto, 
que não é o ideal de como é elaborado o Orçamento 
da União, cujos recursos devem ser utilizados pelo 
Governo Federal, salvo diante uma calamidade em um 
Estado ou Município, com prévio ou posterior referendo 
do Congresso Nacional para a sua liberação. Aí, sim, 
justifica-se, diante de uma necessidade premente. Do 
contrário, não se justifica.

É preciso estudar uma fórmula, pois a lei orça-
mentária que existe aí hoje é fonte de corrupção, de 
ilegitimidade, de barganha, de tudo isso que não en-
grandece a vida da nossa República. 

Portanto, precisamos reabrir essa discussão. Que 
o Orçamento seja impositivo, imperativo, cogente, de 
ordem pública, auto-aplicável, concordo plenamente, 
mas é preciso que se mudem as regras para tentar-
mos, senão de uma vez por todas, eliminar considera-

velmente esta que é considerada por mim uma grande 
ou talvez a maior fonte de corrupção no País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
V. Exª dispõe de até dez minutos para discutir a 

proposta.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não tive oportunidade de fazer minhas observações 
e meus comentários sobre esta matéria no momento 
em que ela tramitava na Comissão. Agora, já estando 
prestes a ser votada, eu queria apenas tecer algumas 
preocupações.

A primeira delas diz respeito ao Orçamento Par-
ticipativo. Constato que, pela experiência vivida em 
diversas administrações, inclusive as do PT – e o PT 
tem como um dos seus métodos ou modo de governar 
o orçamento participativo, que é uma decisão política 
– com o estabelecimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o orçamento participativo passou a ser obriga-
ção legal. Como isso ocorre? Quando o gestor tomava 
uma decisão política de envolver a comunidade na ela-
boração de sua peça orçamentária, encontrava muitas 
dificuldades para a execução. Imaginem quando isso 
se tornou obrigatório! Resultado: na maioria dos casos, 
o orçamento participativo não passa de mera ficção, 
porque as pessoas tem que sair de suas casas para 
discutir sobre diversos problemas, como uma lista de 
supermercado, sem qualquer possibilidade daquelas 
iniciativas serem realizadas.

O segundo problema é o da flexibilidade da ges-
tão. Para qualquer gestor, seja no âmbito municipal, 
estadual ou da União, fico imaginando qual a margem 
de flexibilidade. Sempre oriento os colegas do PT de 
meu Estado no sentido de que possamos, ao envolver a 
comunidade na elaboração da peça orçamentária, dizer 
de imediato quais as rubricas intocáveis, nas quais não 
há possibilidade de alteração; intocáveis por serem de 
obrigação. Qual é a margem de investimento do poder? 
O poder deve estabelecer o que é prioridade do gestor 
para investimento. Qual é a margem que ele destina 
ao trabalho da comunidade? Assim, creio, seria muito 
fácil fazer um orçamento participativo.

No caso da flexibilização, ao se estabelecer o or-
çamento impositivo, como fica a visão política do gestor 
eleito, a estratégia de ação de Governo, as prioridades 
de investimento do gestor, baseado nessa visão polí-
tica e nessa estratégia de investimento?

O terceiro problema é o da relação entre Pode-
res. Nós decidimos, em 1993, por plebiscito nacional, 
que o Brasil é presidencialista. Naquele momento, fui 

    77ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



02224 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2005

voto vencido dentro do PT, quando disse que a minha 
visão era parlamentarista. Então, o Brasil quer o pre-
sidencialismo.

O orçamento impositivo, na minha concepção, 
pode impor forçosamente uma maior presença do Le-
gislativo sobre uma decisão do Executivo? Ou seja, 
caberá ao Executivo apenas o papel de identificar o 
que é receita e ao Legislativo, o que é despesa, in-
vestimento?

O quarto problema é o da abrangência da lei. Há 
5.562 municípios, 27 Unidades Federativas e a União. 
O que significam esses números, Sr. Presidente? A Lei 
de Responsabilidade Fiscal sendo um problema para 
os prefeitos. Hoje, eles não conseguem mais vencer 
o problema criado entre o ano do seu investimento e 
os seus restos a pagar. Eu fico imaginando se nós não 
estamos propondo mais uma lei e, daqui a alguns dias, 
esses mesmos prefeitos virem a Brasília, em mutirão, 
pedir que se retire não só uma, mas as duas leis ou 
modificações profundas.

O quinto problema que observo em relação às 
emendas do Senador Aloizio Mercadante é o prazo 
de 180 dias. Mas não quero discutir a esse respeito, 
porque não entendo muito do assunto.

Não está claro para mim a nova metodologia 
da elaboração. Para mim, não está claro. Gostaria de 
entender melhor como, dentro dessa flexibilidade, va-
mos trabalhar no Congresso Nacional, com nossos 
594 Parlamentares, cada cabeça pensando diferente 
da outra? Ainda mais num momento de dificuldades 
conjunturais, em que a mudança da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados impôs uma pecha pesada ao 
currículo do Parlamento brasileiro.

Fico imaginando como é que vamos tomar deci-
sões a respeito de um documento tão difícil de elaborar 
como o Orçamento da União e sua execução fiscal, 
haja vista estarmos tentando fazer a reforma política 
sem qualquer avanço? É difícil! Com a atual concepção 
política do Congresso Nacional, como decidir sobre a 
peça orçamentária?

Com relação à emenda que propõe o fim da Co-
missão Mista de Orçamento, concordo total e irrestri-
tamente. É impossível mantê-la, pois nunca alcança 
o quorum desejado. Qualquer Parlamentar que se 
arvore a discutir assunto importante, extremamente 
emergencial, não consegue fazê-lo, porque não há 
quorum. Diante disso, o Congresso pára, a Nação 
fica olhando. Por isso, concordo que o debate da peça 
orçamentária seja feito pelas comissões sistemáticas, 
o que propiciaria o fim das emendas de bancada e a 
manutenção apenas das emendas individuais.

Observo que teríamos que estabelecer critérios, 
segundo os quais as comissões só poderiam se ater 

sobre os chamados problemas estratégicos e estru-
turantes, nacionais e regionais, ficando as questões 
mais imediatas, de interesse popular, para as emen-
das individuais.

Sr. Presidente, por último, pergunto ao autor da lei, 
o nosso querido Senador Antonio Carlos Magalhães, 
se a Lei de Responsabilidade Fiscal, como está redi-
gida, já não é impositiva, uma vez que determina que 
a peça orçamentária passe pelo crivo maior da pró-
pria população e que o gestor seja obrigado a cumprir 
daquilo que for decidido nessas plenárias populares? 
Se isso for possível, como poderíamos estabelecer 
um melhor relacionamento entre a lei que estamos 
apreciando, que certamente será votada, com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, retirando-se aquilo que para 
os prefeitos se tornou um fardo pesado e impossível 
de ser conduzido?

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

Durante o discurso do Sr. Sibá Macha-
do, 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) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, por dez minutos, para discutir a matéria.

A Mesa encarece aos Srs. Senadores para que 
permaneçam no plenário, pois haverá votação nomi-
nal ainda hoje.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nesta oportunidade...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Garibaldi, a Mesa informa ao Plenário que 
amanhã, às dez horas, haverá sessão deliberativa.

Com a palavra V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta opor-
tunidade, manifesto minha solidariedade à emenda 
proposta pelo Senador Antonio Carlos Magalhães e às 
emendas apresentadas pelo Líder do Governo, nesta 
Casa, Senador Mercadante.

Quem, freqüentando a Comissão Mista de Orça-
mento, não fará observações como as que o Senador 
Sibá Machado fez há pouco? Sr. Presidente, naquela 
Comissão, impera uma completa desorganização, uma 
situação das mais caóticas e comprometedoras no to-
cante ao exame do Orçamento da União. As grandes 
políticas, a grande motivação para discussão do Orça-
mento são deixadas de lado. Mas isso não é apenas 
com relação à peça orçamentária em si; começa com 
o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamen-
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tárias; não há um sentido de grandeza na apreciação 
do Orçamento naquela oportunidade. Há aquele sen-
timento de que nada daquilo que está sendo votado 
será realmente efetivado. Então finge-se que se discute 
o Orçamento, finge-se que o Orçamento será executa-
do; mas não se executa. Daí por que, Sr. Presidente, 
gostaria de levar essa palavra rápida, pois ainda have-
rá oportunidade de discussão neste plenário e já aqui 
as emendas voltarão à Comissão de Justiça. Mudar 
por mudar não é o suficiente, é preciso ter cautela; e a 
emenda do Senador Aloizio Mercadante que estabe-
lece uma progressividade de prazos deve ser levada 
em consideração. O mais importante é que tenhamos 
uma mudança realmente significativa, que nos libere 
daquele pesadelo que foi sempre a elaboração e a 
execução orçamentária no nosso País.

Participei da CPI do Orçamento, fui Relator na 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e con-
vivi de perto com a angústia daqueles técnicos que já 
não sabem mais o que fazer com um Orçamento de 
faz-de-conta, um Orçamento que não se executa, que 
não se efetiva, que não se realiza.

Portanto, manifesto esta palavra de aprovação, 
sem prejuízo de modesta colaboração na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para que possamos 
ter a apreciação das matérias nas comissões de suas 
Casas e deixar a discussão das grandes metas e das 
grandes políticas para a Comissão de Orçamento de 
cada Casa. Por mais que possamos pensar que ex-
tinguir a Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização seja a solução, essa ainda não o será se 
não tivermos uma substituição que possa representar 
um aprimoramento, um aperfeiçoamento. Então levo 
as minhas considerações de aprovação ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães pela sua iniciativa e ao Se-
nador Aloizio Mercadante pelas emendas. Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves 
Filho, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Para discutir, concedo a palavra ao Senador Tião 
Viana.

V. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, entendo que estamos discutindo uma 
matéria de enorme importância para o Parlamento. 
Estamos no meio de um amplo interesse do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados em discutir tam-
bém a reforma política, mas tenho absoluta convicção 

de que a matéria, no mínimo, tem o mesmo patamar 
de importância que o debate da reforma política.

A razão básica de ser do Parlamento, em sua res-
ponsabilidade com a sociedade, com a Nação, é sim a 
aprovação do Orçamento. Seu propósito é o de romper 
as desigualdades regionais. Estamos diante de um 
debate que impõe conceitos revistos, que impõe uma 
revisão de todos aqueles que têm envolvimento direto 
ou indireto com o Orçamento Geral da União. Quando 
analisamos o Executivo, nos parece que esse Poder 
tem uma visão patrimonialista; parece que o recurso da 
União é um recurso do Executivo, seja União, Estado ou 
Município. Quando examinamos o Parlamento, parece-
nos que ele se conforma historicamente em emendar 
as regras de financiamento público estabelecidas pelo 
Executivo. Ficamos no meio de uma situação que tem, 
como pólo fim, uma grave crise de dúvida sobre a ido-
neidade do Parlamento na condução da aprovação do 
Orçamento Geral da União.

O Senador Antonio Carlos Magalhães, com toda 
a responsabilidade política, tenta aprovar uma emenda 
à Constituição que imponha regras ao Executivo e ao 
Legislativo para que se estabeleça a responsabilidade 
efetiva do Parlamento na aprovação e na execução da 
emenda orçamentária da União.

Entendo que esse debate seja ainda mais am-
plo. Em 1999, o eminente Senador José Alencar, atual 
Vice-Presidente da República, apresentou Proposta 
de Emenda à Constituição também tratando de regras 
sobre imposição do Orçamento Geral da União, que, 
na verdade, é quase todo impositivo do ponto de vista 
da aplicação de recursos públicos. Quando pensamos 
na vinculação dos recursos da educação e da saúde, 
observamos, basicamente, que os Governos da União, 
dos Estados e dos Municípios estão engessados na 
sua aplicação dos recursos orçamentários. 

Trata-se de debate que envolve uma revisão de 
procedimentos e de conceitos, além de uma intervenção 
definitiva do Parlamento para assumir suas responsa-
bilidades perante a sociedade brasileira. Não sei, sin-
ceramente, se a simples extinção da Comissão Mista 
de Orçamento do Congresso Nacional se afirma como 
grande solução porque a sua responsabilidade não é 
simplesmente de votar o Orçamento Geral da União; 
ela está atualmente envolvida em toda a execução or-
çamentária, na viabilização ou não das obras públicas, 
nos impedimentos fiscais apontados pelo Tribunal de 
Contas da União e pelas instâncias fiscalizadoras da 
União de modo geral e tem deveres de votar projetos 
de lei extra-orçamentários apresentados pela União. 

Precisamos ver claramente o papel definitivo do 
Congresso Nacional em relação ao Orçamento Geral 
da União. Tenho a séria convicção de que devemos ter 
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absoluta cautela e muito cuidado na hora de mudar 
as regras do Orçamento Geral da União. No meu en-
tendimento, a matriz do problema está exatamente na 
aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse é 
o ponto de partida para que possamos alcançar êxito 
na discussão do que são os gastos públicos brasilei-
ros. Quando definirmos claramente as regras da LDO 
colocaremos a preservação do alcance da queda das 
desigualdades regionais que deve ser dada também 
pelos gastos públicos que é outro pressuposto fun-
damental do Orçamento Geral da União do ponto de 
vista conceitual. No caso, definiremos qual é o papel 
do Congresso Nacional diante desse debate. O meu 
entendimento é que poderíamos pensar assim: defi-
nidas as regras da LDO, definido o que são as emen-
das atuais, se as transformamos ou não em emendas 
individuais para que se preserve, na sede histórica do 
que foi aplicado em cada unidade da Federação, para 
que não haja perda de receita de nenhuma unidade 
da Federação... Se o critério for único de emenda in-
dividual teremos uma perda drástica de receita pela 
desigualdade do número de bancadas.

O Senado deixa de ter o seu papel federativo na 
execução orçamentária e passa a ser um valor numé-
rico como é o da Câmara dos Deputados; e, a partir 
daí, vamos trabalhar com critérios complementares, 
com uma inversão do financiamento pela inversão da 
capacidade instalada de cada unidade da Federação. 
Qual é a dívida da União com as desigualdades so-
ciais, qual é a responsabilidade do Parlamento nos 
grandes eixos do desenvolvimento nacional, quais são 
as regras postas para que as emendas sejam apre-
sentadas assim. 

Há países como a Alemanha em que a regra 
é basicamente de divisão de responsabilidade entre 
a União e o Parlamento, em que o Parlamento tem 
força suficiente para intervir no que é aplicação dos 
recursos públicos. As regras são claras, e não se vê 
falar muito em desvios, em corrupção, em influência 
nefasta de terceiros querendo impor a aplicação dos 
gastos públicos. 

É um debate muito profundo que temos pela 
frente. O texto básico apresentado pelo Senador An-
tonio Carlos Magalhães demonstra a boa intenção e 
a consideração que a Casa deve ter, e a matéria deve 
voltar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado Federal para ser ajustada tendo em 
vista um alcance muito maior a favor do Parlamento 
brasileiro e das regiões brasileiras, respeitando o que 
deve ser também tratado na Câmara dos Deputados. 
É um pacto político a favor da mais importante res-
ponsabilidade do Parlamento, que é a aplicação dos 
recursos públicos.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Antes de conceder a palavra ao próximo orador, esta 
Presidência, por acordo de Lideranças, transfere a vo-
tação do item 9, discussão e votação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 15, para o dia 2 de março, 
próxima quarta-feira.

Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
V. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, poucas vezes vi um projeto de lei 
tão oportuno quanto este apresentado pelo Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

Os acontecimentos das últimas semanas levaram 
a alto grau a falta de credibilidade e a desmoralização 
do Congresso Nacional e, principalmente, dos partidos 
políticos, o que já não é possível aceitar.

Os partidos e os Deputados não representam, aos 
olhos da população, absolutamente mais nada, nem 
uma idéia, nem uma proposta, nem um compromisso, 
nem sequer um vínculo de lealdade pessoal. Aos olhos 
da opinião pública, representam apenas o imenso jogo 
de interesses que pode mudar a cada momento, de-
pendendo da vantagem pessoal que cada um tenha ou 
venha a ter. Isso significa o fim dos partidos políticos 
no Brasil; significa o fim do Congresso a longo prazo; 
portanto, é uma ameaça à democracia brasileira.

É vergonhoso. E todos nós devemos nos sentir 
envergonhados diante de situações relatadas diaria-
mente, troçando de nós, levando-nos na brincadeira. 
Deputados passam apenas minutos ou horas nos par-
tidos. Já se criou até uma terminologia para defini-los: 
“deputado de aluguel”, “deputado tampão”, etc. Dessa 
maneira, caminhamos celeremente para um processo 
de desmoralização total.

Diante do quadro, nós, que somos a grande maio-
ria de políticos sérios do Brasil, não podemos ficar 
absolutamente inertes assistindo a esse espetáculo 
deprimente de braços cruzados. E alguns se levantam 
dizendo: vamos tratar da reforma política imediatamente. 
Ela é fundamental. Estou de acordo. Entretanto, quem 
conhece o funcionamento desta Casa, quem conhece 
o funcionamento da Câmara dos Deputados, quem co-
nhece as relações ultimamente desenvolvidas, as quais 
foram gravemente aceleradas e consolidadas graças 
ao Governo Federal, que passou a usar da moeda de 
troca como elemento essencial para formar a sua base 
de aliança, sabe que apenas a reforma política não 
resolve o problema. Os Senadores que conhecem a 
situação sabem que a troca de partido não tem mais 
nada a ver com afinidade política, com ideologia, com 
afinidade democrática, nem com afinidade pessoal; 
pelo contrário, tais pessoas estão trocando a sua po-
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sição política por um favor ou por uma vantagem. Essa 
troca, esse fisiologismo, que sempre existiu como ex-
ceção, generalizou-se, tornou-se regra ultimamente, 
e nós, que não temos essa prática política, não po-
demos conviver com ela calados. Como eu dizia, nós, 
que conhecemos essa prática dentro do Congresso 
e vemos o que está acontecendo hoje, sabemos que 
mesmo com reforma política a situação continuará a 
mesma se a questão do Orçamento não for resolvida. 
Por causa da maneira como o Orçamento é tratado, 
a maneira como é discutido, a maneira como é mon-
tado, com intermediários correndo pelos corredores, 
oferecendo vantagens, trocando projetos, criando um 
verdadeiro mercado de emendas ao Orçamento, re-
almente não há reforma política que moralize o Con-
gresso Nacional e que venha a dar-lhe a dignidade e a 
credibilidade que precisa ter, em nome da democracia 
brasileira. Por essa razão, precisamos, como premissa 
essencial para que a reforma política vá adiante, de 
moralização no trato do Orçamento.

Foi com muita satisfação que recebi a emenda 
do Senador Antonio Carlos Magalhães. Considero 
imprescindível – por questão de princípios, de moral, 
– que esta Casa trate do assunto com a urgência e a 
seriedade que ele merece.

É também com muita alegria que falo da proposta 
do Senador Aloizio Mercadante. S. Exª propôs o término 
da Comissão de Orçamento da maneira como é. Pode 
ser até que isso não seja o ideal. Não sei se é melhor 
extinguir essa Comissão e levar para comissões es-
pecíficas a discussão do Orçamento. O fundamental é 
que algo precisa ser feito se queremos ver esta Casa 
e nossa biografia preservadas. Os partidos políticos, 
a credibilidade desta Casa e a transparência da feição 
do Orçamento público estão no chão. Ninguém acre-
dita na viabilidade da execução do Orçamento. Falo 
daqueles que, de vez em quando, perdem seu tempo 
fazendo emendas de Bancada, que não existem, que 
são fantasia. Um engana o outro, fazendo com que a 
falsidade e a falta de franqueza sejam regra geral. Não 
é estranho, portanto, que os políticos nem aos seus 
partidos tenham fidelidade, que os partidos também 
não tenham fidelidade ao seu programa nem aos seus 
discursos durante a campanha e ocorra essa bagun-
ça geral que está aí e com a qual não podemos mais 
concordar. 

Por isso, Senador Antonio Carlos Magalhães e 
Senador Aloizio Mercadante, vou, dentro do meu Parti-
do, lutar pela aprovação desta matéria – tenho certeza 
de que é essa a posição do meu Partido. Não posso 
deixar de tratar deste assunto com toda a urgência e 
toda a seriedade necessárias. Em nome de nossas 
biografias, de nossa dignidade, de nossos mandatos, 

não podemos ficar assistindo ao que está acontecendo. 
O Orçamento é coração, é base, é matriz de muitos 
desses males; a maneira como ele é tratado é matriz 
de muitos desses males. 

As reuniões feitas em algumas Bancadas para 
tratar do Orçamento envergonham qualquer homem 
que tenha o mínimo de seriedade de participar daque-
las discussões. Sabemos como o assunto é tratado. 
Vemos todos os dias por aqui passarem os interme-
diários dessas emendas, os verdadeiros mercadores 
dessas emendas, ou seja, os mercadores de nosso 
mandato. Ou tratamos disso agora, no início desta Le-
gislatura, com a seriedade que merece, ou nós todos 
mereceremos ser derrotados nas próximas eleições 
por candidatos que venham a formar um Congresso 
melhor que o nosso.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Tasso Jereis-
sati, o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.) 
– Agradeço ao eminente Senador Tasso Jereissati a 
contribuição. 

Com a palavra o eminente Senador Sérgio Guerra, 
para discutir a matéria. S. Exª dispõe de dez minutos.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a questão do Orçamento deve ser exa-
minada, na minha opinião, sempre numa perspectiva 
conjunta. Impossível fazê-la substancialmente alterada 
apenas no Congresso Nacional. Só teremos chance 
de melhorar o Orçamento, como é produzido no Bra-
sil hoje, se essa ação, essa iniciativa e essa decisão 
forem do Congresso Nacional e do Executivo.

Eu diria, com absoluto conhecimento de causa, 
que os maiores desvios de procedimento estão no 
Executivo, e não no Legislativo. Eu não diria apenas 
maiores, mas muito maiores. Um País que contingencia 
90% do que o Congresso Nacional aprova, para deixar 
ao arbítrio de quatro ou cinco pessoas o que vale e o 
que não vale, promove um ato de irresponsabilidade 
pública infinitamente maior do que todos os promovidos 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização na sua história inteira.

Quero dizer que esse procedimento não foi inven-
tado no Governo do Presidente Lula, embora tenha sido 
agravado. Trabalhamos aqui no Congresso Nacional ao 
longo de um bom período, aprovamos uma lei que não 
vale, e essa lei é verdadeiramente consistente apenas 
em 10% para aqueles eleitos executivos, funcionários 
que decidem o que vale e o que não vale, o que é im-

    81ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



02228 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2005

portante para o País e o que não é. De fato, isso tudo 
é um enorme engodo e uma grande fraude. 

A questão de martirizar o Congresso deve ser 
bem vista com a maior tranqüilidade. Efetivamente, 
cerca de sete ou oito anos atrás foi feita uma mudan-
ça aqui. Essa mudança instituiu algumas modalidades 
de emenda e alguns compromissos de alteração de 
emenda. Foram instituídas as chamadas emendas in-
dividuais, aquelas que resultam em pequenas obras 
no interior. Intensamente combatidas, elas se confir-
maram no tempo como conseqüentes, responsáveis 
e importantes para o interesse público. Não fossem 
essas emendas, centenas e centenas de pequenas 
cidades brasileiras não teriam investimento público 
federal, especialmente em regiões mais pobres como 
o Nordeste do Brasil.

Essas emendas e projetos são fiscalizados, ao 
contrário dos grandes projetos, até pela população do 
Município, pelos eleitores que conferem se aquilo que 
foi aprovado foi de fato construído, se valeram a pena 
os recursos públicos destinados àquele projeto.

A segunda modalidade de emenda são as emen-
das de bancada. Elas também tiveram grande e posi-
tivo papel. Antes, o Orçamento era discutido aqui por 
30 ou 40 pessoas, e essa situação de privilégio está 
no núcleo da chamada Comissão de Orçamento e da 
crise dos anões do Orçamento.

Com a instalação das emendas de bancada es-
tadual, aconteceu que o Orçamento começou a ser 
discutido em todos os Estados do Brasil, por todas as 
bancadas federais. Esse é um avanço democrático, 
importante, que não pode ser subestimado.

Com o passar do tempo, esses procedimentos 
foram se degenerando, desagregando-se e precisam 
ser imediatamente revistos. 

Eu disse, ao fim do ano, que este deverá ter sido o 
último Orçamento que aprovamos. E foi, seguramente, 
o pior que nós aprovamos depois de muitos anos. 

O Senador Antonio Carlos toma uma iniciativa 
que é, para mim, um consenso. Evidentemente, mui-
tos não vão concordar com ele, porque não desejam 
de fato que o papel do Congresso seja reconhecido. 
Na medida em que vale o que aprovarmos aqui, as-
sumimos responsabilidades reais e não apenas for-
mais e criamos um primeiro campo de transparência, 
visibilidade e responsabilidade. Na medida em que a 
aprovação daqui não se confirme depois, na execução 
de Orçamento, nada vale nada, tudo é rigorosamen-
te uma ilusão para alguns, a maioria, e um privilégio 
para poucos.

Eu defendo mudanças muito grandes. Penso que 
temos que desmontar o sistema atual e fazê-lo outra 
vez. Não podemos agir sem o Executivo. Não adianta 

reestruturá-lo apenas aqui. Não adianta remendá-lo, 
reduzir as emendas de dez para dois, de vinte ou para 
cinco as chamadas emendas de bancada estaduais, 
que na verdade viraram emendas individuais altera-
das, adulteradas. 

Não são mais as obras públicas que valem, mas 
a divisão entre Parlamentares do direito de aprovar 
recursos no Orçamento da União e deliberá-los. Nin-
guém trata mais da qualidade do projeto: qual projeto 
é prioritário e qual não o é? Também isso tem uma 
origem, pois não há políticas públicas definidas pelas 
quais possamos definir, submeter, orientar o proce-
dimento de aprovação das emendas. Se tivéssemos 
políticas claras em cada ministério setorial, teríamos 
também procedimentos mais claros na aprovação 
das nossas emendas e na visibilidade das suas reais 
prioridades. 

Então, é todo um processo complexo que precisa 
ter uma solução, que só será alcançada se as Lide-
ranças do Congresso levarem, de fato, isso a sério, se 
mobilizarem as melhores pessoas para tratarem dis-
so. Gente que quer mudar, que não quer acomodar, 
que quer revisar, que quer fazer com que o Orçamen-
to no Brasil não seja o que é – e não é coisa alguma 
–, uma mera ilusão, no qual o poder é concentrado e 
o arbítrio é total. Não há ditadura mais forte no Brasil 
do que a ditadura do Executivo, do ponto de vista dos 
investimentos públicos. Na ditadura, não há democra-
cia, não há transparência nenhuma. O Congresso é 
apenas um componente desse grande sistema, que 
não pode continuar, porque não moderniza o Brasil. 
Não se faz democracia assim. 

Penso que os Presidentes da Câmara e do Se-
nado, sob a orientação de uma política nova, devem 
mobilizar aqui as melhores cabeças, os que têm mais 
responsabilidade, para definirem um projeto novo, 
dando consistência ao que propõe o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães: uma lei que tenha consistên-
cia, conteúdo e forma, que possa ser vista, que seja 
examinada, que seja aprovada e que seja cumprida, 
para que o Congresso cumpra seu papel e o Governo 
não seja uma ditadura econômica sobre o direito de 
investir – aliás, investimentos mínimos.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me V. 
Exª um aparte, eminente Senador Sérgio Guerra?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – SE) – Com 
o maior prazer.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nobre Senador 
Sérgio Guerra, parabenizo V. Exª pelas suas palavras, 
o eminente Senador Antonio Carlos Magalhães, pela 
Proposta de Emenda à Constituição nº 77, de 1999, 
e também o nobre Senador Tasso Jereissati, pelas 
palavras anteriores à sua oração. Deus queira que a 
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referida proposta seja aprovada, porque é democráti-
ca, quando propõe que a figura do Orçamento Geral 
da União, que é fictícia, passe a ser, pelo menos em 
80% dela, de forma obrigatória na sua consecução. 
Eu diria que o contingenciamento feito pelo Governo 
Federal, de forma linear, num país continental como o 
nosso, e a liberação que ocorre – quando ocorre –, às 
vésperas do final do exercício, na nossa região Amazô-
nica, é inócua, porque ocorre exatamente – e o nobre 
Senador sabe disso – na época da chuva, no inverno, 
tornando impossível de serem executadas as obras 
para as quais os recursos são alocados. Praticamente, 
todos os anos, são perdidos esses recursos. Então, há 
necessidade, como foi dito por todos os oradores que 
nos antecederam e, de forma brilhante, pelos eminen-
tes Senadores Sérgio Guerra e Tasso Jereissati, de se 
fazer de maneira corajosa uma revisão da questão do 
Orçamento Geral da União, a fim de que possamos 
realmente ter um instrumento de desenvolvimento da 
Nação brasileira. O Senador Aloizio Mercadante já fez 
uma proposta de excluir a Comissão de Orçamento, 
fazendo as propostas nas próprias comissões temá-
ticas do Senado Federal. Parabéns, Senador Sérgio 
Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Muito 
obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Sr. Presidente, peço um tempo só para concluir.
Creio que o núcleo do que propôs o Senador 

Aloizio é absolutamente correto. Comissões permanen-
tes devem trabalhar políticas públicas e orçamento ao 
longo do ano inteiro. É preciso que no Congresso se 
desenvolvam núcleos de fiscalização para que, a cada 
aprovação subseqüente, de cada ano que virá depois 
daquele orçamento, se tenha aqui condição técnica de 
avaliar o que se deve e o que não se deve aprovar.

Creio que é preciso dinamitar o modelo da atual 
Comissão Mista de Orçamento. Precisamos de uma 
comissão que sistematize o trabalho feito nas diversas 
comissões – não de todas, mas apenas de algumas 
que têm finalidade objetiva do ponto de vista dos pro-
jetos e investimentos. Que esse empenho do Senador 
Aloizio seja também o empenho do Governo Federal, 
para que a vontade dele e a do Congresso não vire letra 
morta! Se não houver adesão, solidariedade, efetiva 
solidariedade do Executivo, nada disso vai acontecer. 
O que se dá na prática é tão grave que não se poderia 
conceber um tempo atrás. Oitenta por cento dos recur-
sos aprovados para serem liberados, ao longo de um 
ano, são liberados entre outubro e novembro. Como se 
pode dar lógica e consistência a um empreendimento 
público previsto para ser construído e desenvolvido ao 
longo de doze meses, se os recursos são liberados 
para apenas dois? É total irresponsabilidade, falta de 

pensamento e de racionalidade! E isso custa ao País. 
O fato tem ocorrido porque este País há muito tempo 
não faz investimento; só paga juros.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo Cri-
vella por dez minutos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o assunto que estamos tratando 
aqui hoje é importantíssimo. Gostaria que os telespec-
tadores da TV Senado pudessem ter uma visão mais 
prática do que estamos discutindo. O orçamento da 
nação é a maneira como gastamos o seu dinheiro, o 
dinheiro arrecadado de tributos. Por volta do mês de 
agosto, o Ministro do Planejamento faz uma previsão 
de receita para o ano seguinte, obedecendo à meta 
histórica de crescimento da receita do Governo. No ano 
passado, chegou a R$500 bilhões, aproximadamente, 
o Orçamento do Governo Federal.

Reúnem-se os Ministros; cada um coloca seus 
projetos e o gasto em suas atividades, seu custeio 
com pessoal. Cabe ao Presidente da República esta-
belecer uma prioridade para esses projetos, para que 
todos caibam dentro da previsão orçamentária. Assim, 
há a Lei de Meios nos Estados, que aqui é chamada 
de Loas.

Acontece que esse orçamento acaba sendo um 
instrumento e um mecanismo de concentração de poder 
político. O Brasil sofre muito com direitos humanos e, 
sem dúvida nenhuma, a raiz dos conflitos dos crimes 
contra os direitos humanos é a concentração de poder, 
seja econômico ou político.

Como é que o orçamento passa a ser um instru-
mento de concentração de poder político? O Senador 
ou Deputado Federal ou Estadual que o senhor ou a 
senhora elegeu faz emendas a esse orçamento, por 
uma prerrogativa legal, mas o Parlamentar somente 
terá essas emendas liberadas se votar com o Gover-
no. Portanto, isso tira a liberdade do Parlamentar eleito 
pelo voto direto, que deve prestar contas ao seu eleitor 
e aos interesses do seu Estado e não cem por cento 
aos interesses daquele que está governando e quer 
fazê-lo independentemente da vontade popular.

Como se sai disso? Ora, a saída é que o orça-
mento, votado no Congresso Nacional, como ocorre 
em todos os Congressos do mundo, seja impositivo. 
O Governo Federal passaria apenas a suplementar 
verbas com o aumento da receita ou a fazer substitui-
ções, desde que aprovadas nesta Casa. Desse modo, 
iríamos poder desatrelar o voto de todos os Parlamen-
tares. Assim, o pedido que chega por e-mails ou por 
pressão de confederações de trabalhadores, de sindi-
catos, de conselhos de classe teria muito mais valor. 
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Muitas vezes, o Senador ou o Deputado Federal ou 
o Deputado Estadual ou o Vereador, na hora de votar 
uma proposição qualquer, fica entre duas forças: uma 
é a vontade popular e a outra é a vontade do Governo. 
O Parlamento tem de pesá-las, porque suas emendas, 
muitas vezes, são vitais, fundamentais, cruciais para 
o seu Estado e para a sua região.

Se conseguirmos aprovar o orçamento imposi-
tivo, isso tudo muda, porque essa lei passa a vigorar 
independentemente de quem governa e de quem está 
aqui. Todas essas despesas, todos esses projetos, to-
dos esses investimentos terão um encaminhamento 
natural de acordo com as receitas. E esse é um gran-
de avanço.

Li a emenda com interesse. Gostaria de negociar 
com o autor desta PEC, que está tramitando no Sena-
do desde o ano 2000. Imaginem como é difícil mudar 
a situação, quebrar os instrumentos, os mecanismos 
de concentração de poder no Brasil, seja econômico 
ou político. Há cinco anos a matéria está em tramita-
ção nesta Casa!

Alguns fatores nos preocupam. Por exemplo, o 
art. 165, § 7º, estabelece que os orçamentos previs-
tos no §5º, itens I e III, deste artigo, compatibilizados 
com o plano plurianual, ressalvadas as dotações para 
atender ao serviço da dívida pública, terão a progra-
mação detalhada dos gastos, no mínimo, por entes da 
Federação, com o objetivo de reduzir as desigualdades 
inter-regionais.

Sem sombra de dúvidas, todos nós queremos 
diminuir as desigualdades que existem nas diversas 
regiões do País, mas não me parece prático ou pos-
sível detalharmos o orçamento por todos os entes da 
Federação. São 5.561 municípios. O orçamento daria 
uma peça que, seguramente, alcançaria o topo do 
plenário do Senado.

Por isso, proponho ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães que possamos ter um orçamento detalhado 
por Estado e pelo Distrito Federal. Todas as despesas 
estariam previstas em nosso orçamento sem, contudo, 
abranger todos os entes da Federação.

Devemos ressaltar também neste momento em 
que discutimos o orçamento que, atualmente, partici-
pamos das exaustivas reuniões da Comissão Mista de 
Orçamento um tanto desmotivados, porque todos sa-
bemos que, depois de aprovado o orçamento, há uma 
série de suplementações. E, para agravar a situação, o 
Governo pode contingenciar verbas à revelia daqueles 
que se debruçaram muitas horas na Comissão Mista 
de Orçamento para elaborar aquela peça. Portanto, 
causa-nos um grande desânimo.

Pior: em ano eleitoral, a Comissão pode não se 
reunir nenhuma vez, como ocorreu no ano passado, 

quando o Relator-Geral, o Senador Romero Jucá, ficou 
encarregado, praticamente sozinho, de fazer o traba-
lho. Tal fato afasta uma participação democrática, que 
é direito de cada um de nós.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é dever cí-
vico de todos nós lutar para que este País, no âmbito 
municipal, estadual e federal, tenha de fato um orça-
mento impositivo. Volta para a Comissão; e o Relator, 
Senador César Borges, julgará as emendas. Acredito 
que, orientado pelo autor do projeto, as acatará. Eu 
pediria ao referido Senador que o detalhamento das 
despesas não seja por município, mas por Estado. 
Senão, como disse aqui, se fizermos o detalhamento 
por município, será uma peça que encostará no teto de 
nosso plenário e, juntos, vamos aprovar e desatrelar, 
desarmar esse poderoso mecanismo de concentração 
política, que é o orçamento da União.

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

– Agradeço a colaboração do nobre Senador Marcelo 
Crivella.

A Mesa apenas reitera aos Srs. Senadores que, 
amanhã, às dez horas, teremos uma sessão delibe-
rativa.

Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante, 
Líder do Governo, por dez minutos para discutir a 
matéria.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Inicialmente, 
não entendo que mudar o processo de elaboração do 
orçamento no Brasil seja fácil e rápido.

Temos uma cultura de pouco rigor com os proce-
dimentos, uma situação econômica e social extrema-
mente difícil e, mais difícil ainda é, através do processo 
político, colocar receitas e despesas onde as demandas 
sociais e as de investimentos são muito superiores às 
possibilidades reais do orçamento que aprovamos.

É exatamente por isso e por essa cultura da infor-
malidade que herdamos, carregamos e patrocinamos 
que encontramos essa forma do orçamento autoriza-
tivo, estrutura, cria uma receita que não existe. Exige 
despesas que não podem ser cumpridas e constroem 
um discurso político de que a responsabilidade é do 
Executivo que não cumpriu aquilo que foi ordenado.

Isto vem se arrastando ao longo da nossa histó-
ria há algum tempo. Temos uma dívida pública muito 
grande – não foi este Governo que a construiu – que 
exige um superávit primário muito elevado. Já não há 
margem para aumentar a carga tributária no Brasil. O 
esforço de gestão para melhorar a qualidade do gasto 
público precisa ser incrementado neste e em qualquer 
que venha a ser o próximo governo. Há muito para au-
mentar a eficiência do gasto público, porque sempre 
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investimento é a variável de ajuste, e não podemos 
mais postergar investimentos públicos, especialmente 
em logística e em estrutura se quisermos crescer. En-
tão, num quadro desse, diria que temos que ter muito 
rigor na mudança que vamos executar.

Concordo com a intenção do Senador Antonio 
Carlos Magalhães, porque uma das suas qualidades é 
a obstinação em torno de algumas idéias-chave. E, ao 
colocar o orçamento impositivo, o Senador impõe que 
este Congresso discuta para valer essa matéria.

Do meu ponto de vista, simplesmente ao apro-
varmos uma emenda constitucional afirmando que o 
orçamento será impositivo e que vale para os Estados 
e os Municípios, estaremos patrocinando uma mudan-
ça absolutamente inviável a curto prazo. Não vejo nos 
municípios, não vejo em alguns estados da Federação, 
cultura, instrumentos, rigor, para que uma Câmara 
Municipal possa, de fato, aprovar um orçamento que 
o prefeito terá que cumprir obrigatoriamente.

Agora, ao dizer isso de forma franca e direta, creio 
também que não podemos mais fugir dessa tarefa. Te-
mos que avançar em direção ao orçamento impositivo 
como um processo histórico irreversível. Temos que 
avançar nessa direção. Por isso a primeira emenda: 
“O orçamento impositivo será construído progressi-
vamente, conforme condições e prazos estabelecidos 
numa lei complementar que se pode ir ajustando ao 
longo do processo.”

Segunda consideração: o orçamento impositivo 
será para todos os entes da Federação: União, esta-
dos e municípios. Não podemos impor à União a im-
positividade do orçamento, quando muitos governaram 
Estados ou sustentaram politicamente Estados, e não 
recomendo a seus Estados que façam o mesmo. Isso 
tem que ser um pacto de Estado suprapartidário para 
todos os entes da Federação.

Alerto para o fato de que pedi a supressão da-
quele item que afirma “determinar o detalhamento da 
programação de gastos por unidade da Federação”, 
porque a unidade da Federação é o município. Como 
vamos ter todo o orçamento detalhado em 5.563 mu-
nicípios? Então, essa exigência não pode constar no 
texto. Agora, por onde avançar?

Quero lembrar duas situações históricas: os Esta-
dos Unidos têm orçamento impositivo. E o Presidente 
Nixon, em 1972, não tendo condições de cumprir o 
orçamento aprovado pelo Congresso Americano, con-
tingenciou o orçamento. E houve o pedido de impea-
chment do Presidente Nixon, naquela ocasião, antes 
inclusive da crise que depois viria a ocorrer. Isso é para 
vermos o rigor da lei americana e o impasse que cria o 
orçamento impositivo numa situação de crise fiscal.

A democracia americana superou esse episó-
dio, criando, naquela época, a possibilidade de con-
tingenciamento, desde que aprovado pelo Congresso 
Nacional. Então, o mecanismo é impositivo, mas ele 
constrói a possibilidade de contingenciamento, desde 
que o Congresso o autorize. Está previsto esse me-
canismo.

Em 1993, tivemos uma nova crise. No Governo 
Clinton, também com orçamento impositivo, o Con-
gresso Americano não aprovou o orçamento; não ha-
via acordo entre a maioria republicana numa Casa e a 
maioria democrata na outra. E o impasse entre as duas 
Casas e o Governo levou à paralisação da Administra-
ção Pública Americana. Uma grave crise institucional 
e política, o que mostra que o mecanismo que estou 
propondo se inspire exatamente neste cenário. 

Qual cenário? Temos um congresso tricameral: 
Câmara, Senado e Congresso Nacional. E o Con-
gresso Nacional aprecia o Orçamento, vetos, e, na 
realidade, é uma instância que não sem importância 
e sem eficácia na democracia brasileira. A vida par-
lamentar ocorre na Câmara e no Senado. E a sessão 
do Congresso, como qualquer parlamentar pode pe-
dir verificação, em geral, é uma sessão precária, nas 
quais as representações dos partidos, das bancadas 
não estão asseguradas. E é uma instituição que não 
tem funcionado a contento.

E o mais grave: o que é a Comissão de Orça-
mento? É uma comissão de pretensos parlamentares 
especialistas, alguns são especializados, aprofundados 
nesta matéria, e outros se dizem ser, e por um deba-
te absolutamente precário, insuficiente, superficial, e 
que alija o conjunto dos Senadores e dos Deputados 
do momento mais nobre do parlamento, que é exa-
tamente discutir as políticas públicas e realizá-las no 
âmbito do Orçamento, estabelecendo prioridades e 
dizendo – ainda mais num país como o nosso – quais 
são exatamente as exigências da Nação, quais são 
as áreas mais importantes, qual é o elenco de priori-
dades, porque governar é eleger, é definir, é executar 
prioridades.

O que estamos propondo com a emenda que 
diz que o Orçamento tem que tramitar na Câmara e 
no Senado é que os Senadores e Deputados têm que 
assumir essa tarefa como prioridade nos seus man-
datos, e não delegar a um conjunto de parlamentares, 
mesmo porque participei apenas da CPI de 1992, dos 
Anões do Orçamento, e daquela do Collor. Uma das 
conclusões daquela CPI era acabar com a Comissão 
de Orçamento.

É verdade que saímos dali e fizemos algumas 
mudanças importantes para aprimorar o processo or-
çamentário. Não foi encaminhada uma preocupação 
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que já existia há mais de dez anos. Lamento dizer que, 
mais de uma década depois, estamos em uma situ-
ação, com relação à Comissão de Orçamento, muito 
parecida com aquela que vivi na ocasião.

Entrei nesta Casa em 1990 e fui indicado para 
ser relator de uma área extremamente disputada na 
Comissão de Orçamento. Disse-lhes: não participo, 
não concordo com o que está acontecendo. Está aqui 
a minha carta de demissão. Creio que esse procedi-
mento que estamos vivendo é absolutamente inacei-
tável para discutir o orçamento. Desde então, nunca 
mais aceitei participar da Comissão de Orçamento. 
Não quero mais viver assim. Quero participar do Or-
çamento, discuti-lo, quero envolver-me. Não diminuo 
a importância daqueles que estiveram na Comissão. 
Se alguns não estivessem lá, não teríamos Orçamento 
no País. Fizeram um grande trabalho. Outros, since-
ramente, não há como sustentar, no debate público, o 
que estavam fazendo naquele comissão.

Gosto muito de Kant quando diz: “Ética, na vida 
pública, é tudo aquilo que se pode defender publica-
mente” Creio que há coisas que não são defensáveis 
publicamente na Comissão de Orçamento, para falar 
bem claro e deixar registrado o que penso.

Ao propor que o processo orçamentário seja 
discutido nas comissões permanentes, todos os Se-
nadores e Deputados devem participar. Por que a Co-
missão de Educação não debate o orçamento para a 
educação? O que é mais importante nesta Casa do 
que o orçamento da educação para a Comissão de 
Educação? Ou o da infra-estrutura para a Comissão 
de Infra-Estrutura? Ou o da agricultura para a Comis-
são de Agricultura? Ou o da ciência e tecnologia para 
a Comissão de Infra-estrutura? Ou o da saúde e da 
Previdência Social? O que é mais importante, para o 
mandato do parlamentar, do que definir as prioridades 
de gasto e as políticas públicas associadas a essas 
prioridades?

Ao propor que as Comissões Permanentes as-
sumam a tarefa orçamentária, vamos dar um salto de 
qualidade, porque, no âmbito da Comissão, os Sena-
dores e Deputados são especializados, têm conheci-
mento profundo e interesse na matéria, militam naquela 
área e vão associar o debate das políticas públicas no 
contraditório da pluralidade do Parlamento à definição 
das emendas orçamentárias.

Entretanto, concordo com os Senadores Sérgio 
Guerra, Romero Jucá, Fernando Bezerra, Heráclito 
Fortes, Tasso Jereissati, Rodolpho Tourinho e outros, 
que conhecem profundamente o processo orçamentá-
rio, que não podemos simplesmente estabelecer essa 
política sem uma comissão mista.

Por isso apelo ao nosso Vice-Presidente Tião 
Viana que encaminhe ao Presidente Renan Calhei-
ros a minha sugestão, que é muito concreta: formar 
uma comissão de cinco senadores e cinco deputados 
– porque com muitas pessoas o trabalho não avança 
–, representando as principais forças políticas do Par-
lamento, para que comece a discutir com profundidade 
as alterações no processo orçamentário.

Temos que alterar prazos, e isso envolve o Execu-
tivo, porque não adianta chegar o Orçamento no início 
do segundo semestre. Temos que estabelecer prazos 
para a LDO, para o Plano Plurianual e o processo or-
çamentário, e estabelecer critérios de emendamento. 
Sou contra as emendas de bancada e acredito que 
isso gerou uma das distorções graves que temos hoje 
no Parlamento. Não há controle sobre essas emendas, 
não se sabe a quem elas servem.

Temos que ter mais rigor nas fontes orçamentá-
rias, que são aprovadas para o setor público e depois 
transferidas para entidades privadas ou entidades não-
governamentais. É absolutamente inaceitável que isso 
continue ocorrendo. Então, temos que rever o processo 
de emendas de comissão e emendas individuais.

Sr. Presidente, gostaria de conceder um apar-
te ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Depois eu 
concluirei.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Informo ao Senador Antonio Carlos Magalhães que 
o tempo está esgotado. Até agora tivemos a colabo-
ração de todos os Senadores. Ainda temos pelo me-
nos 60 minutos de discussão até votarmos a matéria, 
mas, pela importância de V. Exª ser o autor da emenda 
à Constituição, é justo que use do tempo e colabore 
com o debate.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Como citei os Senadores Sérgio Guerra e Romero 
Jucá, também gostaria de conceder a S. Exªs o aparte, 
de forma muito breve.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Serei brevíssimo. Apenas digo a V. Exª que, no meu 
projeto, a receita é fixada pelo Governo, pelo Poder 
Executivo. Quando houver superávit, as duas Casas do 
Congresso Nacional discutirão com o Executivo como 
empregar esse superávit. Quando houver déficit, tam-
bém as duas Casas discutirão com o Executivo onde 
cortar. Ninguém vai, portanto, inflar a receita. A receita 
será aquela do Executivo. Poderão ser modificados os 
temas, porque também, se não for feito isso, não há 
por que existir o envio do Orçamento da República ao 
Congresso Nacional. De modo que esse argumento de 
V. Exª de que não é possível porque infla o Orçamento 
não existe, porque o Executivo participará diretamente 
ou no superávit ou no déficit.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Já responderei, mas para economizar o tempo, con-
cedo um aparte ao Senador Sérgio Guerra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – É muito 
importante, Senador Aloizio Mercadante, que V. Exª 
tenha participação nesta discussão. Acompanho sua 
atitude nesta matéria desde o nosso primeiro mandato 
de Deputado Federal, sempre crítica e bastante positi-
va em relação a esta matéria, e está sendo outra vez. 
Faço apenas três rápidas abordagens. A primeira, em 
relação às receitas. A prática é a seguinte: o Poder 
Executivo esconde receitas e o Poder Legislativo trata 
de aumentá-las. É um jogo de enganação que ocorre 
todos os anos. Quero até fazer um reconhecimento 
público ao Senador Romero Jucá este ano. Como S. 
Exª conhece bem a matéria, ele foi buscar receitas que 
estavam escondidas. Nem sempre isso acontece.

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

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Em se-
gundo lugar, o caso do Legislativo neste assunto é 
relevante, mas igualmente relevante ou mais ainda é 
o enfrentamento da questão dos procedimentos do 
Poder Executivo. E não estou aqui falando como Par-
lamentar da Oposição. Não começou no Governo Lula 
esse tipo de situação. É inaceitável que, ao término de 
um ano, quando os recursos são efetivamente libera-
dos – o que não tem a menor racionalidade, pois são 
empenhados em outubro, novembro de dezembro –, 
filas de Parlamentares se dirijam a um pequeno ga-
binete no Planalto para saber se o direito deles vale 
ou não. E o interesse da população? E os projetos e 
prioridades reais? Como ficam elas? Será direito do 
Deputado? Não é direito de Deputado liberar recur-
sos para um projeto ou outro. O direito é aquele que 
resulta da qualidade do projeto aprovado. O que é 
importante aprovar e desenvolver na Bahia? O que é 
verdadeiramente prioridade na Bahia, no Piauí ou em 
Pernambuco? Isso é o que temos de resolver. Se os 
recursos são escassos, maior ainda é a necessidade 
de racionalidade nisso. Toda essa visão do projeto foi 
perdida. Hoje, relator nenhum dá parecer sobre emen-
da. Não se aprova açude por ser bom ou ruim, e sim 
por ser do direito do Parlamentar aprová-lo. Cria-se, 
então, um processo viciado desde o começo, que não 
tem lógica, consistência ou qualidade. Temos que tratar 
disso. Deve haver muita vontade política e consciência 
democrática para que este assunto seja enfrentado e 
possamos construir, de fato, um Orçamento que seja 
respeitado e executado. É preciso mudar a qualidade 
das aprovações dos projetos desta Casa, de maneira 
que haja harmonia na solução encontrada. A sua parti-

cipação neste projeto, neste episódio, vai ser decisiva, 
como foi noutras matérias, para que ele dê certo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa faz um apelo ao Senador Romero Jucá pela 
objetividade que deve prevalecer, em razão do tem-
po, porque outros seis oradores estão inscritos para 
discutir a matéria.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador Tião 
Viana, serei bastante breve, mas entendo que é extre-
mamente importante acrescentar algumas observações 
ao que foi dito aqui por diversos Senadores e agora 
está sendo colocado pelo Senador Aloizio Mercadante. 
Primeiro, quero registrar que é extremamente importan-
te este debate. O Senador Antonio Carlos Magalhães 
tem o mérito de levantar essa bandeira e lutar por ela. 
Isso é fundamental para que façamos as modificações 
necessárias, inclusive na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Eu quero dizer, 
sinteticamente, que há quatro anos apresentei uma 
proposta de mudança de Regimento para que o Or-
çamento fosse confeccionado de forma diferente. Por 
quê? Porque o Orçamento hoje, infelizmente, não dá 
instrumentos ao Congresso para discutir políticas pú-
blicas. Ele vem com o custeio dos Ministérios e muito 
pouco recurso de investimento geral. Esse Orçamento 
é colocado no Congresso, e são alocadas verbas de in-
vestimento que não têm sintonia com as políticas públi-
cas dos ministérios ou do Governo, e sim com emendas 
parlamentares individuais ou coletivas. O debate nas 
Comissões é o caminho fundamental, primeiro, para 
se debater a proposta do Executivo, depois, para se 
fazerem as emendas de políticas públicas e, depois, 
para que a Comissão acompanhe a execução do Or-
çamento, a fim de que efetivamente possa saber se a 
educação, a saúde, estão atuando de acordo. Depois 
que se aprova o Orçamento, é aquele Deus nos acu-
da. Só no final do ano seguinte é que se vai lutar para 
empenhar restos a pagar e ficar mendigando qualquer 
tipo de convênio. Então, a discussão é fundamental. Há 
um compromisso do Presidente Renan Calheiros de 
designar uma Comissão para modificar o Regimento e 
a sistemática da Comissão de Orçamento. Houve até 
um acordo patrocinado pelo Deputado Ricardo Barros, 
que abordou essa questão desde o primeiro momento 
do Orçamento deste ano. E quero dizer, como Relator, 
que foi muito difícil fechar o Orçamento. Houve uma 
dificuldade extrema. Não é possível fazer o Orçamen-
to da forma como está sendo feito hoje. Apesar de ter 
sido aprovado, apesar de termos dobrado os recursos 
de investimento, o Orçamento pode ser muito mais 
racional, muito mais voltado para as políticas públi-
cas. Portanto, aplaudo esta modificação, mas entendo 
que ela deve ser feita de forma muito cuidadosa. Por 
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exemplo, levando para o orçamento impositivo os in-
vestimentos e as despesas continuadas. As despesas 
administrativas, por exemplo, de custeio, não podem 
ser investimento impositivo, porque se pode diminuir 
custeio. Então, algumas questões podem ser discuti-
das na execução da proposta, que tem todo o nosso 
apoio e que vamos procurar melhorar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa apela ao Senador Aloizio Mercadante, porque 
o seu tempo já extrapolou em oito minutos e isso pode 
trazer sérios prejuízos ao andamento dos debates.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Peço desculpas, Sr. Presidente, mas eram três con-
tribuições relevantes.

Senador Antonio Carlos Magalhães, na questão 
do superávit, é fácil construir uma solução em que o 
Congresso obrigatoriamente seja consultado para de-
finir novas prioridades. O problema é o déficit. O pro-
blema é a imprevisibilidade da receita, porque o tempo 
da administrativa – e V. Exª tem uma longa experiência 
administrativa – é muito mais rápido do que o tempo 
do processo parlamentar e político.

Imagine o Governo com problemas de caixa e 
tendo que tomar decisões de gestão do fluxo de caixa 
e nós estamos, por exemplo, com a pauta trancada ou 
temos, no Parlamento, um processo de obstrução que 
não permite a discussão com urgência.

Então, temos que criar mecanismos de salvaguar-
da. Ainda não tenho uma resposta conclusiva, mas acho 
que é uma responsabilidade coletiva construir algo que 
seja sólido, viável e sustentável politicamente.

As questões que os Senadores Romero Jucá e 
Sérgio Guerra colocam são fundamentais: ou construí-
mos um ordenamento de debate de políticas públicas, 
que é a discussão do plano plurianual, para a qual não 
há debate, que é a discussão da LDO, para a qual nem 
sempre há o debate aprofundado que deveria haver, ou 
não há como construir o orçamento impositivo.

Segundo: o orçamento impositivo é para alguns 
itens do orçamento que são absolutamente indispen-
sáveis à natureza da função do Legislativo. 

Por último, temos que acabar com a forma de 
emendamento existente, porque a emenda parlamentar 
individual é um apêndice. Ela não passa por um debate 
político, não se estabelecem prioridades. Por exemplo, 
se a LDO estabelecesse prioridades no Orçamento e 
uma parte da emendas pessoal o parlamentar é obri-
gado a apresentar naquelas rubricas, pode ser impo-
sitiva aquela parcela. Se ele quer ter livre escolha a 
apresentar em outros programas, aí eu acho que não 
poder haver a impositividade do Orçamento.

Penso que estamos construindo um passo im-
portante e espero que o debate desta tarde – devido 

a natureza do projeto e das emendas – realmente des-
perte no Senado e na Câmara a tarefa de enfrentar 
esta questão com coragem, com despojamento e com 
espírito público. Não tenho dúvidas de que o Senado o 
fará. Temos demonstrado isso em matérias complexas 
como a PPP, a Lei de Falências, a reforma tributária, a 
Lei de Biossegurança e como faremos na questão do 
Orçamento. Estamos iniciando um processo de discus-
são e espero que todos se engajem na definição da 
nova política orçamentária e na elaboração e definição 
do orçamento do futuro do País.

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

– Com a palavra o nobre Senador Heráclito Fortes, 
para discutir a matéria.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero confessar que, nestes meus dois 
anos e pouco de mandato no Senado Federal, esta é, 
sem dúvida, a maior noite que vivemos nesta Casa.

São quase vinte horas e o Brasil inteiro está ven-
do as maiores expressões do Senado da República a 
postos nos seus assentos vendo e ouvindo atentamen-
te este debate que poderá ser o primeiro passo dado 
para, finalmente, se começar a diminuir o famigerado 
custo Brasil.

Em primeiro lugar, parabenizo o Senador Antonio 
Carlos Magalhães pela idéia do orçamento impositivo 
e a coragem do Senador Aloizio Mercadante de as-
sumir a iniciativa de deflagrar este processo sobre o 
orçamento brasileiro.

Senador Sérgio Guerra, o melhor que temos a 
fazer é não ficarmos atrás dos culpados pelos erros 
recentes na execução orçamentária. Temos, isto sim, 
de pinçar alguns exemplos para que se justifique essa 
revolta que toma conta de todo o Congresso brasileiro 
e nos obriga a fazer uma reformulação no atual modelo 
orçamentário por fadiga de material.

O que tínhamos ao longo deste tempo é o que 
podemos chamar de um verdadeiro clube de falsa 
felicidade. O Congresso recebe um monstro gerado 
pelo Executivo em um limite de prazo que não permite 
sequer dissecar a origem e o porquê de cada um da-
queles recursos destinados e tidos como prioritários. 
São prioridade de quem, por que, para que, uma vez 
que, muitas vezes, a prioridade do Rio Grande do Sul 
não é a prioridade do Piauí e a prioridade do Piauí 
não é a do Paraná?

O Governo se esforça para cumprir os seus com-
promissos, os Parlamentares se esforçam para cumprir 
o seu papel perante a comunidade. Mas há, Senador 
Tasso Jereissati – e V. Exª citou muito bem –, uma ter-
ceira força que vem e, na realidade, comanda o orça-
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mento brasileiro: o poder das empreiteiras, que dita as 
regras muitas vezes e diz quais são as prioridades.

Se analisarmos como o Orçamento é feito, como 
ele é gerado, veremos exatamente que o atual Gover-
no, do Presidente Lula, não teve a capacidade de afas-
tar do seu Governo ou dos corredores do Orçamento 
aqueles mesmos que freqüentam esses corredores a 
cada período próprio para discussão dessa matéria e 
que são, na realidade os que ditam não as priorida-
des do Brasil, dos municípios ou das cidades, mas a 
prioridade de quem defende o poder econômico e tem 
acesso ao Orçamento de maneira privilegiada.

O Orçamento tem de ser impositivo, mas precisa, 
acima de tudo, ser transparente. O poder que comanda 
a desinformação começa a jogar culpa nas emendas 
individuais, que são indefesas, porque não têm o BDI 
alto para despertar o interesse de empresas que visam 
lucros exagerados. As emendas individuais são aque-
las que atendem aos municípios em obras básicas, 
como calçamento, saneamento, energia, pequenas 
obras para os municípios. Como essas emendas não 
são prioridades, porque seus valores são pequenos, 
elas são usadas para descaracterizar o Orçamento 
como um todo.

Senador Antonio Carlos Magalhães, há as emen-
das que chamamos de “ioiô”, que já chegam grandes 
do Poder Executivo e o Poder Legislativo – o Senador 
Romero Jucá é testemunha – se esforça para baixar 
o seu valor, sempre agindo uma força poderosa que 
retorna o valor das emendas ao seu patamar inicial. 
São emendas que têm mais força que as prioridades do 
Estado, e aí vão Governador, Senador e Deputado.

É muito bom que o Senado da República aborde 
essa questão. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, às vésperas 
da aprovação do último Orçamento, o Poder Executivo 
manda como prioridade um acordo feito para atender 
às questões do FMI. Logo o Governo do PT, que tan-
to combateu acordos com o FMI, manda, por meio do 
Ministro do Planejamento, R$2,9 bilhões para reduzir 
o déficit primário e exatamente para atender questões 
prioritárias do saneamento no Brasil.

Quem escolheu as prioridades? Que critério foi 
usado? Ninguém sabe. São esses fatos que precisam 
de esclarecimento. Digo isso porque acompanhei o 
esforço do Relator, Senador Romero Jucá, que va-
rou noites na tentativa de acomodar o monstro, como 
disse o Senador Sérgio Guerra, no dia da aprovação 
dessa peça.

Senador César Borges, não podemos culpar os 
Parlamentares que participam tão pouco dessas omis-
sões e desses erros, mas, sim, o modelo, o sistema, 
que deve ser modificado urgentemente.

Os grandes grupos, as grandes empresas fazem 
as chamadas “licitações de cabide” e ficam a oferecer 
obras para Municípios e Estados pobres que não têm 
opção. A prioridade passa ser a barragem, a ponte 
suntuosa, deixando-se de lado o que na realidade in-
teressa ao Estado.

O que se vê, Senador Tasso Jereissati, neste 
Brasil afora são os jornais publicando vencedores de 
concorrência de forma codificada com vários dias de 
antecipação. As estradas brasileiras, hoje, são cenários 
dos “tapa-buracos”. Não se ataca a fundo a questão, 
porque o “tapa-buraco” foi transformado numa verda-
deira mina para interesses localizados que não são 
interesses do Brasil.

É preciso analisar o que foi aprovado, as emen-
das liberadas e se as concorrências foram feitas de 
maneira transparente, como manda a lei.

Srªs e Srs. Senadores, este é o grande momen-
to de o Brasil discutir esta questão orçamentária, por-
que, se não o fizermos, viveremos eternamente sob a 
suspeição de sermos os responsáveis pelas estradas 
faraônicas, pelas pontes e por outras obras sem fim 
feitas pelo Brasil afora. Não somos responsáveis por 
elas, pois vêm de uma origem já pronta, ou seja, do 
Poder Executivo.

Não acusarei o atual Governo. Essa é uma prática 
que ocorre há algum tempo, mas este Governo tem a 
autoridade e a capacidade de fazer uma modificação 
violenta desses procedimentos. Cabe agora ao Con-
gresso Nacional tomar essa atitude.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Conce-
do o aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª, com o brilho de sempre, expõe uma situação 
real em relação ao País. Desde o orçamento da época 
do Deputado João Alves e daquela pessoa do Poder 
Executivo que elaborava o orçamento de acordo com 
as intenções do referido Parlamentar, para que fosse 
enviado posteriormente a esta Casa, à imoralidade no-
turna da Comissão de Orçamento, até hoje, o que fez o 
Congresso Nacional? Absolutamente nada. Queremos 
também ficar com a pecha de estarmos inteiramente 
displicentes com o assunto mais importante do País, 
que é o Orçamento da República? Se for assim, es-
taremos agindo como os contingenciadores de verba, 
que recebem propina, como os que vivem nos corre-
dores, querendo comprar ou comprando Parlamenta-
res. Vamos ficar numa situação de não poder andar na 
rua, porque vamos ficar desmoralizados. Vamos lutar. 
A hora é esta, e, se o Governo não quiser nos ajudar, 
ele será o responsável principal, porque tem maioria 
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no Congresso. Se não tem maioria, temos número 
para completar a sua maioria, como fizemos na refor-
ma da Previdência, na reforma tributária. O Dr. Aloizio 
Mercadante sabe melhor do que ninguém que não fal-
taremos ao País nas coisas sérias. Não podemos ser 
coniventes com a corrupção.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª o aparte, nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

Este momento engrandece o Congresso Nacio-
nal. Esta é uma noite que, com certeza, marcará um 
novo tempo, um novo período. Tenho certeza de que 
todos os brasileiros que neste instante nos assistem 
estão vendo que o Congresso Nacional e o Senado 
Federal cumprem o seu papel.

Ao ver o Senador Aloizio Mercadante fazer o seu 
corajoso discurso sobre a questão, disse-lhe em segui-
da: “se prepare que V. Exª vai levar muita pancada por 
isso”. Não tenho nenhuma dúvida e dei-lhe um con-
selho de nordestino: “faça como o jabuti que, quando 
o tempo é adverso, esconde a cabeça sob o casco. 
Prepare-se para as bordoadas. Quando elas pararem, 
dê mais dois passos à frente, esconda-se quando a 
pancada vier, vá assim e siga em frente, porque tenho 
certeza de que a causa de V. Exª é justa, é patriótica 
e será vitoriosa”.

Portanto, Sr. Presidente Renan Calheiros, V. Exª 
começa com pé direito, exatamente nesta noite, a sua 
administração no Senado Federal. Este é um debate 
que não terá tempo para acabar, e a tolerância de V. 
Exª, como a do Senador Tião Viana, justifica-se, por-
que se trata de interesse da Nação. É preciso que a 
Nação se una contra um dos maiores males que temos: 
o custo Brasil. Quem sabe o primeiro passo para isso 
seja a moralização do Orçamento da União?

Muito obrigado.

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

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

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, por dez minutos, para discutir a proposta 
e as emendas.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de 
debates tão acalorados, brilhantes e consistentes que 
foram levados a efeito nesta sessão histórica, quando 
se discute uma proposta de autoria do nobre Senador 
Antonio Carlos Magalhães, estabelecendo, fixando o 

orçamento impositivo ou obrigatório, arrisco falar ainda 
às Srªs e aos Srs. Senadores sobre algumas idéias de 
uma pessoa que não apenas começou sua vida como 
Prefeito. Já fui Governador, participei da Comissão 
Mista de Orçamento durante alguns anos e posso di-
zer que a proposta que ora estamos a discutir deveria 
ter precedência, deveria ter prioridade sobre tantas 
que tramitam no Senado Federal, porque diz respei-
to a algo que é fundamental. Depois da Constituição, 
a Lei Orçamentária é a que mais se realça perante a 
nacionalidade, tendo em vista que, em qualquer país 
democrático, com as instituições funcionando a con-
tento, os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, 
com as obras e os serviços sendo prestados a con-
tento, não há peça mais fundamental, mais essencial 
e mais séria que o Orçamento da União.

É verdade, Sr. Presidente, que o nosso País tem 
uma tradição de fazer um orçamento para não ser cum-
prido. É verdade que, com base nessa falta de seriedade 
na composição da receita e da despesa orçamentárias 
de todos os anos, surgem, vez por outra, idéias que 
são aprovadas por nós próprios, como a da obrigato-
riedade da aplicação pelos Estados e municípios em 
educação de um percentual de no mínimo 25%, sob 
pena de intervenção, e em saúde pública, de 12% pe-
los Estados e de 15% pelos municípios.

Ora, Sr. Presidente, e o restante? Esse percen-
tual é obrigatório, mas e o restante? O Governo pode 
contingenciar. O Governo pode dispor como quiser, 
porque apenas estamos dizendo que no mínimo 15% 
deve ser destinado à saúde pelos municípios e 12% 
pelos Estados. Mas, se os governantes locais quise-
rem, podem aplicar esses percentuais, mas não devem 
contingenciar o restante e não levar a sério aquilo que 
foi aprovado pelo Legislativo.

Portanto, ao longo da História do Brasil e do mun-
do, a questão orçamentária sempre foi uma queda de 
braço, sempre foi uma medição de força entre os Po-
deres Legislativo e Executivo, e o Poder Executivo tem 
levado vantagem. O Poder Executivo, com a sua caneta, 
tem tido o poder de não apenas contingenciar, como 
vetar, como colocar para um segundo plano verbas que 
são necessárias, que são fundamentais para setores 
como saneamento básico, saúde e educação.

Desde tempos imemoriais, Sr. Presidente, que há 
uma luta para que a receita, a arrecadação, seja fruto de 
uma participação do Legislativo. O famoso João Sem-
Terra, lá pelos idos de 1215, na Inglaterra, defendeu 
que só poderia haver arrecadação com aprovação pré-
via do legislativo, do parlamento. É o famoso princípio 
da taxação, que não pode haver sem representação. 
Já houve uma revolução, também na Inglaterra, onde 
uma dinastia foi por água abaixo. A dinastia Stuart 
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foi substituída pela Casa de Orange. Aquela dinastia 
gastava de forma desbragada, sem nenhum limite, a 
receita que era aprovada pelo Legislativo. Perdeu o 
poder, Sr. Presidente, única e exclusivamente porque 
não sabia gastar.

Já disse o famoso economista Milton Friedman 
que o bom governo, o bom gestor, é aquele que me-
nos gasta, que menos regulamenta e que cobra menos 
impostos. Ora, Sr. Presidente, o que é o orçamento se-
não uma peça representativa, senão um retrato vivo 
da nação, a receita daquilo que é arrecadado, daquilo 
que é retirado das pessoas físicas, das pessoas jurídi-
cas, do suor daqueles que trabalham? O Orçamento, 
Sr. Presidente, deveria ser – e não é no Brasil – um 
instrumento da verdade usado pelo Poder Legislativo 
para aprovar uma determinada verba, que o Executivo 
não apenas deve aprovar, mas também realizar a obra 
aprovada pelo Legislativo.

Por que deixei a Comissão de Orçamento? Den-
tre os motivos, Sr. Presidente, alguns já foram aqui 
assinalados pelos Srs. Senadores, como a aprovação 
da proposta orçamentária na calada da noite, altas 
horas da noite, varando a madrugada quatro ou cinco 
Deputados, três ou quatro Senadores, reuniões nos 
corredores. Eu brigava pela aprovação de matérias, e 
quantas vezes briguei, pensando que aquilo era ver-
dadeiro. Quando chegava ao meu Estado, Sergipe, os 
Prefeitos, os repórteres me perguntavam: “E aí, Senador 
Valadares, o senhor, que é coordenador da bancada 
de Sergipe para o Orçamento, quanto conseguiu apro-
var para Sergipe? Eu respondia: “Olhe, mais de R$100 
milhões. Diziam-me: “Puxa! Sergipe está de parabéns!” 
E quando, Sr. Presidente, da execução orçamentária, 
aqueles R$100 milhões eram “torrados” pelo Executi-
vo, ou seja, contingenciados. Aquilo ali não passava de 
algo sem o menor valor para o Executivo federal, mas 
para o Estado que representamos poderia, sem dúvi-
da alguma, representar o desenvolvimento de muitos 
Municípios e a salvação de muitas comunidades.

Por isso, Sr. Presidente, saí da Comissão. Mas 
agora espero que o Governo a que pertenço, o Gover-
no democrático do Presidente Lula, reconheça que o 
Brasil não pode continuar com esse faz-de-conta. O 
Orçamento federal é algo sério. Trata-se de um proje-
to enviado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, 
mas quando de sua aplicação, ninguém o leva a sério. 
Os Ministros não recebem os Parlamentares, quando 
os recebem...

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... já vão logo dizendo que a verba po-

derá ser destinada, implementada – Sr. Presidente, já 
estou terminando –, mas algo será contingenciado. Os 
Parlamentares podem reclamar, mas eu reclamo de 
cátedra, porque, no Governo passado, a verba libera-
da para o meu Estado foi pouca ou nenhuma, pois eu 
teria que apoiar o Governo para tanto.

Por isso, Sr. Presidente, não podemos usar o Or-
çamento como moeda de troca, como instrumento de 
corrupção, de fraude ou de desfaçatez. O Orçamento 
é coisa séria, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Renan Calheiros, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antero Paes de Barros, 
2º Vice-Presidente.

O SR PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MS) – O próximo orador inscrito é o Senador 
Pedro Simon, a quem concedo a palavra.

S. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, esta é uma noite importante, pela 
coragem da Casa de entrar no debate de matéria tão 
relevante.

Eu diria que sobre o Orçamento, sobre o fundo 
do escândalo do Orçamento, esta Casa quase chegou 
perto. Quando criamos a CPI destinada a investigar 
os “anões do Orçamento”, quando fizemos o debate 
e o levantamento naquela Comissão Parlamentar de 
Inquérito, chegou-se à conclusão de como funcionava 
a Comissão do Orçamento, de quais eram as emprei-
teiras, quais eram as pessoas e de como era feita a 
andança do Orçamento, não aqui, mas como come-
çava lá no Ministério.

É importante salientar que a emenda orçamentária 
já chega pronta aqui. É uma emenda de tantos milhões 
para construir uma determinada estrada, mas, na ver-
dade, na verdade, há quem faça o lobby, a preparação; 
diga qual é a estrada, o montante; disponibilize a verba 
no Orçamento. Muitas vezes é o Ministro quem assina 
a remessa, mas os seus assessores ali atrás, na orga-
nização, no segundo e terceiro escalões, onde estão os 
homens que fazem a corrupção que usam as verbas, 
medem as estradas e multiplicam o seu valor.

Pois isso conseguimos provar. Parece mentira, 
mas conseguimos provar! Quando chegamos às con-
clusões, elas eram tão graves e sérias que tivemos 
que optar A nossa opção foi primeiro agir em cima dos 
Parlamentares, cassar os que tinham usado o Orça-
mento escandalosamente. Achávamos que com isso 
ganhávamos autoridade para criar uma outra CPI, a 
das Empreiteiras, que pegaria o resto e levaria adiante. 
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Mas o Presidente da República não deixou. Foi uma 
guerra que dura até hoje. Durante sete anos houve 
uma briga para que se criasse a CPI das Empreitei-
ras. O material se perdeu, deteriorou-se e estava ali 
à disposição.

Hoje, começamos novamente a debater essa 
matéria, e sobre ela tenho várias emendas. A minha, 
que está sendo discutida juntamente com a do Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, é praticamente igual à 
do Senador Antonio Carlos Magalhães. A diferença é 
que a minha é mais sintética. Não tive a coragem do 
Senador Antonio Carlos Magalhães de inserir na Cons-
tituição todo o trâmite do orçamento definitivo. Apenas 
crio o orçamento, determino a obrigatoriedade e digo 
que o Presidente da República enviará mensagem ao 
Congresso Nacional para propor anulação aos créditos 
orçamentários ou adicionais que não serão executados 
no decorrer do período.

O Senador Antonio Carlos Magalhães vai adian-
te e coloca, por assim dizer, a lei complementar na 
Constituição. Faz bem S. Exª. Inserir na Constituição 
como será ou não o orçamento, o que teremos que 
praticamente mudar anualmente, não é o ideal. Mas, 
infelizmente, neste País, é mais fácil mudar a Cons-
tituição do que mudar a lei. Então, que se insira na 
Constituição e, amanhã ou depois, que se reforme o 
texto constitucional. Acredito, com toda a sinceridade, 
que, como está, realmente não pode continuar.

Respeito muitos membros da Comissão de Orça-
mento pela coragem que têm de participar da referida 
Comissão. Sei de Parlamentares que se dedicam de 
corpo e alma à Comissão de Orçamento. Mas, na ver-
dade, na verdade, assim como está não pode continu-
ar. Vamos mudar? Vamos. Vamos mudar aqui? Vamos. 
Mas não vi no debate aqui travado nenhuma suges-
tão para sentar-se à mesa como o Executivo e fazer a 
mudança. Vamos continuar recebendo um orçamento 
pronto, o qual vamos votar com as nossas emendas. 
Mas o Orçamento que vem para cá, do modo como 
vem para cá, já vem com o lobby feito, com os números 
prontos, com as decisões tomadas lá no terceiro esca-
lão no Ministério. Muitas vezes, um ministro só briga 
com o Ministro do Planejamento para não diminuir as 
verbas do orçamento de seu ministério, mas ele não 
tem a mínima idéia de onde saem aquelas verbas, do 
preço daquela estrada e como é feito aquilo. 

Vamos votar? Vamos votar! O Senador Aloizio 
Mercadante é muito coerente no sentido de dar um 
espaço para adaptarmos o orçamento. Criar a comis-
são é absolutamente necessário. O ideal seria criar a 
comissão para, depois, votar a lei. Mas vamos votar a 
lei depois de criarmos a comissão. Provavelmente, o re-
sultado será votarmos novamente mudanças na lei.

Sr. Presidente, o fato de estarem aqui debatendo 
Bancada da Oposição e Bancada da Situação e con-

cordando a respeito de uma matéria dessa natureza, 
num entendimento para ultrapassar as antipatias, de-
monstra que esta Casa tem capacidade, sentimento 
e espírito compenetrado na hora devida.

Sabemos, é verdade, que há uma diferença muito 
grande, há um caminho muito longo a ser percorrido 
entre a discussão de hoje e o término do Orçamento 
como desejamos. O Líder Mercadante vota com tran-
qüilidade e diz ao seu Presidente que não precisa se 
assustar, que não ficará com as mãos amarradas na 
votação do Orçamento pelo Congresso Nacional. Até 
conseguirmos isso, teremos um longo caminho a ser 
percorrido, com grande responsabilidade.

Sr. Presidente, vejo o Orçamento que votaremos 
como o que de mais importante poderíamos fazer: o 
Congresso Nacional votar e ter a certeza de que está 
votando aquilo que vai acontecer.

O Presidente da República poderá, se a verba 
for maior enviar ao Congresso propostas para novas 
obras; se faltar, poderá enviar ao Congresso corte de 
verbas daquelas que estão faltando. O que não pode 
continuar é dois ou três membros do Poder Executivo 
estarem acima da vontade da Nação, do Presidente, do 
Congresso Nacional, dos ministros, dos governadores, 
dos prefeitos e de toda a sociedade. Essas três pessoas 
é que dizem o que entra e o que não entra, o que fica 
e o que sai, o que vai ser executado ou não.

Quando se fala na possibilidade de corrupção, de 
pressão, não há dúvida nenhuma de que muito mais 
do que existirem aqui no Congresso Nacional, elas 
existem lá, onde não são 600, mas 5 ou 6, onde não é 
uma mera adaptação de algumas emendas, mas sim 
a origem de todo o Orçamento, que dirá qual estrada, 
qual o preço e qual o valor.

Será um dia importante decidirmos votar esta 
matéria. Fico feliz em ver a minha emenda junto com 
a do Senador Antonio Carlos. A de S. Exª sendo vo-
tada, mas a minha do mesmo teor da dele, e vermos 
que realmente demos um passo concreto e positivo 
nessa questão orçamentária. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao eminente Senador Pedro Simon.

Concedo a palavra, por dez minutos, para discutir 
a matéria, ao Senador Antero Paes de Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, enfim, chegou o momento de 
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se fazer um grande debate no Senado da República 
sobre a recuperação das funções dos Parlamentares 
e do próprio Parlamento brasileiro. 

É fundamental a proposta aqui apresentada pelo 
Senador Antonio Carlos Magalhães. É importante dis-
cutir o Orçamento na sua inteireza, pois ele se iniciar 
na LDO. Temos de ter a liberdade de alterar, modifi-
car o Orçamento. Depois de modificado no Congresso 
Nacional, é vontade da Nação que o Orçamento seja 
cumprido.

É importante frisar algumas questões. Temos de 
ter liberdade nas emendas individuais. Nas emendas 
a serem debatidas, que o debate seja sob a ótica da 
LDO, para que tenhamos efetivamente condição de 
definir propostas públicas de desenvolvimento nacio-
nal. É essa a questão fundamental.

Não dá mais para o Parlamento fazer de conta 
que não pode influir na questão da reforma agrária. 
Não dá mais para dizer que faltam recursos para re-
solver os problemas dos assentamentos, quando nós, 
Parlamentares, temos condições de alocar recursos. 
Não dá mais para dizer que a educação continua sen-
do prioridade, quando vemos contingenciamento dos 
recursos para a educação em nível superior. Isso deve 
ser votado pelo Congresso Nacional, e o Executivo terá 
a obrigação de cumpri-lo, baseado num projeto de de-
senvolvimento do Estado e do País. Antes de discutir o 
Orçamento, é preciso discutir exaustivamente a LDO, a 
partir do Executivo. Durante 20 anos, constou na LDO, 
por exemplo – aliás, isso constou da Constituição –, a 
obrigatoriedade de se aplicarem 20% dos recursos em 
irrigação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Esse percentual nunca foi aplicado. O Executivo nunca 
mandou a mensagem cumprindo aquela exigência cons-
titucional, e essas regiões perderam sempre recursos 
na área da irrigação. Sendo assim, precisamos tratar 
desses assuntos, de modo a mostrar que também o 
Executivo deve entrar nesse enquadramento para que 
possa atender às prioridades nacionais.

As emendas parlamentares que elaboramos di-
zem respeito a 1%, 2% do Orçamento nacional. São 
essas as alterações aqui feitas. Portanto, se o País for 
extraordinariamente bem, se a economia for espeta-
cular, vamos decidir sobre 4%. Os Parlamentares não 
podem ser contra o exercício da atividade parlamentar. 
Essa é a questão. Da mesma forma, não é possível 
termos receios relacionados a esse Orçamento impo-
sitivo. Os Parlamentares têm receio de quê? De que 
estava correta a música dos “Paralamas do Sucesso” 
que dizia que Luiz Inácio falou que são 300 no Con-
gresso Nacional? É esse o receio?

Não há condições de manter esse tipo de argu-
mentação no Congresso. Precisamos evoluir para recu-

perar as prerrogativas parlamentares em legislação e 
na deliberação sobre as questões orçamentárias. Não 
podemos ficar no “toma-lá-dá-cá”, como disse o Sena-
dor Antonio Carlos Valadares. Não estou me referindo 
a nenhum governo em especial. Estou falando do Po-
der Executivo porque, na tenra democracia brasileira, 
se é democrata no Parlamento e se adquire um viés 
autoritário quando se assume a função executiva no 
Governo brasileiro. 

Não há por que estabelecer a desconfiança com 
relação a Parlamentares. O controle externo do Con-
gresso Nacional é feito pelo Tribunal de Contas, pelos 
tribunais de Justiça e principalmente pela população 
brasileira de quatro em quatro anos quando Depu-
tado Federal e de oito em oito anos quando Senador 
da República.

Ao encerrar, cumprimento o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, salientando que o Congresso Na-
cional não pode perder esta oportunidade. São válidos 
os argumentos aqui esposados pelo Líder do Gover-
no, Senador Aloizio Mercadante. E que a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal precisam debruçar-se 
e fazer um debate de modo a fortalecer o Parlamento 
brasileiro.

Não só nesta mas, também, nas questões legisla-
tivas, o Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, 
tomou posse e alertou para a questão das medidas 
provisórias, dizendo que o Legislativo tem que legislar 
mais, como disse o também recém-eleito Presidente 
da Câmara, Deputado Severino Cavalcanti. Essas são 
questões que irão trazer uma discussão mais tranqüila 
para o Parlamento brasileiro e vão melhorá-lo.

Eu gostaria de cumprimentar o Senador Antonio 
Carlos Magalhães e fazer um apelo às lideranças no 
Congresso para que debatamos exaustivamente essa 
questão, mas que não haja a procrastinação e, por 
mais uma vez, a subordinação do Poder Legislativo a 
uma vontade do Executivo, que não quer permitir que 
sobre um ou 2% por cento, ou no máximo 4%, no me-
lhor dos mundos, o Parlamento possa decidir sobre a 
aplicação dos recursos neste País.

É verdade que podem existir desvios no Parla-
mento, mas é verdade também que podem existir des-
vios nas diversas esferas executivas, seja no Governo 
Federal, seja nos Governos estaduais, seja nas Prefei-
turas Municipais. Não cabe estabelecer desconfianças 
como mote para se discutir a questão. Cabe, sim, es-
tabelecer que é importante recuperar as prerrogativas 
do Parlamento brasileiro.

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

AC) – Agradeço ao eminente Senador Antero Paes 
de Barros.
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Com a palavra, o Senador Hélio Costa para dis-
cutir a matéria por dez minutos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a proposta do Senador Antonio Carlos 
Magalhães tem que ser vista como o primeiro passo 
importantíssimo do Senado da República, endereçan-
do o problema para a Câmara dos Deputados e para o 
Congresso Nacional, no sentido de resolver a perene 
disputa entre ficção e realidade que é a grande luta 
pela elaboração, todos os anos, de um orçamento para 
a República. Na verdade, o que ocorre – e estamos 
presenciando isso nos últimos dois anos, pois pela Li-
derança do meu Partido, o PMDB, fui indicado membro 
da Comissão Mista de Orçamento – é que apresenta-
mos um orçamento totalmente fora da realidade brasi-
leira; e, evidentemente, o Executivo, por intermédio do 
Presidente da República, via seus Ministros, tem que 
fazer o contingenciamento, os cortes, porque não há 
recursos, não há dinheiro para cumprir todas as obri-
gações determinadas na Lei Orçamentária.

O orçamento impositivo pode, sim, consertar de-
finitivamente essa impropriedade da Lei Orçamentária. 
Mas seria muito importante que, nesta matéria, na dis-
cussão desta PEC nº 22, se pudesse também analisar 
aquilo que já deu certo, aquilo que foi bem-sucedido em 
outros países, mas que, na realidade, está faltando no 
encaminhamento dessa questão. Não se trata apenas 
de fazer o orçamento impositivo, até porque a PEC nº 
22, do Senador Antonio Carlos Magalhães, chega a 
dizer que a não-execução do orçamento como vai ser 
proposto pelo Congresso imputa crime de responsa-
bilidade. Ou seja, se não se cumprir o Orçamento, se 
incorrerá em crime de responsabilidade.

Mas, para se chegar a esse ponto em que vamos 
inclusive exigir do Presidente da República e do Exe-
cutivo a execução rigorosa da Proposta Orçamentária 
do Congresso Nacional, deveríamos ter um primeiro 
estágio que Estados Unidos e União Européia fize-
ram: primeiro, deve-se procurar encontrar a fórmula 
do equilíbrio orçamentário, Senador Mão Santa, antes 
de se impor no Orçamento a necessidade de cumpri-
mento rigoroso daquilo que sai do Congresso. Tenta-
se o equilíbrio orçamentário. Foi assim que se fez na 
Europa e nos Estados Unidos; durante cinco anos, os 
governos que se sucediam trabalhavam em função de 
se conseguir um orçamento equilibrado. Em determi-
nado momento, o Congresso mandava um orçamento 
rigorosamente dentro das possibilidades do Governo 
que então o cumpria quase que de forma impositiva. 
Não estamos fazendo isso. Estamos dando um salto 
por cima da proposta que seria primeiro tentar equili-
brar o orçamento. Já estamos saindo da ficção e que-

rendo entrar diretamente na realidade. Estamos nos 
esquecendo de algumas coisas que durante a reforma 
Tributária discutimos amplamente, como a desvincula-
ção das receitas da União. Como fica isso? A proposta 
de se tirar a educação da DRU... Tudo isso tinha de ser 
discutido no instante em que estamos exercitando a 
realidade do orçamento, para saber se a proposta que 
apresentarmos será cumprida pelo Executivo.

Conforme disse, sou membro da Comissão Mista 
de Orçamento há dois anos. No primeiro ano, eu fui 
sub-Relator dos Poderes da República. Após inúmeras 
e sucessivas horas de trabalho junto com a Assessoria 
do Senado, chegamos a uma formulação inteligente, 
correta. Foi esse corpo técnico competente que ajudou 
o sub-Relator a encontrar as soluções.

Este ano, também por indicação da Liderança do 
meu Partido, fui sub-Relator da Emenda nº 103 relativa 
ao Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre. 
E, mais uma vez, com a colaboração do corpo técnico 
desta Casa, conseguimos encontrar caminhos capa-
zes de apresentar, dentro da realidade orçamentária, 
solução para os problemas mais graves que o País 
enfrenta neste momento, que são os buracos nas es-
tradas federais e estaduais.

Foram inúmeros os pedidos que recebemos do 
Brasil inteiro, notadamente do meu Estado, Minas 
Gerais, onde as estradas desapareceram, sumiram, 
acabaram, prejudicando o escoamento da produção, o 
trânsito livre de pessoas, o turismo e todos os setores 
importantes para a sociedade. Ainda assim, consegui-
mos encontrar um caminho.

Por que na sub-relatoria, nos setores específi-
cos do orçamento, conseguimos equilibrar a receita 
e a despesa e propor soluções e, lamentavelmente, 
no orçamento como um todo não conseguimos isso? 
Mandamos uma peça de ficção, que tem apenas 10% 
de chance de ser executada.

Ouvi vários Senadores referirem-se às emen-
das individuais e às Emendas de Bancada. Reafirmo 
a importância das emendas individuais de Deputados 
e Senadores. É por meio delas que os pequenos mu-
nicípios, as pequenas comunidades, recebem ajuda 
direta do Governo Federal. A canalização de peque-
no trecho de esgoto em uma cidadezinha do interior 
significa investimento em saúde pública. Cada R$1,00 
investido em saúde pública gera uma economia de 
R$4,00 com atendimento médico. Essas emendas são 
importantíssimas.

Da mesma forma, as Emendas de Bancada, às 
quais o Senador Sérgio Guerra se referiu como ins-
trumento importante e poderoso de apoio do Governo 
Federal aos Estados, têm de ser mantidas. Precisamos 
ter o cuidado de não dar a impressão de que vamos 
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destinar a um setor uma importância capaz de resolver 
determinado problema e, lá na frente, nos frustrarmos 
vendo que isso não aconteceu.

Caso semelhante passou-se com este Senador, 
que deixou de atender inúmeras reivindicações no sen-
tido de estabelecer uma verba de Bancada do Senado 
no valor de R$12 milhões para estradas em diversas 
situações, na esperança de que, com o dinheiro que 
havíamos destinado especificamente às estradas, po-
deríamos consertá-las. Então, destinamos essa verba 
de Bancada de Minas Gerais à construção de quadras 
esportivas nas comunidades mais carentes de nosso 
Estado. De repente, o que vimos no final do ano? Todas 
as emendas relativas às grandes empreiteiras foram 
liberadas. O mesmo não aconteceu com a emenda do 
Senador que precisava atender às comunidades caren-
tes, aos mais pobres, aos mais humildes, construindo 
quadras em lugares onde não há espaço para as pes-
soas desenvolverem atividades esportivas ou onde as 
crianças possam se divertir. Daí, a grande frustração.

Por isso, Sr. Presidente, fiz questão de fazer esse 
pronunciamento, lembrando que ainda temos tempo. 
Essa matéria voltará à comissão, onde passará nova-
mente por uma série de discussões. Esperamos que 
o Senador Antonio Carlos Magalhães, com a expe-
riência que tem como Parlamentar brilhante, como 
ex-Governador, como ex-Ministro de Estado, possa 
incorporar a discussão sobre o equilíbrio orçamentá-
rio dentro dessa proposta tão inteligente, tão objetiva. 
Espero que esse seja um passo decisivo para acabar 
com a ficção do Orçamento da União, transformando-
o em realidade.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao eminente Senador Hélio Costa.

Concedo a palavra ao último orador inscrito, Se-
nador Mão Santa, para discutir a matéria. S. Exª dis-
põe de dez minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana, estrela do Partido dos Trabalhadores, Srªs e 
Srs. Senadores presentes na Casa, brasileiras e bra-
sileiros aqui presentes e que assistem a esta sessão 
pelo sistema de comunicação do Senado Federal, o 
orçamento é uma previsão do que se arrecada e do 
que se gasta.

Senador Hélio Costa, aprendemos muito com 
a sua experiência no Brasil, em Minas Gerais, e nos 
Estados Unidos. Mas, Senador Tião Viana, Senador 
Heráclito Fortes, Petrônio Portella – e talvez nenhum, 
em 181 anos, excedeu Petrônio Portella, piauiense, 
quando dirigiu este Congresso. Pois bem, Senador 

Heráclito Fortes, Petrônio Portella certa vez me disse: 
“Mão Santa, seja prefeito da sua cidade, depois você 
vai ser tudo no Piauí”.

Senador Hélio Costa, aceitei o conselho e me 
candidatei à prefeitura, mas perdi a eleição. Fui eleito 
Deputado, mas, depois, seguindo a experiência de Pe-
trônio, fui ser prefeito da minha cidade, Senador Tião 
Viana. Fui “prefeitinho”! O erro está aí: para ser papa, 
o religioso foi seminarista, foi padre; para ser general, 
o militar foi soldado, sargento, tenente. Então, aí está, 
Senador Heráclito Fortes: nós que fomos “prefeitinhos” 
– aliás, V. Exª foi “prefeitão”, porque administrou a 
Capital e eu fui Prefeito de Parnaíba, no litoral –, en-
tendemos essas coisas. Primeiro, precisamos de ter 
virtude. No Renascimento, eles diziam: é preciso ter 
virtude e fortuna – virtude, como a honestidade; for-
tuna é sorte.

Senador Tião Viana, estão faltando virtudes. Vou 
contar a V. Exª um fato que ocorreu quando eu era “pre-
feitinho”. Eu encampei um hospital federal do Fcesp, 
cujo presidente era um piauiense que foi Deputado, 
Antônio Tapeti, e o Presidente José Sarney queria um 
no Maranhão e – “Mateus, primeiro os teus” – primeiro 
fez o do Maranhão; depois o do Piauí. Não o acabou. 
Eu fui Prefeito e o encampei.

Senador Heráclito Fortes, quando eu era Prefeito, 
apesar das dificuldades, encampei um hospital inaca-
bado e, como médico que sou, Senador Tião Viana, 
o fiz funcionar quando Valdir Arcoverde era Ministro 
da Saúde. Hoje aquele hospital, que é o melhor da 
região, se chama Dirceu Arcoverde, em homenagem 
ao irmão do Ministro.

Senador Tião Viana, eu não vou citar, mas um 
Deputado Federal chegou com uma proposta, com 
os empreiteiros. Senador Heráclito Fortes, depois eu 
digo quem era o Deputado Federal. V. Exª estava com 
os problemas de Teresina e eu com os de Parnaíba. 
Avançamos no Piauí. 

Veio uma proposta para a construção física de um 
hospital novo para Parnaíba. Eu disse que não, porque 
queria a ajuda do Ministro da Saúde para instrumen-
talizar. Senador Augusto Botelho, V. Exª é médico. A 
estrutura física eu estava fazendo, mas precisava ins-
trumentalizar as salas de cirurgia, as aparelhagens, 
essa sistemática moderna de diagnósticos. Senador 
Heráclito Fortes, o Deputado disse “não, é pra fazer 
que eu tenho dinheiro”. Moço, mas eu sou médico – o 
Ministro da Saúde também era médico. Consiga-me 
três minutos que eu o convenço, que estou com um 
hospital novo, com mais de cem leitos, satisfaz as con-
dições. Parnaíba tem excesso de leitos, eu quero é 
instrumentalizá-lo – argumentei. “Não, tem aqui é para 
o hospital todo. Se você quiser, é agora.”
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É a empreiteira! Senador Tião Viana, isso conti-
nua. Os grandes homens, os prefeitos estão aí. E eu 
seria mais prático, Senador Heráclito Fortes. Eu era 
menino e vi o Presidente Getúlio Vargas na Praça Nos-
sa Senhora das Graças, na Parnaíba. Ele se hospe-
dou em agosto de 1950, na casa do meu tio Prefeito, 
João Orlando, e dizia: “Se Prefeito, vou fazer o porto de 
amarração”. Era Luiz Correa, do litoral do Piauí. 

Agosto de 1950, 10 horas de manhã. Vi os Gre-
górios todos vestidos de branco. Ele estava fumando 
cachimbo, e nada. Governei o Piauí. Está lá o extraor-
dinário Ministro Reis Veloso. Como destinou dinheiro? 
Fui lá. O porto fora privatizado. Eu precisava de US$10 
milhões para concluir o Porto do Piauí, um modelo redu-
zido. Senador Heráclito Fortes, eu, como Governador, 
nunca consegui instrumentalizá-lo, porque já é tudo 
dirigido aos açudes, às grandes empreiteiras.

Tive que interromper o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso de uma reunião da Sudene, porque o 
dinheiro todo era para açude. Eu disse: o Piauí vai 
ficar afogado, porque lá há dezenove rios, seis pere-
nes, seis lagoas. Jorra água. Nós queremos energia. 
Interrompi Fernando Henrique Cardoso. Ele pensava 
que era a CUT invadinndo, porque estava havendo 
greve da Petrobras. “Fale, Mão Santa, você quebrou 
o protocolo”, ele disse. 

Então, isso já vem. Isso que vai é interesse das 
empreiteiras. 

Senador Heráclito Fortes, Sr. Presidente, Sena-
dor Tião Viana, segundo Rui Barbosa, o erro está na 
desobediência às leis. Só há uma salvação: obediência 
às leis e à justiça. O Governo, com as medidas provisó-
rias, é um estupro à Constituição. Ulysses Guimarães 
pegou a Constituição e disse: “Trair a Constituição é 
trair a Pátria.” Na Constituição está que o Governo Fe-
deral deveria ficar com um bolo de 54%, os Estados 
26%, os Municípios, 20%.

Atentai bem! Essa matemática, até o Ministro da 
Fazenda sabe. Palocci, como é médico, só sabe contar 
o termômetro: com 42º ele quebra, pressão dois por 
quatro, se a glicose deu mais 180 já vai para o coma. 
Mas isto o Palocci sabe: 54 % para o Governo Fede-
ral, 26% para os Estados e 20% para os Municípios. 
Taxas, tarifas, CID, imposto, tudo aumentou. Isso não 
nasceu com o Lula, mas ele acelerou, e o povo o está 
chamando Luiz Imposto Lula da Silva. O Governo Fe-
deral passou para 60%, os Estados, antes com 26%, 
passaram para 24, e os Municípios, de 20% passa-
ram para 16%.

Atentai bem! Ó Lula, Palocci! Núcleo duro, ca-
beça dura de José Dirceu. Há um agravante: o bolo 
diminuiu e os Estados aumentaram. Está ali Augusto 
Botelho, surgiu o dele – Roraima, Amapá, Tocantins. 

E os Municípios aumentaram em quase dois mil e o 
bolo diminuiu.

Senador Tião Viana, eu queria concluir. Meus 
parabéns! Seu Estado é bem dirigido, seu irmão é um 
grande Governador, porque foi prefeitinho. Eu queria 
dar aqui um arremate: de cada R$10,00 produzidos no 
Brasil, quatro são do Governo; mas vão R$2,50 para 
o Governo Federal, R$1,00 para o Estado, e R$0,5 
para o Município.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Permito já, já. 
O que quero dizer com o nosso raciocínio é que não 
é possível fazer isso. Temos de meditar e de passar o 
tempo, Senador Tião Viana, analisar, fazer uma refle-
xão, pois isso tudo é teoria.

Governei o Estado e parabenizo os que estão 
navegando. Governar é navegar. Navegar é preciso, 
porque governar é turbulência e complicações. Atentai 
bem, Senador Heráclito – V. Exª terá um aparte e vai 
enriquecer o meu pronunciamento –, mas vamos so-
mar aqui. Todo mundo sabe que a metade da receita 
do Estado vai para o pagamento do funcionalismo. Está 
aí a Lei Camata. Aí, tem a educação, 25%; a saúde, 
12%; uma dívida – e essa, eles não dispensam, essa 
tem primazia. As dívidas que os Estados pagam é de 
15, 16, 17. E há a dos Poderes, como o Legislativo, 
com uns 6%; Poder Judiciário, 5%, 6%; o Ministério 
Público, a Polícia.

Antes disso, temos de obedecer à Constituição, 
devolver a fatia dos Estados e das prefeituras para, 
então, meditar. No mais, é a falta da vivência atual.

Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço o 

aparte que me concede o Senador Mão Santa. V. Exª foi 
Prefeito, Governador. Eu só cheguei a Prefeito, mas vivi 
esse dilema com relação ao desrespeito que se tem com 
o Orçamento da Nação. V. Exª, na semana passada, con-
fessava aqui que a sua própria emenda orçamentária do 
ano passado, salvo engano, foi liberada sem que tives-
se decidido exatamente para onde ir. É dessa maneira, 
Presidente Tião Viana, que se trata o Orçamento da Na-
ção. Vou citar dois exemplos: o Senador Mão Santa é do 
Piauí e eu também, e tenho certeza de que S. Exª tem 
o mesmo pensamento meu. É com muita tristeza ver o 
desrespeito com que o Partido de V. Exª trata o Governa-
dor Wellington Dias. O Senador Mão Santa sabe que, no 
Governo Federal, ninguém respeita o Governador. Levam 
o Governador na galhofa, na brincadeira, na graça. O Go-
vernador está investindo em propaganda e publicidade 
para melhorar a sua imagem, o que é justo, porque ele 
é um homem fraco. Ser governado por um fraco é o pior 
dos destinos que pode acontecer a um Estado, principal-
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mente um Estado como o Piauí, que, quando não sofre 
da cheia, sofre com a seca. Pois bem. Nós aprovamos 
aqui, Senador Tião Viana – e V. Exª, como Líder, nos 
ajudou – a liberação de recursos para a construção do 
gasoduto ligando o Ceará ao Maranhão, via Piauí. Pois 
esses recursos se encontram com a Ministra das Minas 
e Energia e ela simplesmente não os libera, e o Piauí 
continua tendo prejuízo. No ano passado, o Governador 
anunciou o investimento de empresários paulistas na tec-
nologia do biodiesel, mais precisamente no Município de 
Cândido do Buriti, para plantio de mamona.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Era um pólo 
avançado de biodiesel. Pois o Piauí foi excluído do 
programa de biodiesel. O Senador Mão Santa sabe. 
Nós sofremos, embora, às vezes, não queiramos tra-
zer essas questões para o plenário do Senado Fede-
ral para que não se pense que é uma questão política 
contra o Governador. Mas nos dão tristeza. Senador 
Mão Santa, acabei de receber aqui – o Senado Fe-
deral nos brinda com a sua tecnologia – notícias dos 
jornais locais. Os jornais do Piauí estamparão amanhã 
essas manchetes. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – No Piauí, 
o Programa Fome Zero gastou, em apenas um mês, 
R$180 mil com táxi-aéreo. O Governador, então, me-
rece o tratamento que está recebendo, porque isso é 
um deboche. Num Estado pobre como o nosso, um 
programa fracassado como o Programa Fome Zero 
gastar R$180 mil em táxi-aéreo em um só mês é um 
desrespeito. Mas é isso mesmo, Senador Mão Santa. 
Vamos continuar, daqui, defendendo o Piauí, lutando e 
impondo, por meio do mandato que o povo piauiense 
nos conferiu, que o Orçamento do Brasil seja tratado 
com respeito e o Piauí não seja jamais vítima de hu-
milhação. Quanto a isso, não vamos concordar. Muito 
obrigado a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Quero dar o 
testemunho de gratidão... 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Informo a V. Exª que o tempo está esgotado, mas 
acredito que V. Exª colaborará.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Vamos pedir 
a Deus que nos inspire e vamos concluir já. 

Agradeço ao Senador Heráclito Fortes. Quando 
eu governei o Estado, o Senador, junto com outros 
Parlamentares, carrearam um grande número de re-

cursos. Agora, quando eu era Governador do Estado 
– ora, José Dirceu, cabeça dura! –, nunca me apossei 
de uma dotação de um Deputado Federal ou Senador. 
Até o Senador Hugo Napoleão, com quem tive algu-
mas adversidades que o destinou colocou, pode dar 
esse testemunho. Agora todas as emendas que con-
seguimos, o Governo as toma para si. Nunca vi isso 
não! Isso não existe!

Quero agradecer ao Senador Heráclito Fortes 
e dizer a S. Exª que, realmente, o Piauí está viven-
do dias de dificuldade. Eu ia me inspirar em algumas 
pessoas, já que está aqui Raimundo Carreiro, o Se-
nador José Sarney, do Maranhão, em Padre Antônio 
Vieira. No museu de São Luís, consta: “Palavras sem 
exemplos é como um tiro sem bala”. O exemplo arras-
ta. Atentai bem!

V. Exª falou do Governador do Piauí.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Primeira-
mente, Lula deu o exemplo de aumentar o número de 
ministérios e aumentou o número de Secretários. Além 
disso, Lula sai com um “aviãozão”, e o povo também 
só pode querer dar um “vôozinho” com o dinheiro do 
Fome Zero.

Essas são as nossas palavras. Vamos valorizar e 
defender o mais importante administrador da República, 
que é o prefeito, porque é o único que vai administrar 
sua mãe, sua esposa, seus filhos e sua família. A ele 
devemos restituir as dotações que a Constituição es-
tabelecia e que estão sendo castradas pelo Governo 
da cabeça dura.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Não havendo mais quem peça a palavra, está encer-
rada a discussão, em primeiro turno.

A matéria retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos termos do art. 359 do Regi-
mento Interno, para exame das emendas apresenta-
das em Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP) 
– Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 81, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 81, de 2003, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Tasso Jereissati, 
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que acrescenta o art. 174-A à Constituição 
Federal, para fixar os princípios da atividade 
regulatória. 

Parecer favorável, sob nº 270, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

Sobre a mesa, emendas que passo a ler.

São lidas as seguintes: 

EMENDA Nº 1 – PLEN À PEC Nº 81, DE 2003

Acrescenta o art. 174-A à Constituição 
Federal, para fixar os princípios da ativida-
de regulatória.

Dê-se ao art. 1º da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 81, de 2003, a seguinte redação:

Art. 1º O capítulo I do Título VII da Cons-
tituição Federal passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 174-A:

Art. 174-A. A atividade regulatória, desti-
nada a promover o funcionamento adequado 
dos mercados dos serviços públicos de com-
petência federal em regime de autorização, 
permissão ou concessão, atendendo aos in-
teresses dos consumidores, do poder público 
e das empresas, poderá ser desempenhada 
por agências reguladoras, entidades sujeitas 
a regime autárquico especial, com quadro 
próprio de pessoal, e observará os seguintes 
princípios:

I – proteção do interesse público;
II – defesa do consumidor e da concor-

rência;
III – promoção da livre iniciativa;
IV – prestação de contas;
V – mínima intervenção na atividade 

empresarial;
VI – universalização, continuidade e qua-

lidade dos serviços;
VII – imparcialidade, transparência e 

publicidade;
VIII – autonomia funcional, decisória, 

administrativa e financeira;
IX – decisão colegiada;
X – investidura a termo dos dirigentes 

e estabilidade durante mandatos;

XI – notória capacidade técnica e re-
putação ilibada para exercício das funções 
de direção;

XII – estabilidade e previsibilidade das 
regras; e

XIII – vinculação aos regulamentos, con-
tratos e pactos;

Parágrafo único. Lei regulamentará o dis-
posto neste artigo, inclusive quanto ao controle 
externo e supervisão, pelo Poder Executivo, 
das agências reguladoras.

Justificação

Em relação ao caput da emenda proposta pelo 
Senador Tasso Jereissati, cumpre destacar que sua 
redação é abrangente, permitindo que se depreenda 
que toda atuação estatal nas atividades econômicas 
deverá ser operada por meio de agências regulado-
ras. Afinal, várias entidades exercem atribuições de 
“regulamentação, habilitação e fiscalização, inclusive 
aplicação de sanções” em setores diversificados da 
economia que não são próprios para a instituição de 
agências reguladoras.

Como exemplo, podemos citar a fiscalização exer-
cida pelos Ministérios do Trabalho e da Fazenda por 
meio dos Fiscais do Trabalho e dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal, pelo Banco Central do Brasil no 
mercado mobiliário e no Sistema Financeiro Nacional 
e pelo Ibama relativamente ao meio-ambiente. Em re-
lação à regulamentação, além de muitos outros casos, 
podemos citar a competência da Secretaria da Receita 
Federal para regulamentar as atividades tributárias por 
intermédio de instruções normativas. Daí pode-se in-
ferir que se tais pressupostos fossem ampliados para 
toda Administração Pública surgiriam sérios obstácu-
los para o seu funcionamento e dificuldade para se 
encontrar um adequado desenho institucional, além 
de um aumento de despesa derivado da criação de 
agências reguladoras para praticamente todos os se-
tores de sua atuação.

No mesmo sentido, a proposição poderia afetar 
serviços em que os titulares são outros entes fede-
rados (Estado, Município e Distrito Federal). Como 
exemplo, registre-se o caso de transporte urbano que, 
atualmente, não é regulado e fiscalizado por meio de 
órgãos reguladores independentes e o setor de sane-
amento básico.

Em relação à teoria econômica vale dizer que 
“a justificativa econômica tradicional para a regulação 
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diz respeito a maximização da eficiência em mercados 
caracterizados pela concentração de poder econômi-
co (e.g., monopólio ou oligopólio) e naqueles onde 
as barreiras à entrada são significativas. Outras justi-
ficativas econômicas para a regulação são as falhas 
de mercado relacionadas com as externalidades, a 
correção de assimetrias de informação e poder, e a 
intervenção para facilitar a transição para regimes de 
mercado, assim como a insuficiente provisão de bens 
públicos, e.g., onde há necessidade de promocão da 
universalizacão de acesso aos serviços”.

Cabe salientar que, segundo do documento Aná-
lise e Avaliação do Papel das Agências Reguladoras 
no Atual Arranjo Institucional Brasileiro, publicado pela 
Presidência da República em 2003, “a presença das 
agências reguladoras é indispensável para o sucesso 
dos investimentos privados, que são centrais para suprir 
o déficit de investimento em infra-estrutura no Brasil. 
Isto se dá porque importante parte deste investimento 
terá que ser arcada pelo setor privado, e investimentos 
em infra-estrutura envolvem significativos custos irre-
cuperáveis amortizados por um longo prazo de tempo. 
Em um país, essa situação cria riscos que de que tanto 
empresas quanto governo ajam de forma oportunis-
ta: de um lado, uma vez assegurada a concessão de 
um serviço público essencial, surge para a empresa 
investidora a oportunidade de pleitear benefícios não 
previstos inicialmente. Por outro lado, pela ótica do go-
verno, uma vez que a empresa concessionária já re-
alizou significativo investimento fixo, surge o incentivo 
de remunerá-lo abaixo do nível eficiente.

Nesse contexto, as prerrogativas das agências 
reguladoras: autonomia orçamentária e financeira; 
mandatos fixos para seus dirigentes e não coincidente 
com eleições majoritárias; estrutura de direção e deci-
sões colegiadas; e quarentena para os dirigentes na 
partida, buscam a independência do órgão regulador, 
procurando dar base para a imparcialidade e neutrali-
dade no exercício dos poderes regulatórios. Em outras 
palavras, tentam evitar o risco do aparato regulatório 
ser capturado pelos produtores, consumidores e outros 
agentes envolvidos no setor de atuação do órgão. Não 
se pode, assim, falar em “independência” de agências 
reguladoras, mas de graus de autonomia conferidos 
por lei, na estrita necessidade derivada de suas com-
petências e atribuições.

Segundo o citado estudo, “para que se analise 
a necessidade da existência de agência regulado-
ra, primeiramente, faz-se necessário identificar a 

necessidade de regulação, ou seja, do estabeleci-
mento de meios para exercer o controle social por 
meio de regras explicitadas em leis decretos, con-
cessões, contratos e decisões de órgãos regulado-
res. O principal critério a ser observado quando da 
decisão sobre a necessidade da regulação refere-se 
à hipótese de existência de falhas de mercado que 
justifiquem a sua intervenção, [conforme exposto 
acima]. Apenas nos casos que exista necessidade 
de regulação, de modo geral, caberá a existência da 
agência reguladora. Esta definição conceitual é fun-
damental para evitar que corporações burocráticas 
ou grupos econômicos venham pressionar; futura-
mente, o governo para a instituição de agências em 
seus setores de atuação”.

Assim, a atividade regulatória por meio de ór-
gãos reguladores independentes deveria se restringir 
apenas aos mercados que possuem as características 
expostas acima e, especialmente, em serviços públicos 
em regime de autorização, permissão ou concessão 
no âmbito da União.

Especificamente em relação aos incisos IX e X, 
cumpre destacar que a atual legislação relativa à ati-
vidade regulatória não distingue agências reguladoras 
de agências executivas ainda que, doutrinariamente, 
seja possível realizar esta distinção. Desta forma, a 
obrigatoriedade de decisão colegiada em agências 
reguladoras (inciso IX) e de decisão monocrática re-
corrível a colegiado em agências executivas (inciso 
X) poderia suscitar controvérsias jurídicas sobre o 
desenho institucional das agências reguladoras exis-
tentes, aumentando o risco das atividades reguladas. 
Dessa forma, sugere-se nova redação que afaste essa 
dicotomia.

Por fim, a redação do parágrafo único, ao exigir 
quórum qualificado para a regulamentação das ativi-
dades dos setores regulados, dificultaria demasiada-
mente as proposições de políticas setoriais, funda-
mentais para atração de investidores privados e, con-
seqüentemente, a geração de empregos, bem assim 
a tramitação de uma lei geral para as agências cuja 
conveniência é justificada pela necessidade de haver 
“um quadro de referência quanto ao seu regime jurídi-
co, que limite a tentação da singularidade de regimes 
sem justificação razoável”. Dessa forma, o parágrafo 
único deverá exigir que a regulamentação da matéria 
se dê por lei ordinária.

Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2005.
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EMENDA Nº 2, DE PLENÁRIO À PROPOSTA 
 DE EMENDACONSTITUCIONAL Nº 81, DE 2003

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
Art. 1º O capítulo I do Título VII da Constitui-

ção Federal passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 174-A:

Art. 174-A. A atividade regulatória desti-
nada a promover o funcionamento adequado 
dos mercados dos serviços públicos de com-
petência federal em regime de autorização, 
concessão ou permissão, atendendo aos inte-
resses dos consumidores, do poder público e 
das empresas, será desempenhada por agên-
cias reguladoras, órgãos de Estado sujeitos 
ao regime autárquico especial, com quadro 
próprio de pessoal, e observará os seguintes 
princípios:

Justificação

Essa proposta de emenda visa, primeiramente, 
a restringir a aplicação do artigo aos serviços públi-
cos de competência federal e passível de delegação 
à iniciativa privada, ou seja, aqueles regidos pelo dis-
posto no art. 175 da Constituição Federal.

Com essa nova redação, excluem-se da pro-
posta outras atividades estatais que poderiam ser 
enquadradas como “atividades regulatórias”, como, 
por exemplo, atos de fiscalização, regulamentação 
e habilitação, característicos do poder de polícia do 
Estado e que são exercidos pela Administração Pú-
blica direta ou indireta. Ilustrativos são os poderes 
de fiscalização exercidos pelos Ministérios do Traba-
lho, por meio dos fiscais do trabalho, dos auditores 
fiscais da Receita Federal, do Banco Central que, 
além de responsável pela política monetária, exerce 
a fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e da 
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Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o mer-
cado de capitais. Tudo isso amparado pelo art. 174 
da Constituição Federal que afirma, em seu caput, 
que “como agente normativo e regulador da ativida-
de econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, 
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indi-
cativo para o setor privado.”

Além disso, a emenda visa restringir a abrangên-
cia do artigo aos serviços públicos de competência 
federal, já que há serviços públicos de competência 
estadual e municipal, como, por exemplo, transporte 
urbano e saneamento básico, em que não se verifi-
ca a presença de agências reguladoras. De fato, ao 
serem responsáveis pela decisão de delegar ou não 
dos serviços de sua competência à iniciativa privada 

acabam por decidir também pela estrutura adequada 
de fiscalização e regulamentação do serviço.

Por fim, vale lembrar que a Constituição Federal, 
em seu art. 241, prevê a celebração de consórcios 
públicos entre os entes federativos com o objetivo de 
promover a gestão associada de serviços públicos. 
Tais consórcios passariam a exercer, existindo ou não 
agências reguladoras, atividades de regulação certa-
mente envolvidas na gestão dos serviços. Podemos 
citar em reforço ao nosso argumento a aprovação, na 
Sessão de 22 de fevereiro de 2005, do PLC nº 148 
de 2001, de autoria do Deputado Rafael Guerra do 
PSDB de Minas Gerais, que ao tratar da regulamen-
tação de atividades regulatórias dos consórcios pú-
blicos na gestão dos serviços, não exige a presença 
de agências de regulação.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP) 
– Transcorre hoje a quinta e última sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão em primeiro turno.
A matéria retorna à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, nos termos do art. 359 do Regi-
mento Interno, para exame das emendas apresenta-
das em Plenário.

É o seguinte o item transferido para a sessão 
deliberativa ordinária do dia 2 de março de 2005, por 
acordo de Lideranças:

Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 15, DE 2004 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na 
Câmara dos Deputados), que altera o inciso 
IV do art. 20 da Constituição Federal. (Excluin-
do dos bens da União as ilhas costeiras que 
contenham a sede de Município).

Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jorge Bornhausen.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP) 
– Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 2000

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 40, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Heloísa Helena, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade e gratuidade 
da educação infantil para crianças de zero a 
seis anos de idade.

Parecer favorável, sob nº 1.696, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Tião Viana.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP) 
– Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 43, DE 2000

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 43, de 2000, tendo como primeiro 
signatário o Senador Julio Eduardo, que mo-
difica a redação dos arts. 20, III, e 26, I, da 
Constituição Federal, para definir a titularidade 
das águas subterrâneas, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.320, de 2001, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 78, DE 2005

Solicita informações ao Procurador-
Geral da República, Sr. Cláudio Fontelles, 
sobre dossiê referente à violência agrária 
no Estado do Pará.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral, e no art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Procurador-Geral da República, Senhor 
Claúdio Fonteles, pedido de cópia de documento, ela-
borado pelo Ministério Público Federal em 2003, sobre 
a escalada do crime organizado e a responsabilidade 
de pistoleiros e fazendeiros em assassinatos e grila-
gem de terras no Estado do Pará.

De acordo com notícias veiculadas pela grande 
imprensa, “desde 2003, o Governo Federal tem amplo 
conhecimento da escalada do crime organizado na 
Terra do Meio, no Pará, onde foi assassinada a freira 
Dorothy Stang. Documento do Ministério Público Fe-
deral, que o próprio Procurador-Geral da República, 
Cláudio Fonteles, fez chegar ao Palácio do Planalto, dá 
detalhes do crime na região, com nomes de empresá-
rios e pistoleiros envolvidos” (O Estado de S. Paulo, 
23 de fevereiro de 2005).

Requeiro uma cópia desse dossiê, o qual será 
extremamente útil ao acompanhamento pelo Senado 
Federal das investigações relacionadas com o assas-
sinato da Irmã Dorothy e demais providências governa-
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mentais relacionadas à violência no campo brasileiro, 
inclusive aos trabalhos da CPMI da Terra e da Comis-
são Externa, formada para acompanhar as instigações 
no Estado do Pará.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. – Se-
nadora Heloísa Helena.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 79, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão sobre o financiamento a ser concedido 
pelo BNDES para o metrô de Caracas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre 
o financiamento a ser concedido pelo BNDES para o 
metrô de Caracas:

1) Existe solicitação no BNDES, por par-
te do governo do Estado de São Paulo, visan-
do o financiamento para expansão do metrô 
paulista?

2) Se há solicitação nesse sentido, a 
mesma já foi atendida?

3) Se a solicitação não foi atendida, quais 
as razões para o atraso do referido financia-
mento?

4) Existe alguma pendência de ordem 
técnica por parte do governo do Estado de São 
Paulo que justifique o atraso na autorização 
para o financiamento?

5) Qual o valor do financiamento que o 
BNDES irá conceder ao governo venezuelano 
para o metrô de Caracas?

6) Qual a justificativa para a opção pelo 
metrô de Caracas em detrimento de outros 
financiamentos no Brasil como, por exemplo, 
o metrô de São Paulo?

Justificação

Notícia publicada pelo jornalista Ancelmo Gois, 
em sua coluna no jornal O Globo do último dia 20 de 
fevereiro, informa que o Presidente Lula anunciou, na 
Venezuela, que o BNDES vai financiar o metrô de Ca-
racas. Por outro lado, a nota informa, também, que o 
metrô de São Paulo aguarda financiamento para sua 
conclusão e que o BNDES alega que financiar o metrô 
paulista compromete a política fiscal.

O Jornal do Brasil de 14 de fevereiro do corrente 
informou que o presidente do BNDES ratificou, junto 
ao governo venezuelano, contratos de financiamento 
no valor de até U$235 milhões para obras de infra-es-
trutura naquele país.

A seção “Notas & Informações” do jornal O Es-
tado de S. Paulo do dia 22 de fevereiro do corrente 
resume bem a atual situação: “Não se compreende que 
o BNDES possa conceder um empréstimo ao metrô 
de Caracas, mas não ao metrô de São Paulo, ou que 
o faça com mais rapidez e facilidades para a capital da 
Venezuela do que para a capital paulista”.

Assim, em português bem claro, o objetivo deste 
requerimento é esclarecer o seguinte: O que é que nós, 
cidadãos brasileiros, particularmente os cidadãos pau-
listas, teremos a ganhar com isso? Por que o Governo, 
ao invés de liberar dinheiro para construir o metrô de 
Caracas, não libera financiamentos para melhorar os 
sistemas de transporte no Brasil?

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder Do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 80, DE 2005

Nos termos do § 2º, do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, solicito que sejam 
requeridas ao Senhor Ministro de Estado do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da 
República respostas às seguintes perguntas:

1 – Quantos documentos foram produ-
zidos pelo GSI e pela Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN) sobre a atuação das “For-
ças Armadas Revolucionárias da Colômbia” 
(FARC) no Brasil no período compreendido 
entre o ano de 2000 e 2004, inclusive? Espe-
cificar a data de produção e os números que 
receberam.

2 – Quais as datas em que foram produ-
zidos e qual a numeração receberam?

3 – Quantos foram produzidos a cada 
ano?

4 – Quantos documentos foram produzi-
dos pelo Departamento de Operações de In-
teligência (DOINT) sobre a atuação das FARC 
em abril de 2002 e que número receberam?

Justificação

Recentemente na Colômbia, o ex-presidente An-
drés Pastrana, antes da eleição de seu sucessor e atual 
presidente, Álvaro Uribe, expediu quatro resoluções que 
revogaram os instrumentos jurídicos que sustentavam 
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o processo de paz ensaiado entre o governo local e as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). 
Ficaram suspensos os diálogos com as FARC, que 
perderam o status político; foram reativadas as ordens 
de captura contra os negociadores da guerrilha e revo-
gada a autorização dos municípios para formar corpos 
cívicos de convivência com as FARC.

Os motivos para as medidas incluíram o avanço do 
terrorismo internacional, passando pela intensificação 
do cultivo da coca e do narcotráfico, até a debilitação 
da revolução bolivariana na Venezuela.

O certo é que, independentemente da motivação 
do governo colombiano, as FARC se viram enfraque-
cidas e, segundo informações divulgadas pela mídia, 
estão tentando estender seus domínios a outros paí-
ses latino-americanos.

O Brasil, por ter vasto território, pouca vigilância 
na Amazônia e alguns simpatizantes pela guerrilha 
e, ainda, ser reconhecidamente importante corredor 
para o narcotráfico abrigaria um dos braços mais po-
derosos das FARC.

Sabe-se que movimentos de igual natureza têm 
forte capacidade de infiltração na sociedade civil, no 
crime organizado e nas instituições políticas.

Assim, julgo de suma importância que o Senado Fe-
deral, ainda que em caráter sigiloso, tenha conhecimento 
do grau de atuação das FARC no cenário brasileiro para 
que as providências legais sejam implementadas.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Demóstenes Torres.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 81, DE 2005

Solicita informações ao Ministro de Es-
tado da Justiça, Sr. Márcio Thomaz Bastos, 
sobre dossiê referente à violência agrária 
no Estado do Pará.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral, e no art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Ministro de Estado da Justiça, Senhor 
Márcio Thomaz Bastos, pedido de cópia de documen-
to, elaborado pelo Ministério Público Federal em 2003, 
sobre a escalada do crime organizado e a responsa-
bilidade de pistoleiros e fazendeiros em assassinatos 
e grilagem de terras no Estado do Pará.

De acordo com notícias veiculadas pela grande 
imprensa, “desde 2003, o Governo Federal tem amplo 
conhecimento da escalada do crime organizado na 
Terra do Meio, no Pará, onde foi assassinada a freira 
Dorothy Stang. Documento do Ministério Público Fe-

deral, que o próprio Procurador-Geral da República, 
Cláudio Fonteles, fez chegar ao Palácio do Planalto, 
dá detalhes do crime na região, com nomes de em-
presários e pistoleiros envolvidos” (O Estado de São 
Paulo, 23 de fevereiro de 2005).

Requeiro uma cópia desse dossiê, o qual será 
extremamente útil ao acompanhamento pelo Senado 
Federal das investigações relacionadas com o assas-
sinato da Irmã Dorothy e demais providências governa-
mentais relacionadas à violência no campo brasileiro, 
inclusive aos trabalhos da CPMI da Terra e da Comis-
são Externa, formada para acompanhar as instigações 
no Estado do Pará.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. – Se-
nadora Heloísa Helena, PSOL/AL.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 82, DE 2005

Requer voto de aplauso ao escritor 
Gaitano Antonaccio, pela publicação do 
ensaio biobibliográfico sobre a vida de dois 
cientistas, Djalma da Cunha Batista e Ma-
noel Bastos Lira, que realizaram pesquisas 
científicas na Amazônia.

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 amazo-
nense Gaitano Antonaccio, autor do livro “Dois Cien-
tistas na Amazônia”, um ensaio biobibliográfico sobre 
a vida de obra de dois cientistas que se dedicaram a 
pesquisas na Amazônia.

Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado e à Imprensa 
Oficial do Amazonas, que editou a obra.

Justificação

O voto ora requerido justifica-se pela contribuição 
do escritor Gaitano Antonaccio, ao reunir, num ensaio 
biobibliográfico as atividades de dois gigantes da Ci-
ência e da Saúde, que se destacaram como pesquisa-
dores de temas da Amazônia. O livro ora publicado é 
de grande utilidade para os que se dedicam a estudos 
da região amazônica.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência comunica que o Conselho do Diploma 
Mulher Cidadã Bertha Lutz, presidido pela Senadora 
Serys Shlessarenko, em reunião realizada nesta data, 
nas dependências do plenário do Senado Federal, 
escolheu dentre as 62 inscritas, as cinco candidatas 
que serão agraciadas com o Diploma Mulher Cidadã 
Berta Lutz.

São as seguintes as escolhidas: Clara Scharf, 
Maria da Penha Maia Fernandes, Palmerinda Donato, 
Roseli da Silva e Zilda Arns.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência convoca sessão conjunta solene a re-
alizar-se dia 10 de março do corrente, quinta-feira, às 
dez horas, no Plenário do Senado Federal, destinada 
a comemorar o Dia Internacional da Mulher e agra-
ciamento das vencedoras do Diploma Mulher Cidadã 
Bertha Lutz.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os Senadores Augusto Botelho, Flexa Ribeiro, Mo-
zarildo Cavalcanti, Romero Jucá, Romeu Tuma, Edu-
ardo Azeredo e Rodolpho Tourinho 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. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no dia 23 de fevereiro celebramos 
em todo o Brasil, o Dia Nacional do Rotary, instituído 
por intermédio da Lei nº 6.843, de 03 de novembro de 
1980. Fato inédito no mundo à época, a criação dessa 
data comemorativa refletiu o anseio de nosso povo de 
prestar as justas homenagens àquela instituição que 
tão relevantes serviços oferece à coletividade.

Particularmente em 2005, essa ocasião reves-
te-se ainda de maior significado, pois estamos fes-
tejando o centenário de fundação do Rotary Clube 
Internacional.

Falar dessa notável organização constitui, para 
mim, motivo de grande contentamento, uma vez que 
se trata de um conjunto de homens e mulheres cuja 
integridade e seriedade de propósitos posso teste-
munhar.

Nascido do sonho de um homem, Paul Harris, no 
dia 23 de fevereiro de 1905, em um pequeno escritório 
de advocacia no centro de Chicago – Estados Unidos, 
o Rotary Clube, cuja intenção inicial era fomentar o 
companheirismo, rapidamente passou a aproveitar as 

habilidades e recursos de seus membros para fornecer 
serviços à comunidade. Tamanho foi o seu entusiasmo 
que, em 1911, o Rotary Clube já deixava as fronteiras 
norte-americanas e instalava sua primeira unidade no 
Canadá. Em 1922 passou a denominar-se, oficialmente, 
Rotary Clube Internacional, pois já estava estabelecido 
em vários países, contando com quase 200 clubes e 
mais de 20 mil sócios ao redor do mundo.

Durante a Primeira Guerra Mundial, apesar de 
ser uma entidade ainda jovem, o Rotary Clube desem-
penhou papel relevante na arrecadação de donativos 
para trabalhos assistenciais e auxílio em situações de 
emergência. Com essa finalidade, em 1917, seu então 
presidente propôs o estabelecimento de um fundo de 
dotações que, anos mais tarde, viria a se constituir na 
Fundação Rotária, cuja importância farei referência 
a seguir. Durante a Segunda Guerra Mundial aquela 
instituição também se destacou, prestando relevante 
auxílio humanitário aos refugiados e aos presos de 
guerra. 

Terminado o conflito bélico, o Rotary somou-se 
aos esforços dos líderes mundiais, fazendo-se repre-
sentar na Conferência de San Francisco, em 1945, 
quando da fundação da Organização das Nações Uni-
das – ONU. Destaque-se que foi a maior delegação 
não-governamental que ali compareceu. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Bra-
sil, o Rotary Clube chegou ainda nos primórdios da 
associação. Fundado em 28 de fevereiro de 1923, no 
Rio de Janeiro, por Richard Monsem, advogado e ex-
Cônsul-Geral dos Estados Unidos naquela cidade, e 
por Herbert Percival Coates, logo se expandiu por todo 
o território nacional. Atualmente estamos em terceiro 
lugar quanto ao número de clubes e em quinto em nú-
mero de sócios: são 38 distritos, com mais de 2 mil e 
300 unidades rotárias, das quais fazem parte mais de 
53 mil rotarianos, somando-se aos esforços desenvol-
vidos por seus congêneres em outros países.

É oportuno destacar que ilustres brasileiros já 
ocuparam a presidência do Rotary Clube Internacio-
nal: Armando de Arruda Pereira (1940-41), Ernesto 
Imbassahy de Mello (1975-76) e Paulo Viriato Corrêa 
da Costa (1990-91), aos quais presto minhas home-
nagens.

Diversos são os programas concebidos e manti-
dos pelo Rotary Clube em todo o mundo que procuram 
sanar muitos dos problemas críticos da atualidade, 
entre eles, a violência, o abuso de drogas, a falta de 
orientação à juventude, a AIDS, a fome, o analfabetis-
mo e a destruição do meio ambiente. 

A execução desses projetos seria impossível não 
fosse a existência da Fundação Rotária, já mencionada. 
Essa entidade oferece aos rotarianos a oportunidade 
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de trabalharem pela paz e pela compreensão mundiais, 
mediante o patrocínio de programas internacionais de 
cunho educativo e humanitário: os humanitários pro-
videnciam atendimento e suprimentos em situações 
de emergência, doença e de calamidade pública; os 
educativos incluem o maior programa internacional de 
bolsas de estudos do mundo, financiado por uma en-
tidade privada. Mais de 1.100 bolsas são outorgadas 
anualmente para estudos no exterior. Além disso, a en-
tidade também oferece subsídios para que professores 
universitários possam lecionar em países menos de-
senvolvidos, para o intercâmbio de equipes integradas 
por líderes executivos, profissionais e médicos, bem 
como água potável, alimentos, treinamento profissio-
nalizante e educação – principalmente em benefício 
do mundo em desenvolvimento. 

Uma das atividades de maior relevância levadas 
a efeito pelo Rotary Clube é o chamado PolioPlus, um 
ambicioso projeto mundial iniciado em 1985 com o ob-
jetivo de erradicar o flagelo da poliomielite até o ano 
de 2005. Conduzida com a cooperação de governos 
nacionais e agências internacionais, como a Organi-
zação Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), essa iniciativa constitui 
um paradigma de cooperação do setor público e do 
privado na luta contra uma doença. Quero enfatizar 
que o PolioPlus ajuda programas de erradicação da 
poliomielite em nível regional, nacional e internacio-
nal, oferecendo vacinas, vigilância e mobilização. Até 
o ano 2005, as contribuições de rotarianos à erradica-
ção mundial da pólio terão atingido a espantosa cifra 
de meio bilhão de dólares!

Podemos avaliar a importância desse programa, 
principalmente se considerarmos que, em apenas um 
ano, o de 2000, atingiu-se um recorde de imunizações, 
com 550 milhões de crianças vacinadas em 82 países: 
quase um décimo da população mundial!

Sr. Presidente, cientes de que o futuro da hu-
manidade está nas mãos de nossos filhos e netos, 
os rotarianos trabalham para a juventude e com ela, 
por intermédio de dois grandes programas: o Interact 
Clubs (para adolescentes de 14 a 18 anos) e o Rota-
ract Clubs (para jovens entre 18 e 30 anos). Nessas 
atividades, os jovens e adolescentes aprendem a ser 
líderes, bem como a importância de doar um pouco de 
si ao próximo, prestando serviços voluntários à comu-
nidade. Ademais, o programa Intercâmbio de Jovens 
oferece a estudantes do ensino médio a oportunidade 
de morar por algum tempo no exterior, ampliando sua 
visão de mundo e travando amizades internacionais. 
Dessa maneira, o Rotary Clube focaliza parte de suas 
ações nos desafios enfrentados pela juventude nos 

dias de hoje, canalizando a energia dela para ativida-
des produtivas e úteis à coletividade.

Não poderia deixar de mencionar que essa enti-
dade possui o objetivo, como uma de suas principais 
preocupações, da busca pela paz entre os homens. 
Diante dos crescentes índices de violência urbana 
nas grandes metrópoles, o Rotary Clube patrocina 
projetos e conferências destinadas à prevenção da 
violência, analisando suas causas principais, notada-
mente o uso e o tráfico de drogas, a pobreza, a desa-
gregação familiar, a destruição de valores morais e o 
crime organizado.

Como se pode ver, o Rotary Clube vem prestan-
do inestimáveis serviços em prol do bem comum, não 
apenas no Brasil, mas em todos os 166 países em que 
se faz presente, com quase 1,5 milhão de sócios, entre 
os quais cerca de 150 mil são mulheres. 

A semente lançada por Paul Harris, há exatos 
100 anos, não apenas vingou, mas produziu frutos 
em abundância!

A realidade do Rotary Clube Internacional de-
monstra a todos nós a força de um ideal, e como são 
poderosas as palavras e as ações dos homens e mu-
lheres de boa vontade, para que possamos construir um 
mundo mais justo, solidário e pacífico. Nesse sentido, 
o estabelecimento de sólidas parcerias entre o Poder 
Público e organizações não-governamentais de serie-
dade e envergadura semelhantes às do Rotary Clube 
certamente é instrumento de inestimável valia.

É esse o exemplo que conclamo V. Exªs, os de-
mais homens públicos e os cidadãos deste País a 
seguir, baseados no lema rotário: Dar de Si Antes de 
Pensar em Si. 

Por tudo que o Rotary Clube representa para o 
Brasil e para o mundo, rendo aqui minhas sinceras ho-
menagens a seus fundadores e a todos os seus sócios. 
Que os rotarianos possam continuar a trilhar os cami-
nhos da ética, da justiça e do serviço ao próximo.

Parabéns!
Muito obrigado!
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, são raras as ocasiões em que se consegue 
formar consenso no Brasil. Mobilizar uma Nação forja-
da no multiculturalismo, na diversidade de interesses, 
percepções e perspectivas de mundo é tarefa verda-
deiramente difícil. Contudo, o Governo Lula – que em 
seu deslumbramento acredita reinventar a roda, confor-
me avaliação serena e lúcida do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso – conseguiu a proeza de unir o País 
contra duas de suas mais nefastas iniciativas. Refiro-
me à Medida Provisória 232, que achaca um pouco 
mais, em gravame gerado à socapa, os prestadores 
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de serviços, a classe média e os profissionais liberais, 
e à enervante taxa de juro que o Copom insiste em 
manter nas alturas.

Sobre a primeira iniciativa – a MP 232 – não fa-
larei agora, mas permitam-me, Srªs e Srs. Senadores, 
discorrer um pouco acerca da desnecessária escalada 
dos juros praticados em nosso País, sob a batuta do 
petismo, ou melhor, do neopetismo.

Alçada aos 18,75%, na última semana, em seu 
sexto aumento consecutivo, por decisão unânime dos 
“sábios e diligentes” membros do Comitê de Política 
Monetária, a taxa Selic continua situada em indecoroso 
patamar, que coloca o Brasil na pouco privilegiada po-
sição de campeão mundial dos juros, insumo essencial 
para a modulação do crescimento e do desenvolvimento 
nacional. Nem mesmo o recuo da inflação, no primeiro 
mês do ano, e a forte queda da moeda norte-ameri-
cana foram capazes de domar a obsessão do Copom 
com uma taxa de juro exagerada. Parece que a esses 
senhores pouco importa se as taxas estratosféricas de-
sestimulam o investimento de que tanto necessitamos 
para enveredar o País em um círculo virtuoso, gerador 
de riqueza, emprego e renda, redutores naturais da 
galopante e secular injustiça social brasileira.

Não são poucas as vozes autorizadas que estão 
a alertar o Executivo sobre os elevados riscos que o 
Copom vem impondo ao País, dentro de uma estraté-
gia visivelmente equivocada. Inclusive inúmeros parla-
mentares da base de apoio do Governo e autoridades 
do próprio Executivo têm esboçado franca preocupa-
ção com as sinalizações do Comitê. Cito aqui apenas 
um caso emblemático – o do nosso respeitável Vice-
Presidente da República, José Alencar, ex-integrante 
desta Casa –, desde sempre um crítico severo dos ju-
ros altos. Ainda assim, o Comitê de Política Monetária 
parece viver a sina da insatisfação: o mercado estima 
que, ainda ao longo do ano, os juros podem alcançar 
a faixa indecente dos 20%.

Quem se dispuser a observar, com um mínimo 
de acuidade, os 26 meses do poder petista verifica 
que Lula recebeu o Governo com juros de 25% ao 
ano. Dirão os petistas mais descolados da realidade 
que a alta taxa de juro deixada pelos tucanos faz par-
te do pacote que denominam “herança maldita”. Não 
é verdade! Ela foi decorrência direta das inquietações 
do mercado com a eleição e posse daquele que seria 
virtualmente (e põe virtual nisso!) o primeiro Governo 
socialista brasileiro em mais de quatro décadas. En-
tão, os novos donos do poder, os petistas do ABCD, 
já instalados e acomodados no palácio presidencial, 
mandaram ver e, pasmem, a taxa de juro cresceu mais 
ainda. Com um mês de Governo, o PT colocou a taxa 

básica de juro da economia em 26,5% e assim a man-
teve por quatro meses.

Não é preciso argúcia ou sofisticação analítica 
para perceber que, então, o Presidente Lula e seus co-
mandados precisavam comprar credibilidade junto ao 
mercado e à sociedade. Optaram pela vereda dos juros 
crescentes, colocando o cabresto na economia.

Sr. Presidente, enquanto esboçava este pronun-
ciamento, no final de semana, fiz a leitura escrupu-
losa das páginas de economia e negócios de alguns 
dos principais jornais e revistas do País. Elas refletem 
uma indignação praticamente unânime frente à con-
tinuada tendência de elevação dos juros. E isso pode 
ser observado independentemente do grau de simpa-
tia ou antipatia que os distintos veículos devotem ao 
Governo. A Folha de S.Paulo, por exemplo, a partir 
de avaliação de empresas estrangeiras, diz em man-
chete que o “Otimismo Pode ‘Fazer Água’ com Juros”, 
pois o “impacto da Selic sobre o câmbio pode frustrar 
expectativa de investimento”.

Quando se escuta a opinião dos especialistas, o 
tom não muda. O professor paulista Luca Borroni, do 
Ibmec, avalia que a “alta da taxa básica de juros tem 
provocado uma desaceleração do ritmo de expansão 
da economia para evitar os gargalos em infra-estru-
tura, uma vez que eles não podem ser eliminados no 
médio prazo por falta de investimentos”. Por seu turno, 
o economista Carlos Thadeu Filho, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, entende que o mercado 
apresenta “um sinal de otimismo e euforia que vai na 
direção contrária ao pensamento do Banco Central”. 
Para ele, o mercado “está tranqüilo quanto aos rumos 
da economia, inclusive o da inflação, tornando injus-
tificada a decisão do Comitê de Política Monetária de 
continuar com o processo de aumento dos juros”.

A Confederação Nacional da Indústria denun-
ciou a insistência do Banco Central de agarrar-se a 
um só instrumento para fixar a inflação anual em 5%. 
O presidente da instituição, Armando Monteiro Neto, 
acredita que “se a decisão de elevar as taxas se es-
tender para o segundo trimestre, a atividade e o ritmo 
de crescimento ficarão comprometidos”.

Na verdade, não é imprópria a atribuição ao Banco 
Central de manejar a taxa básica de juro da economia. 
Isso é absolutamente compreensível. Contudo, espe-
ra-se que haja parcimônia e sensibilidade, que o País 
seja considerado como um todo, um país de extrema 
complexidade. Há um limite, uma faixa perfeitamente 
definida que precisa ser respeitada, sob pena de a 
suposta eficácia da política monetária mostrar-se, no 
final, deletéria, comprometendo o País, no presente 
e no futuro.
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O Presidente Lula e seu governo, até o momento, 
tem sido tocados pelos bons eflúvios do atual quadro 
da economia mundial. O panorama econômico inter-
nacional tem-se mostrado mais do que favorável para 
nações como o Brasil. Cabe a nossos dirigentes apro-
veitar ao máximo as oportunidades desse ambiente e 
impulsionar o desenvolvimento. Não podemos esquecer 
que economia é, acima de tudo, o resultado da per-
cepção dos agentes econômicos. E como nos ensina 
a experiência, a percepção é uma das faculdades mais 
voláteis do ser humano.

Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o ano de 2004 foi extrema-
mente favorável à economia brasileira. Consolidou-se 
o clima de tranqüilidade alcançado com a política de 
austeridade fiscal empreendida em 2003, e obteve-se 
um expressivo crescimento do Produto Interno Bruto. 
O Brasil de hoje, segundo os analistas, se não está 
totalmente imune às crises de credibilidade interna-
cional, encontra-se em posição bem mais confortável 
do que no passado.

Os números relativos à exportação colaboraram 
de forma decisiva para tal cenário. O espírito corajo-
so do empresariado nacional, somado ao estímulo do 
Governo Federal ao setor exportador, possibilitou que 
a balança comercial brasileira, que já havia melhorado 
significativamente em 2003, fechasse o ano com mais 
de 33 bilhões de dólares de saldo positivo. Como con-
seqüência, houve queda do risco-país e maior ingresso 
de divisas estrangeiras.

Como representante do Estado de Roraima, 
acredito ser minha obrigação apresentar aos mem-
bros desta Casa os números da balança comercial 
referentes àquela unidade da Federação, cujo de-
sempenho, no ano de 2004, contribuiu para que a 
economia brasileira avançasse rumo ao crescimento 
com estabilidade.

A elevação no saldo da balança comercial em Ro-
raima ficou, em termos percentuais, bastante acima da 
média nacional. Enquanto o saldo nacional elevou-se 
35%, em Roraima o crescimento foi de mais de 93%. 
Além disso, em Roraima, ao contrário do que ocorreu 
no plano nacional, o crescimento das exportações, 
de 30%, não foi acompanhado pelo aumento das im-
portações, que, ao contrário, regrediram 23%, o que 
favoreceu a elevação do saldo. Em termos absolutos, 
Roraima exportou, até novembro de 2004, quase US$5 
milhões e importou 1,5 milhão.

Nota-se, contudo, quando se comparam os va-
lores em dólares com o volume físico negociado, 
que os preços das mercadorias exportadas foram 

menores do que em 2003, talvez em decorrência da 
desvalorização do dólar, pois o aumento de 30% na 
receita com exportações só foi alcançado com o au-
mento de 52% no volume, em quilos, de mercadoria 
vendida. Em compensação, menos dinheiro foi gasto 
na importação do mesmo volume de bens em com-
paração com 2003.

Em termos de fator agregado, já se nota há anos 
uma diminuição das exportações de produtos básicos, 
em favor de uma maior fatia de bens industrializados. 
Em 2004, até o mês de novembro, apenas US$40 
mil, dos quase 5 milhões exportados, referem-se a 
produtos básicos. No que toca aos produtos industria-
lizados, pelas próprias características da economia 
roraimense, ainda predominam os produtos semi-
manufaturados em detrimento dos manufaturados, 
de maior valor agregado. No ano passado, aqueles 
foram responsáveis por mais de US$3,6 milhões das 
exportações, enquanto os manufaturados se limita-
ram a 1,2 milhão.

Detalhando ainda mais a natureza dos bens ne-
gociados, verifica-se que são os bens intermediários 
os mais exportados. Entre eles, os insumos industriais 
corresponderam a mais de 99% da receita, em dóla-
res, auferida pelas exportações roraimenses. Em 2003, 
houve uma maior participação de bens de consumo, 
os quais, em 2004, ficaram em 3,5% do total. No lado 
das importações, também predominam os bens inter-
mediários, principalmente insumos industriais, com 
quase 99% do total. Preocupa-nos o fato de haver 
pouca importação de bens de capital, responsáveis 
pela modernização do parque industrial.

Finalmente, ao analisar a pauta de exportações 
de Roraima, verifica-se a predominância de deriva-
dos da madeira, o que não surpreende. Contudo, aos 
poucos, essa pauta vem se diversificando, já tendo 
significativa importância a venda, para o exterior, de 
sementes de pasto, ardósia natural e trabalhada, cou-
ros e alguns combustíveis. Mesmo quando se analisam 
os derivados da madeira, já se nota a presença de 
produtos com maior valor agregado, como as constru-
ções pré-fabricadas, painéis de madeira para soalhos 
e madeiras compensadas, que não tinham presença 
significativa em 2003.

No campo das importações, predominam os in-
sumos agrícolas, o que demonstra a importância do 
agronegócio no Estado. Praticamente metade do valor 
gasto com importações foi com adubos e fertilizantes: 
US$787 mil. No entanto, insumos industriais também 
são importados para ser manufaturados e processados 
em nossas fábricas.

A produção do Estado é exportada para todo o 
mundo. A maior parte, é certo, vai para os países da 
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América Latina. Contudo, os produtos roraimenses já 
se fazem conhecer na América do Norte, Europa e 
Ásia. As importações, por outro lado, estão bastante 
concentradas nos países da América Andina e do Mer-
cosul, mas já se realizam compras no México, Estados 
Unidos e China.

Por fim, gostaria de prestar homenagem às em-
presas do Estado de Roraima que se voltaram para 
o mercado exterior em busca de oportunidades. De 
nada adiantaria a vontade política do Governo sem o 
empreendedorismo que demonstraram os empresá-
rios e trabalhadores daquele Estado. Se hoje o Brasil 
comemora os números alcançados pela economia, 
deve a população do Estado de Roraima se orgulhar 
de haver feito, com competência, a sua parte.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srªs 
Senadores, a publicação, pelo Ministério da Educa-
ção, de mais um número da série Cadernos do MEC 
traz ensejo a reflexões sobre o ensino universitário 
no Brasil. 

Essa publicação pretende instaurar um espaço 
permanente de questionamento e atuar como sinaliza-
dor das discussões travadas no âmbito da pedagogia 
brasileira e, particularmente, no interior das instâncias 
decisórias da autoridade educacional.

Na iminência de apresentar um projeto de reforma 
universitária, o Ministério da Educação expõe seu con-
torno geral, aclarando as linhas mestras dessa reforma: 
inserção da Universidade na sociedade; autonomia e 
pluralidade; acessibilidade e avaliação.

Ao postular a inserção da Universidade no corpo 
social brasileiro, o projeto busca não apenas a forma-
ção de profissionais tecnicamente capacitados para o 
exercício de seu ofício, mas também a criação de me-
canismos de produção de conhecimento humanístico, 
científico e tecnológico. Ao mesmo tempo, busca-se 
reestruturar as vias de comunicação entre universi-
dade e sociedade civil, fortalecendo os programas de 
extensão universitária e a criação de programas de 
caráter social.

A autonomia universitária, como princípio nor-
teador da reforma, deve ser entendida como a plena 
liberdade das instituições para a produção de conhe-
cimento e fixação de seus currículos, temperada, no 
entanto, pelo princípio da transparência e pela fiscali-
zação democrática dos procedimentos e programas, 
tanto pelo público externo quanto pelo interno. 

Toda a sociedade deve ter voz ativa na fixação e 
acompanhamento das práticas e políticas universitá-
rias, no que toca tanto a entidades públicas quanto a 

privadas – na qualidade de receptoras de financiamento 
público. Apenas a pluralidade de agentes e de opiniões 
pode afastar a autonomia universitária do risco de se 
transformar em puro corporativismo. 

A liberdade de gestão administrativa e acadê-
mica, ainda que essencial para a pesquisa e o en-
sino, não pode ser utilizada como justificativa para 
o encastelamento de grupos monolíticos, que se 
isentam do controle democrático da sociedade para 
justificar sua incapacidade técnica e incompetência 
gerencial.

A acessibilidade, por seu turno, não se refere uni-
camente às condições de ingresso e de permanência 
dos alunos de ensino superior, mas igualmente ao es-
tabelecimento de condições de promoção social para 
categorias desprivilegiadas, favorecendo a criação de 
um ambiente multicultural e economicamente justo, 
a se refletir, também, na redução das desigualdades 
regionais que afligem nosso País. 

Por fim, a avaliação de resultados deve ser en-
tendida não unicamente como a avaliação dos alunos 
egressos do curso superior, mas como um instrumento 
de constante melhoria do ensino universitário.

Srªs e Srs. Senadores, a reforma do ensino uni-
versitário do Brasil é um tema que, já há vinte anos, 
se encontra em discussão, sem que os resultados te-
nham sido apreciáveis. Se é certo que a Universidade 
brasileira conta com centros de excelência de renome 
internacional, também é certo que se tem verificado 
uma estagnação, ou mesmo um decréscimo do número 
de instituições e profissionais capazes de se destacar 
em um ambiente cada vez mais competitivo no plano 
internacional.

A Universidade brasileira não soube, até agora, 
se renovar. Sem dúvida, em parte, isso decorre das di-
ficuldades de financiamento. As entidades de fomento 
e os centros de pesquisa científica e tecnológica vêm 
sofrendo inúmeras rodadas de corte e contingencia-
mento de gastos e, em conseqüência, apresentam 
dificuldades para sustentar o patamar necessário de 
investimentos para elevar, ou mesmo manter, o nível 
de suas pesquisas.

Por outro lado, temos de reconhecer, igualmente, 
que parcela da responsabilidade advém das próprias 
instituições universitárias. Dividido, com honrosas ex-
ceções, entre universidades públicas aprisionadas pelo 
corporativismo acomodado e autocomplacente e insti-
tuições particulares que nada visam senão ao lucro fácil 
e imediato, o ensino superior não consegue cumprir o 
papel que dele se esperaria, o de fundamento para o 
avanço econômico e social do Brasil.

Por essa razão, a discussão promovida pelo Mi-
nistério da Educação é salutar. No entanto, como já 
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dissemos, muito já se discutiu a respeito da Universi-
dade brasileira. Não podemos deixar que mais uma 
oportunidade se desperdice.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, a edição da Medida Provisória (MP) nº 232, de 
2004, foi um ato de insensibilidade do Governo Federal. 
Sua edição ocorreu às vésperas das festividades de 
Ano Novo, inviabilizando qualquer reação imediata por 
parte da sociedade; serviu como cortina, ao esconder 
aumento de impostos por trás da correção da tabela 
do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Tenho absoluta certeza de que deslealdade não 
é em absoluto, marcas do Governo Federal, muito 
menos do Presidente Lula. Por isso, não hesito em fa-
zer um apelo ao Presidente e aos homens de bem do 
Governo para que revejam os pontos dessa medida 
provisória, que tantos empecilhos colocaram à exis-
tência e à própria sobrevivência de diversos setores 
da economia nacional.

Um desses setores é o setor de saúde, que con-
grega, entre outros profissionais, médicos, dentistas e 
enfermeiros, além de hospitais, clínicas e casas de re-
pouso. Recebi, recentemente, um manifesto do Fórum 
das Entidades Nacionais dos Trabalhadores na Área 
de Saúde, que repudia, veementemente, e com toda 
a razão, os pontos da MP 232 que implicam prejuízos 
para o setor. E os prejuízos não são poucos!

Os artigos 5º e 7º da Medida Provisória resultam 
em comprometimento do volume de recursos que in-
gressam na caixa das empresas prestadoras de servi-
ços médicos. Ambulatórios, bancos de sangue, casas e 
clínicas de saúde, hospitais e prontos-socorros, entre 
outros, receberão, na prática, valores inferiores aos 
efetivamente contratados pelos seus serviços.

A partir de 1º de março deste ano, a pessoa ju-
rídica contratante do serviço será obrigada a deduzir, 
do pagamento superior a 5 mil reais, os tributos reti-
dos na fonte, que representam 6,15% do valor pago 
à empresa prestadora. Tal medida representará, sem 
sombra de dúvida, dificuldades de caixa para as em-
presas do setor de saúde.

Como se não bastasse, o artigo 11 da MP 232 
aumenta, de 32% para 40%, a base de cálculo para 
recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) das empresas prestadoras de serviços de 
saúde (exceto hospitalares) optantes pelo Regime de 
Tributação do Lucro Presumido.

Essa medida é, simplesmente, devastadora! Pelo 
fato de não poderem aderir ao Simples, por determi-

nação da Receita Federal, a imensa maioria dessas 
empresas, incluindo consultórios médicos, optou pelo 
Regime de Tributação do Lucro Presumido. Assim, a 
MP 232 atingiu em cheio o setor de saúde.

Infelizmente, não é o primeiro aumento de impos-
tos que atinge a área desde o início do Governo Lula. 
Em 2003, a base de cálculo do IRPJ era de 32% so-
bre a receita bruta; já a da CSLL era de 12%. Naquele 
mesmo ano, os percentuais foram unificados em 32%. 
Agora, passarão para 40%!

Em apenas um ano e meio, a carga tributária 
incidente sobre as empresas prestadoras de serviço 
de saúde (exceto hospitalares) aumentou significa-
tivamente. É amplamente sabido que a maioria das 
empresas, notadamente os consultórios médicos, têm 
nas contribuições pagas pelos planos e seguros de 
saúde a maior parte de sua receita. Como, então, po-
derão sobreviver?

A única alternativa seria a adesão ao Regime 
de Tributação do Lucro Real. O problema é que esse 
regime se baseia na estrutura das sociedades anôni-
mas e exige escrituração completa, além de inúmeros 
controles contábeis e fiscais. A economia obtida pela 
mudança de regime seria impiedosamente absorvida 
pelos gastos com escritórios de contabilidade.

Não resta, pois, qualquer alternativa, a não ser 
uma mudança imediata na MP 232!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medi-
da Provisória nº 232 promoveu, ainda, alterações no 
processo administrativo-fiscal das pessoas físicas e 
jurídicas integrantes do setor de saúde, o que dificul-
ta, sem sombra de dúvida ou até mesmo impede que 
o contribuinte interponha recurso aos Conselhos de 
Contribuintes.

Ao contribuinte, era dado o direito de discutir as 
exigências tributárias da União, sem custos nem repre-
sentação obrigatória por advogado, em duas instân-
cias ordinárias – as Delegacias da Receita Federal de 
Julgamento e os Conselhos de Contribuintes – e uma 
especial, a Câmara Superior de Recursos Fiscais.

A situação, entretanto, mudou. Produzindo efei-
tos desde 1º de janeiro de 2005, o artigo 10 da MP 
232 estabelece que as decisões das Delegacias de 
Julgamento sejam finais, no âmbito administrativo, 
em ressarcimento, compensação, redução, isenção e 
imunidade de impostos e contribuições, entre outras 
matérias. Só restará ao contribuinte o recurso ao Po-
der Judiciário.

Essa medida é extremamente perniciosa, uma 
vez que praticamente impede o acesso das empresas 
prestadoras de serviços de saúde aos Conselhos de 
Contribuintes, entidades cuja composição é paritária 
entre membros do Fisco e representantes dos contri-
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buintes. Por isso mesmo, os Conselhos tendem a ser 
muito mais equânimes em seus julgamentos, assegu-
rando maior probabilidade de exarar decisões justas.

As razões da Receita Federal para propugnar 
tamanha aberração, se é que existem, são completa-
mente infundadas. É preciso, pois, restabelecer o prin-
cípio do contraditório e da ampla defesa no processo 
administrativo, insculpido de forma cristalina no artigo 
5º da Constituição Federal!

As entidades representativas dos trabalhadores 
na área de saúde têm toda razão em bater às portas do 
Congresso Nacional e em protestar contra as modifica-
ções introduzidas pela Medida Provisória nº 232. Afinal, 
os profissionais de saúde serão, em última instância, 
os principais prejudicados pelas medidas que afetam 
as empresas prestadoras de serviços da área.

Em uma só cartada, o Governo Federal aumen-
tou impostos, prejudicou o fluxo de caixa e dificultou 
o acesso das empresas prestadoras de serviços de 
saúde aos Conselhos de Contribuintes. São medidas 
que representam prejuízo, líquido e certo, a um setor 
tão importante da economia nacional, e que emprega 
tanta gente.

Meu Partido, o PFL, fechou questão contra a 
MP 232, além de impetrar contra ela uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade. É uma forma de manter a 
coerência com nossa história, sempre marcada pela 
defesa dos interesses da classe produtiva e do povo 
brasileiro.

Gostaria de estabelecer, aqui, diante de todos os 
brasileiros, um compromisso: o setor de saúde, bem 
como todos os outros setores que estão sendo preju-
dicados, podem contar conosco.

Esperamos que o Governo Federal seja sensí-
vel aos reclamos da sociedade brasileira e reveja os 
pontos da Medida Provisória 232 que colidem com os 
interesses das forças produtivas de nosso País.

Peço que seja incorporado ao meu discurso a 
Nota Técnica 136/2005 do Consultor Legislativo desta 
Casa, Dr. Alberto Zouvi, que corrobora os argumentos 
aqui expostos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, §1º e 
2º, do Regimento Interno.)

NOTA TÉCNICA Nº 136, DE 2005

Referente à STC nº 200500499, do Se-
nador ROMEU TUMA, que requer elaboração 
de nota técnica sobre a Medida Provisória 
nº 232, de 2004, que altera a Legislação Tri-
butária Federal e dá outras providências, 
com ênfase nas repercussões no setor de 
saúde.

O Senador ROMEU TUMA solicita nota técnica 
sobre os possíveis efeitos da Medida Provisória nº 
232, de 30 de dezembro de 2004 (MPV nº 232), sobre 
o setor de saúde.

De início, esclareço que trabalho de semelhan-
te teor foi anteriormente encaminhado a outro Parla-
mentar.

A MPV nº 232, de 2004, compõe-se de quinze 
artigos, que versam sobre as seguintes matérias:

a) correção em 10% da Tabela Progressi-
va do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, 
das deduções da base de cálculo (dependen-
tes, gastos com instrução e parcela isenta de 
rendimentos de aposentadoria e pensão) e do 
desconto simplificado (arts. 1º a 3º);

b) tributação na fonte dos pagamentos 
efetuados a pessoas jurídicas de direito privado 
pela prestação de serviços de medicina, enge-
nharia, publicidade e propaganda, transporte 
de cargas e passageiros, e manutenção de 
bens móveis e imóveis (arts. 5º e 7º);

c) tributação na fonte dos pagamentos 
efetuados por pessoas jurídicas que produzam 
determinadas mercadorias de origem animal ou 
vegetal a seus fornecedores dos insumos que 
gerem direito a crédito presumido (art. 6º);

d) tributação da variação cambial do valor 
do investimento no exterior avaliado pelo mé-
todo da equivalência patrimonial (art. 9º);

e) alterações no processo administrativo-
fiscal com vistas a dificultar e mesmo impedir 
que o contribuinte interponha recurso aos Con-
selhos de Contribuintes (art. 10);

f) aumento da base de cálculo para as 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços (ex-
ceto hospitalares e de transporte) que optem 
pelo regime de tributação do lucro presumido 
(art. 11); e

g) outras medidas tributárias (arts. 4º, 
8º, 12 a 15).
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Repercussão no Setor de Saúde

Os arts. 5º e 7º da MPV nº 232, de 2004, afetam 
diretamente a entrada de recursos no caixa das se-
guintes empresas prestadoras de serviços de medici-
na: ambulatório, banco de sangue, casa e clínica de 
saúde, casa de recuperação e repouso sob orientação 
médica, hospital e pronto-socorro. Essas empresas 
passarão, na prática, a receber preço inferior ao con-
tratado pelos serviços de medicina, porque a pessoa 
jurídica contratante do serviço ficará obrigada a dedu-
zir do pagamento superior a R$ 5.000,00 os tributos 
retidos na fonte.

A partir de 1º de março de 2005 (data definida 
no art. 8º da Medida Provisória nº 237, de 27 de 
janeiro de 2005), a pessoa jurídica contratante do 
serviço de medicina deverá, de acordo com o art. 
31 da Lei nº 10.833, de 2003, reter na fonte 6,15% 
do valor pago à empresa prestadora, assim discri-
minados: Imposto de Renda na Fonte (IRF, 1,5%), 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL, 
1%), Contribuição para o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins, 3%), e Contribuição para o 
PIS (0,65%).

O art. 11 da MPV nº 232, de 2004, cria outro ônus 
para as empresas prestadoras de serviços de saúde 
(exceto hospitalares) que optam pelo regime de tribu-
tação do Lucro Presumido. O dispositivo aumenta de 
32% para 40% o percentual aplicável sobre a receita 
bruta da empresa para se chegar ao lucro presumido, 
que é a base de cálculo do Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e da CSLL.

É sabido que as empresas do setor de saúde não 
podem optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela 
Lei nº 9.317, de 1996. O entendimento da Secretaria 
da Receita Federal é que a prestação de serviço de 
saúde depende de habilitação profissional legalmente 
exigida, hipótese de vedação à opção pelo regime de 
tributação simplificado.

Vedado o acesso ao Simples, a esmagadora 
maioria das empresas do setor de saúde, inclusive 
consultórios médicos, com receita bruta até R$ 48 
milhões por ano, optou pelo regime de tributação do 
Lucro Presumido. O regime não exige que a empresa 
mantenha escrituração contábil completa, prevista na 
legislação comercial. Exige, basicamente, a manuten-
ção de Livro Registro de Inventário e de Livro Caixa, 

em que esteja escriturada toda a movimentação finan-
ceira, inclusive bancária.

Sobre a receita bruta escriturada no Livro Cai-
xa, a empresa prestadora de serviços de saúde (ex-
ceto hospitalares) aplicava, até agosto de 2003, o 
percentual de 32% para chegar à base de cálculo 
do IRPJ e o percentual de 12% para determinar a 
base de cálculo da CSLL. O art. 22 da Lei nº 10.684, 
de 2003, aumentou, a partir de setembro de 2003, 
de 12% para 32% o percentual pertinente à CSLL 
aplicável aos prestadores de serviços de saúde (ex-
ceto hospitalares). Agora, o art. 11 da MPV nº 232, 
de 2004, eleva de 32% para 40% os percentuais 
para se chegar à base de cálculo do IRPJ (a partir 
de 1º de janeiro de 2006) e da CSLL (a partir de 1º 
de abril de 2005).

Não resta dúvida de que se trata, no período de 
ano e meio, de brutal aumento da carga tributária sobre 
os prestadores de serviço de saúde (exceto hospitala-
res), cuja receita é composta majoritariamente pelos 
modestos valores pagos pelas entidades administra-
doras de planos e seguros de saúde.

Somente os prestadores de serviços hospitalares 
não foram atingidos pelo arrocho tributário contido no 
art. 11 da MPV nº 232, de 2004. Isso porque vêm apli-
cando, sem sobressaltos, o percentual de 8% sobre 
a receita bruta previsto no caput do art. 15 da Lei nº 
9.249, de 1995. Consideram-se serviços hospitalares, 
a teor do Ato Declaratório Interpretativo da Secretaria 
da Receita Federal nº 18, de 23 de outubro de 2003, 
os prestados pelos estabelecimentos assistenciais de 
saúde constituídos por empresários ou sociedades 
empresárias, desde que não sejam prestados exclu-
sivamente pelos sócios da empresa nem referentes 
unicamente ao exercício de atividade intelectual, de 
natureza científica, dos profissionais envolvidos. O 
percentual aplicado aos serviços hospitalares (8%) é 
menor do que o incidente sobre os demais serviços 
de saúde (40%) porque o serviço hospitalar deman-
da mais insumos, o que faz diminuir o valor do lucro 
presumido pela lei.

Caso o aumento da tributação contido no art. 11 
da MPV nº 232, de 2004, seja mantido no Congres-
so Nacional, restaria aos prestadores de serviço de 
saúde a alternativa de optar pelo regime de tributa-
ção do lucro real, que apura com maior exatidão o 
lucro sobre o qual incidirão o IRPJ e a CSLL. Ocorre 
que esse regime é baseado na complexa estrutura 
das sociedades anônimas, exigindo escrituração 
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completa e numerosos controles contábeis e fiscais. 
A economia obtida pelo prestador de serviços na 
precisa apuração do lucro seria consumida com os 
honorários adicionais cobrados pelo escritório de 
contabilidade.

Por fim, na qualidade de contribuintes, já desde 
1º de janeiro de 2005, as pessoas físicas e jurídicas 
integrantes do setor de saúde vêm padecendo com as 
mudanças no processo administrativo-fiscal, previstas 
no art. 10 da MPV nº 232, de 2004.

O processo administrativo-fiscal é disciplinado 
pelo Decreto nº 70.235, de 1972, que tem status de 
lei ordinária. Permite ao contribuinte, pessoa físi-
ca ou jurídica, discutir as exigências tributárias da 
União sem custos nem representação obrigatória por 
advogado. É composto por duas instâncias ordiná-
rias – Delegacias da Receita Federal de Julgamento 
e Conselhos de Contribuintes – e uma especial, a 
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Consagra o 
princípio do contraditório e da ampla defesa no pro-
cesso administrativo, ínsito ao inciso LV do art. 5º da 
Constituição Federal.

O art. 10 da MPV nº 232, de 2004, determina que 
as decisões das Delegacias de Julgamento sejam fi-
nais, no âmbito administrativo, entre outras matérias, 
em ressarcimento, compensação, redução, isenção, e 
imunidade de impostos e contribuições. Por força do 
disposto no art. 7º da Portaria do Ministro da Fazenda 
nº 258, de 24 de agosto de 2001, as Delegacias de Jul-
gamento são obrigadas a adotar a interpretação da lei 
esposada pela Secretaria da Receita Federal. Nessas 
matérias, aos contribuintes restaria apenas recorrer ao 
sobrecarregado Poder Judiciário.

Igual sorte é reservada aos contribuintes que 
discutam crédito tributário de valor inferior a R$ 
50.000,00, assim considerado principal e multa de 
ofício. O acesso aos Conselhos de Contribuintes 
somente será permitido aos processos de valor su-
perior àquela cifra. As câmaras de julgamento dos 
Conselhos de Contribuintes têm composição paritá-
ria, com idêntico número de conselheiros do Fisco e 
dos contribuintes. São experientes auditores-fiscais 
da Receita Federal, advogados tributaristas e conta-
dores militantes que dão interpretação à lei tributária, 
na esmagadora maioria dos casos, coincidente com 
a dos tribunais superiores. Negar acesso a esse qua-
lificado foro administrativo-tributário significa infirmar 
o direito à ampla defesa administrativa consagrado 

na Constituição Federal e criar mais demandas para 
o assoberbado Poder Judiciário.

Em conclusão, a MPV nº 232, de 2004, aumenta 
a carga tributária das pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços de saúde que recolhem impostos e con-
tribuições no regime do lucro presumido, à exceção 
dos serviços hospitalares. Ao obrigar o contratante 
do serviço a deduzir do pagamento os tributos reti-
dos na fonte, diminui a entrada de recursos no caixa 
das pessoas jurídicas prestadoras de serviços de 
medicina (ambulatório, banco de sangue, casa e clí-
nica de saúde, casa de recuperação e repouso sob 
orientação médica, hospital e pronto-socorro). Por 
fim, reduz os meios de defesa administrativa de to-
dos os contribuintes.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribuna para regis-
trar o artigo intitulado “Faltam remédios”, publicado no 
jornal O Tempo, de Belo Horizonte, edição de 22 de 
fevereiro do corrente, de autoria do Deputado Federal 
Vittorio Medioli.

O artigo destaca a gritante inoperância do Go-
verno Federal em especial no Ministério da Saúde, no 
caso mostrado pela imprensa de todo o país, falada 
ou escrita, sobre o desabastecimento de remédios 
contra o flagelo da AIDS nos dois populosos Estados 
brasileiros, Minas Gerais e São Paulo.

Não se justifica em nenhuma hipótese a expli-
cação de atraso na entrega de medicamentos tão 
especiais, como quer justificar o Ministro da Saúde 
falando por seu porta-voz. Desde a quebra de pa-
tentes decretada no governo passado, não há razão 
para não se produzir aqui estes medicamentos de 
fórmulas conhecidas e com resultados para quem 
deles precisa.

E completa o Deputado: “Alguém será punido? 
Aposto que não. Os responsáveis, como todos os que 
estão hoje no ministério, se amparam no apadrinha-
mento político Partidário, beneficiando-se, portanto, 
da impunidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, §1º e 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, em sessão anterior, discutindo desta 
tribuna a PEC nº 22/2000, que trata do orçamento im-
positivo, ressaltei pontos que considero fundamentais 
sobre essa que já se afigura como mais uma entre 
tantas importantes contribuições do senador Antonio 
Carlos Magalhães para o País. Entre os pontos que 
analisei, gostaria de aqui relembrar:

resgata uma das atribuições mais rele-
vantes, do Congresso Nacional: a de definir 
– junto com o Poder Executivo, mas dando a 
palavra final – a destinação do dinheiro pú-
blico;

mesmo com o caráter impositivo que a 
lei orçamentária passará a ter, desde que a 
PEC seja aprovada, será sempre possível ao 
Poder Executivo cancelar ou contingenciar, 
de forma total ou parcial, qualquer dotação 
orçamentária, mas não na dependência de 
sua exclusiva vontade;

querendo cancelar ou contingenciar al-
guma dotação, o Poder Executivo, na pessoa 
do Presidente da República, deverá solicitá-lo 
ao Poder Legislativo em até 120 dias antes do 
encerramento da sessão legislativa;

deverá nesse caso justificar as razões 
técnicas, econômico-financeiras, operacio-
nais ou jurídicas que o levaram a formular a 
solicitação;

a solicitação de cancelamento ou contin-
genciamento tramitará no Congresso Nacional 
em regime de urgência, e se não houver delibe-
ração no prazo de 30 dias, estará aprovada;

o Orçamento passa a ser de cumprimento 
obrigatório por parte do Poder Executivo, ao 
ponto de implicar crime de responsabilidade 
o seu não-cumprimento;

o Presidente da República continua a 
gozar de ampla margem de manobra para 
adequar o Orçamento à realidade financeira, 
política e jurídica do País, não havendo en-
gessamento orçamentário.

Vejam, portanto, Srªs e Srs. Senadores, que esta 
matéria vem ao encontro do mais legítimo anseio dos 
Deputados e dos Senadores, no sentido de resgatar 
prerrogativa fundamental do Poder Legislativo da União, 
que é a de definir os gastos públicos que constam da lei 
orçamentária anual, e ter garantido que esses gastos 
serão efetivamente executados pelo Governo. Ganha, 
com isso, com a instauração do orçamento impositivo, 
a democracia brasileira, no que se refere a seu capítulo 

orçamentário, pois, agora, uma vez aprovada a PEC, 
os legítimos representantes do povo não mais somente 
definirão as receitas públicas, por meio da legislação 
tributária, mas, também, passarão a definir a estrutu-
ra dos gastos públicos, de acordo com as demandas 
de seus constituintes, que lhes outorgaram mandato 
nas urnas, para representar seus interesses na esfera 
estatal da organização de nosso País.

Sr. Presidente, quero, de forma muito resumida 
e breve, dentro do intervalo de tempo de que dispo-
nho, enumerar outros aspectos contidos na PEC 22, 
aspectos da maior importância para o aperfeiçoamento 
do processo legislativo orçamentário, que, juntamente 
com a instauração do orçamento impositivo, justificam 
meu apoio entusiástico à matéria em votação.

Um deles é estabelecer que a sessão legisla-
tiva somente terminará com a votação do projeto de 
lei orçamentário anual. Tal dispositivo garantirá que o 
Governo Executivo possa começar o ano fiscal tendo 
já sido votado o Orçamento, além de evitar o desgaste 
político do Congresso em função de eventuais convo-
cações extraordinárias para esse fim.

Outro aspecto é a obrigação de que as dotações 
orçamentárias, exceto as relativas ao serviço da dívida 
pública, sejam detalhadas, no mínimo, por unidade da 
Federação, mantido o objetivo de reduzir as desigual-
dades regionais. Isso evitará a programação orçamen-
tária genérica, os chamados projetos guarda-chuvas, 
que trazem embutida grande discricionariedade, por 
parte do Poder Executivo, para direcionar os gastos 
para onde lhe aprouver.

Quero mencionar, também, o dispositivo que con-
diciona a inclusão de novas categorias de programa-
ção orçamentária à adequada destinação de recursos 
àquelas dotações em andamento. Igualmente, aqui te-
mos uma iniciativa da maior relevância, cujo objetivo 
é impedir que se perpetuem os escândalos represen-
tados pela obras inacabadas, o que é um desrespeito 
com o dinheiro público.

Outro ponto importante é impedir que sejam cria-
das dotações com dinheiro que ainda não existe, mas 
que se supõe que existirá, como é o caso, que tem 
sido infelizmente comum, de entrar, como receita no 
Orçamento, o dinheiro advindo de projetos de lei que 
aumentam ou criam tributos, mas que ainda não foram 
votados no momento em que se elabora o Orçamento. 
É aquela velha história que tantos prejuízos tem trazi-
do ao realismo e à seriedade da lei orçamentária, ser-
vindo, inclusive, de argumento para não se respeitar o 
princípio constitucional da anterioridade na criação de 
tributos. Princípio, aliás, que deveria ser sagrado, pois 
é uma garantia que tem o contribuinte contra o abuso 
do poder do Estado de tributar.

    115ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



02262 Quinta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2005

E, por fim, menciono a fixação de novos prazos, 
agora inscritos na Constituição, para a tramitação 
dos projetos sobre matéria orçamentária, que, como 
sabemos, são o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária anual. Os novos 
prazos justificam-se para que haja mais tempo para 
a apreciação e a votação da lei orçamentária anual, 
que é, de longe, a mais complexa e a mais morosa, 
pois envolve ampla negociação com todos os setores 
da sociedade. Assim, haverá maior tempo para a lei 
orçamentária e menos para as duas outras proposi-
ções orçamentárias, como tem indicado a necessida-
de, baseada na experiência do Congresso Nacional 
nos últimos anos.

Todas essa modificações entrarão em vigência, 
desde que aprovada a PEC nº 22, como espero que 
será, apenas no primeiro dia útil do segundo ano sub-
seqüente ao da publicação da Emenda. É bastante 
tempo para que haja as adaptações necessárias na 
Administração Pública.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero 
que não desperdicemos a oportunidade de aperfeiço-
ar o processo legislativo orçamentário, melhorando-o 
consideravelmente, em favor da racionalidade e das 
prerrogativas que tradicionalmente, no mundo ociden-
tal, têm pertencido ao Poder Legislativo. As modifica-
ções estão sendo propostas, como já disse, com muito 
equilíbrio e moderação.

Ao aprovar a PEC nº 22 estaremos, também, – 
ninguém disso tenha dúvida, – dando mais um passo, 
um passo importante, para a consolidação e o aper-
feiçoamento das instituições democrático-liberais em 
nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – 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 dez horas, 
a seguinte

ORDEM DO DIA 
Às 11:00 horas

1

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 59, de 2005, art. 336, II)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
253, de 2004, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito sobre a explora-

ção sexual, que altera o Título VI (dos crimes 
contra os costumes) da Parte Especial do Có-
digo Penal.

2

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 67, de 2005, art. 336, II)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
nº 254, de 2004, de iniciativa da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito sobre a ex-
ploração sexual, que altera o art. 241 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente (dispõe sobre 
os crimes relativos a cenas de sexo explíci-
to ou pornográficas envolvendo crianças e 
adolescentes).

3

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 68, de 2005, art. 336, II)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
255, de 2004, de iniciativa da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito sobre a exploração 
sexual, que altera dispositivos da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente (prevê o fechamento defi-
nitivo de hotel, pensão, motel ou congênere, 
quando hospedarem crianças e adolescentes 
desacompanhados dos pais ou responsáveis, 
ou sem autorização).

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 2000

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 40, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Heloísa Helena, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade e gratuidade 
da educação infantil para crianças de zero a 
seis anos de idade.

Parecer favorável, sob nº 1.696, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tião Viana.
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5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 43, DE 2000

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 43, de 2000, tendo como primeiro signatário 
o Senador Júlio Eduardo, que modifica a re-
dação dos arts. 20, III, e 26, I, da Constituição 
Federal, para definir a titularidade das águas 
subterrâneas, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.320, de 
2001, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio 
Alcântara.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 9, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Cabral, que adi-
ciona um parágrafo ao art. 183 da Constituição 
Federal, aumentando o tamanho máximo do 
lote objeto de usucapião especial urbano em 
cidades com menos de 300.000 (trezentos mil 
habitantes). 

Parecer sob nº 271, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Maranhão, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 87, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 87, de 2003, tendo como primeira 
signatária a Senadora Fátima Cleide, que 
altera o art. 89 do Ato das Disposições Cons-
titucionais (dispõe sobre a carreira dos servi-
dores civis e militares do ex-Território Federal 
de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Mozarildo Caval-
canti.

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 378, DE 2002 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 7, de 2004)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 378, de 2002 (nº 
1.586/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à TV Pri-
mavera de Criciúma Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Criciúma, Estado de Santa Catarina.

Parecer favorável, sob nº 1.325, de 2002, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Casildo Maldaner.

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 247, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 20, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 247, de 2003 (nº 
2.397/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Freqü-
ência Brasileira de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Garopaba, Estado 
de Santa Catarina.

Parecer favorável, sob nº 895, de 2003, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Leonel Pavan.

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2003 (nº 5.119/2001, 
na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Milton Santos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que 
atravessa a Chapada Diamantina e o oeste 
baiano.

Parecer sob nº 1.751, de 2004, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Valmir 
Amaral, favorável com a Emenda nº 1-CE, que 
apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 6 
minutos.)
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ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES:

Aelton Freitas – Almeida Lima – Alvaro Dias – An-
tero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães – An-
tônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Augusto Bo-
telho – César Borges – Cristovam Buarque – Delcidio 
Amaral – Demostenes Torres – Edison Lobão – Eduardo 
Azeredo – Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fernando 
Bezerra – Flávio Arns – Flexa Ribeiro – Garibaldi Alves 
Filho – Hélio Costa – Heloísa Helena – Heráclito Fortes 
– Ideli Salvatti – Jefferson Peres – João Batista Motta 
– João Ribeiro – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen 
– José Agripino – José Jorge – José Maranhão – José 
Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha 
– Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Maguito 
Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Maciel 
– Maria do Carmo Alves – Mário Calixto – Mozarildo Ca-
valcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes 
– Patrícia Saboya Gomes – Paulo Octávio – Paulo Paim 
– Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Re-
nan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho Tourinho 
– Romero Jucá – Romeu Tuma – Sérgio Guerra – Sérgio 
Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Teo-
tônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 66 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofícios de Ministros de Estado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS  
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 129/2004, de 22 de dezembro passado, do 
Ministro do Desenvolvimento Agrário, encaminhando 
resposta ao Requerimento nº 599, de 2004, do Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti;

– Nº 156/2004, de 21 de dezembro passado, do 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, encaminhando resposta ao Requerimento nº 
1.164, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 158/2004, de 27 de dezembro passado, do 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, comunicando que a resposta ao Requerimento 
nº 1.198, de 2004, do Senador Arthur Virgílio, cabe ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia;

– Nº 381/2004, de 30 de dezembro passado, do 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, en-
caminhando resposta ao Requerimento nº 1.356, de 
2004, do Senador Arthur Virgilio;

– Nº 382/2004, de 30 de dezembro passado, do 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, en-
caminhando resposta ao Requerimento nº 1.186, de 
2004, do Senador Antônio Carlos Valadares;

– Nº 383/2004, de 30 de dezembro passado, do 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, co-
municando que a resposta ao Requerimento nº 762, 
de 2004, do Senador Arthur Virgílio, não é da compe-
tência daquele Ministério;

– Nº 423/2004, de 23 de dezembro passado, do 
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
encaminhando resposta ao Requerimento nº 1.247, de 
2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 636/2004, de 20 de dezembro passado, do 
Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, encaminhando respos-
ta ao Requerimento nº 1.224, de 2004, do Senador 
Arthur Virgílio;

– Nº 1.291/2004, de 28 de dezembro passado, 
do Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica da Presidência da Re-
pública, encaminhando resposta ao Requerimento nº 
1.132, de 2004, do Senador Álvaro Dias;

– Nº 1.889/2004, de 22 de dezembro passado, 
do Ministro do Trabalho e Emprego, encaminhando 
resposta ao Requerimento nº 1.358, de 2004, do Se-
nador Arthur Virgílio;

– Nº 9.777/2004, de 14 de dezembro passado, do 
Ministro da Defesa, comunicando que a resposta ao 

Ata da 6ª Sessão Deliberativa Ordinário, 
em 24 de Fevereiro de 2005

3ª Sessão Deliberativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, Aeleton Freitas, Papaléo Paes, Siba Machado,  
Juvêncio da Fonseca e Romeu Tuma.
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Requerimento nº 766, de 2004, do Senador Marcelo 
Crivella, é da competência do Ministério da Justiça;

– Nº 9.780/2004, de 14 de dezembro passado, do 
Ministro da Defesa, encaminhando resposta ao Reque-
rimento nº 751, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 31.883/2004, de 7 de dezembro passado, 
do Ministro do Controle e da Transparência, encami-
nhando resposta ao Requerimento nº 1.252, de 2004, 
do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 5/2005, de 25 de janeiro passado, do Ministro 
da Educação, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 845, de 2004, do Senador Sérgio Zambiasi;

– Nº 7/2005, de 25 de janeiro passado, do Ministro 
da Educação, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 1.253, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 7/2005, de 4 de janeiro passado, do Minis-
tro do Trabalho e Emprego, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº 643, de 2004, do Senador Arthur 
Virgílio;

– Nº 31/2005, de 12 de janeiro passado, da Minis-
tra do Ambiente, encaminhando resposta ao Requeri-
mento nº 1.246, de 2004, do Senador Álvaro Dias;

– Nº 66/2005, de 26 de janeiro passado, do Minis-
tro da Tecnologia, encaminhando resposta ao Requeri-
mento nº 1.197, de 2004, do Senador Artur Virgílio;

– Nº 210/2005, de 11 de janeiro passado, do Minis-
tro da Defesa, encaminhando resposta ao Requerimen-
to nº 1.355, de 2004, do Senador Arthur Virgílio; e

– Nº 221/2005, de 11 de janeiro passado, do 
Ministro da Defesa, encaminhando resposta ao Re-
querimento nº 1.185, de 2004,  do Senador Antônio 
Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – As informações e comunicações foram enca-
minhadas, em cópia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado 

que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS  
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 17/2004, de 29 de dezembro passado, do 
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhan-
do resposta ao Requerimento nº 1.300, de 2004, do 
Senador Edison Lobão;

– Nº 250/2004, de 30 de dezembro passado, da 
Ministra de Minas e Energia, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº 1.189, de 2004, do Senador Jo-
nas Pinheiro;

– Nº 251/2004, de 30 de dezembro passado, 
da Ministra de e Energia, encaminhando resposta ao 

Requerimento nº 1.165, de 2004, do Senador Arthur 
Virgílio;

– Nº 252/2004, de 30 de dezembro passado, da 
Ministra de Minas e Energia, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº 1.208, de 2004, do Senador Ro-
dolpho Tourinho;

– Nº 253/2004, de 30 de dezembro passado, da 
Ministra de Minas e Energia, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº 1.284, de 2004, do Senador Ál-
varo Dias;

– Nº 254/2004, de 30 de dezembro passado, da 
Ministra de Minas e Energia, encaminhando respos-
ta ao Requerimento nº 1.477, de 2004, do Senador 
Efraim Morais;

– Nº 255/2004, de 30 de dezembro passado, da 
Ministra de Minas e Energia, encaminhando resposta 
ao Requerimento nº 1.339, de 2004, do Senador Ar-
thur Virgílio;

– Nº 556/2004, de 23 de dezembro passado, 
do Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao 
Requerimento nº 1.188, de 2004, do Senador Jonas 
Pinheiro;

– Nº 562/2004, de 29 de dezembro passado, 
do Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao 
Requerimento nº 1.239, de 2004, do Senador Álvaro 
Dias;

– Nº 563/2004, de 29 de dezembro passado, 
do Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao 
Requerimento nº 1.319, de 2004, do Senador Paulo 
Paim;

– Nº 564/2004, de 29 de dezembro passado, 
do Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao 
Requerimento nº 1.334, de 2004, do Senador José 
Jorge;

– Nº 566/2004, de 29 de dezembro passado, 
do Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao 
Requerimento nº 1.240, de 2004, do Senador Mário 
Calixto;

– Nº 571/2004, de 29 de dezembro passado, do 
Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao Re-
querimento nº 1.219, de 2004, do Senador Heráclito 
Fortes;

– Nº 572/2004, de 29 de dezembro passado, do 
Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao Re-
querimento nº 1.174, de 2004, do Senador Mozarildo 
Cavalcanti;

– Nº 573/2004, de 29 de dezembro passado, do 
Ministro da Fazenda, encaminhando resposta ao Re-
querimento nº 1.234, de 2004, do Senador Demóste-
nes Torres;

– Nº 601/2004 e 9/2005, de 31 de dezembro e 
24 de janeiro últimos, do Ministro da Fazenda, encami-
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nhando resposta ao Requerimento nº 1.274, de 2004, 
do Senador Rodolpho Tourinho;

– Nº 966, de 9 de dezembro passado, do Minis-
tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encami-
nhando resposta ao Requerimento nº 1.340, de 2004, 
do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 1.335/2004, de 17 de dezembro passado, do 
Ministro da Saúde, encaminhando resposta ao Requeri-
mento nº 1.338, de 2004, do Senador Arthur Virgilio;

– Nº 1.337/2004, de 17 de dezembro passado, do 
Ministro da Saúde, encaminhando resposta ao Requeri-
mento nº 1.147, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 1.424/2004, de 30 de dezembro passado, do 
Ministro da Saúde, encaminhando resposta ao Reque-
rimento nº 419, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 1.637/2004, de 27 de dezembro passado, 
do Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, encaminhando resposta ao Requerimento nº 
1.179, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 1.638/2004, de 27 de dezembro passado, 
do Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, encaminhando resposta ao Requerimento nº 
1.251, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;

– Nº 1.653/2004, de 28 de dezembro passado, 
do Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, comunicando que a resposta ao Requeri-
mento nº 1.212, de 2004, do Senador Arthur Virgílio, 
não pode ser atendida;

– Nº 4.040/2004, de 16 de dezembro passado, 
do Ministro da Justiça, encaminhando resposta ao 
Requerimento nº 1.416, de 2004, do Senador Antonio 
Carlos Magalhães;

– Nº 14/2005, de 3 de janeiro passado, do Ministro 
da Justiça, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 1.209, de 2004, do Senador Eduardo Azeredo;

– Nº 15/2005, de 3 de janeiro passado, do Ministro 
da Justiça, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 1.187, de 2004, do Senador Arthur Virgílio; e

– Nº 81/2005, de 27 de janeiro passado, do Minis-
tro da Saúde, encaminhando resposta ao Requerimento 
nº 1.373, de 2004, do Senador Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – As informações e comunicações foram enca-
minhadas, em cópia, aos Requerentes.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 83, DE 2005

Nos termos do art. 256, inciso I, do regimento 
interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do 
Requerimento nº 38, de minha autoria, em que solici-

to a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 194 de 2003, que aprova o ato que ou-
torga concessão à Fundação “José Bonifácio Lafayette 
de Andrada”, para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Barbacena, Estado de 
Minas Gerais.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005.  – Se-
nador Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – A Presidência defere o requerimento, nos ter-
mos do art. 256, § 2º, inciso I do Regimento Interno.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 23/05-GLGOV

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66-A, parágrafo único do Re-

gimento Interno do Senado Federal, solicito a altera-
ção dos vice-líderes do Governo, conforme abaixo 
relacionados:

1º Senador Ideli Salvatti
2º Senador Maguito Vilela
3º Senador Garibaldi Alves
4º Senador Romero Jucá
5º Senador Fernando Bezerra
6º Senadora Patrícia Saboya Gomes

Aproveito a oportunidade para renovar meus pro-
testos de consideração e apreço. – Senador Aloizio 
Mercadante,Líder do Governo.

Ofício nº 251/2005 – GLDBAG

Brasília, 24 de fevereiro de 2005

Senhor Presidente,
Em substituição à comunicação feita por meio do 

Ofício nº 12/2005 – GLDBAG, indico, nos termos regi-
mentais, o Senador Aelton Freitas como membro titular 
e o Senador Francisco Pereira como membro suplente 
da Comissão de Educação, do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de 
Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Os expedientes lidos vão à publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Concedo a palavra ao nobre Senador Leo-
nel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para 
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falar pela Liderança do PSDB tão logo V. Exª achar 
necessário.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Pois não, Senador Hélio Costa. Tem V. Exª 
a palavra.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, peço a minha inscrição para falar pela 
Liderança do PMDB, tão logo V. Exª autorize.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Com a palavra o Senador Paulo Paim, pela 
ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável, no momento que V. Exª 
achar mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exªs serão atendidos. Apesar de estar 
presidindo, com muito prazer, a sessão, também me 
inscrevo como segundo orador para uma comunica-
ção inadiável.

Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel Pa-
van pela Liderança do PSDB, por cinco minutos, para 
uma comunicação de interesse partidário.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a permissão de V. Exª para fazer uma 
permuta com o Senador Hélio Costa. Em seguida, 
usarei a palavra pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Pois não. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Costa 
pela Liderança do PMDB.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Com a palavra a nobre Senadora Maria do 
Carmo Alves, pela ordem.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – MG. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, requeiro minha inscri-
ção para falar pela Liderança do PFL, após a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exª está inscrita, nobre Senadora.

Com a palavra o Senador Hélio Costa, pela Li-
derança do PMDB.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela Lide-
rança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no final da década de 
70, o Brasil mostrou ao mundo a sua capacidade de 
resolver problemas com inteligência ao criar o Proál-

cool, programa que se transformou numa verdadeira 
revolução no campo, gerou milhares de empregos em 
praticamente todos os Estados da nossa Federação 
e transformou o Brasil numa liderança do combustível 
alternativo. Quando enfrentamos a crise do petróleo, 
em 1973, o Brasil surge com essa idéia vitoriosa, que 
foi da maior importância para a economia nacional. Vin-
te anos depois, o Brasil, reconhecendo a necessidade 
de expandir as suas matrizes energéticas, foi procurar 
pela plataforma submarina, pelos campos de petróleo 
e encontrou o gás natural. Imediatamente, elaborou o 
Programa do GNV, do Gás Natural Veicular, do GNC, 
do Gás Natural Comercial, que também se propõe a 
ser da maior importância para a indústria nacional.

Agora, Sr. Presidente, surge uma nova matriz 
energética da maior importância, porque ela represen-
ta outra revolução verde, outra revolução no campo, 
como aconteceu com o Proálcool na década de 70, é 
o biodiesel. Na verdade, um companheiro nosso, um 
italiano, benemérito, que tanto trabalha pela minha ci-
dade, Barbacena, pela nossa região, um grande empre-
endedor, com uma extraordinária obra social na nossa 
cidade, cunhou um termo que é muito apropriado para 
a proposta que se faz de biodiesel no Brasil: plantando 
combustível. É a verdadeira expressão dessa frase. O 
biodiesel é o combustível plantado, renovável a cada 
três, quatro meses, que gera emprego, que faz o cam-
po se movimentar. 

O Brasil precisa, Sr. Presidente, dentro do que foi 
estabelecido como uma meta do Governo para daqui 
a dois anos, obrigatoriamente, 2% do diesel usado no 
País tem que ser biodiesel. Ou seja, vamos adicionar 
em cerca de 35 milhões de litros de diesel que con-
sumimos neste País, quase que diariamente, 2% de 
biodiesel.

Hoje produzimos 75 milhões de litros por ano. 
Precisamos produzir 800 milhões de litros de biodie-
sel. Para tanto, o Governo entendendo a importância 
dessa nova matriz energética fez passar pelo Plenário 
do Senado e pela Câmara, evidentemente, uma me-
dida provisória que foi convertida em lei no dia 13 de 
janeiro de 2005, concedendo benefícios para aqueles 
que estão trabalhando com biodiesel. 

É exatamente sobre esses benefícios que quero 
falar, Sr. Presidente, porque, naquela ocasião, identifi-
quei aqui que a medida provisória tinha erros. Ela não 
podia dar benefícios apenas para os Estados do Norte. 
Não podia beneficiar apenas aqueles que plantassem 
a mamona. O biodiesel precisa tecnicamente seguir as 
informações, instruções daqueles que estão qualifica-
dos para dizer o que plantar e onde plantar. Em deter-
minadas regiões, não se pode plantar mamona. Temos 
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que plantar a soja, o nabo forrageiro ou o girassol. Por 
essa razão, a medida foi modificada. 

Uma outra questão, Sr. Presidente, tem que ser 
abordada. Aqueles que estão no processo de partici-
par desse programa do biocombustível precisam e vão 
ter financiamento direto do BNDES. Mas, para chegar 
a ter 90% de empréstimo do BNDES, eles precisam 
do selo social. 

Agora vejam a incoerência, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. Para uma refinaria, como a que está sen-
do construída na minha cidade de Barbacena, que vai 
produzir 40 mil litros de biodiesel por dia, para ela se 
candidatar a ter os 90% de empréstimo financiados 
pelo BNDES, precisa ter, evidentemente, um selo so-
cial. Para ter o selo social, precisa ser legalizada pela 
Receita Federal. Só que a Receita Federal exige, para 
dar essa legalização, o cadastro da ANP, e acreditem 
ou não, a ANP só dá o cadastro se a refinaria estiver 
funcionando. 

Ora, pelo amor de Deus! É a questão de se cor-
rer o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, como é 
que vão dar autorização para uma empresa ter acesso 
a 90% do financiamento se a ANP só dá essa autori-
zação se a empresa estiver cadastrada pela Receita 
Federal, e a Receita Federal só fornece esse cadas-
tro se a empresa estiver em funcionamento. Não tem 
como. É evidente que se tem que criar imediatamente 
– e isso é determinação do Governo, pode ser feito da 
maneira que o Presidente da República quiser – o selo 
temporário. O Governo consegue temporariamente o 
selo social para que a empresa que está sendo cons-
truída se organize, esteja em condições de receber 
os recursos. Se, no prazo de seis meses, oito meses 
ou um ano, ela não conseguir cumprir todas as obri-
gações determinadas pela lei, o selo será recolhido. 
Mas o que não posso é exigir algo que não consigo 
obter, porque, senão, não tem condições de levar es-
sas empresas que estão investindo no biodiesel a ter 
os recursos necessários para esse empreendimento 
tão importante para a matriz energética nacional. Além 
disso, é um projeto já vitorioso, porque, na nossa re-
gião, por exemplo, estamos criando três mil empregos 
no campo. São pequenos produtores que estão plan-
tando a soja, o nabo forrageiro, o girassol; que estão 
“plantando combustível” – esse foi o termo criado pelo 
empreendedor Roberto Bertoli –, o que, tenho certeza, 
vai revolucionar o campo, não só em Minas Gerais ou 
na região das Vertentes, mas em todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 

– MG) – Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel 
Pavan, pela Liderança do PSDB, por cinco minutos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela Lide-
rança do PSDB. Sem revisão do orador) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, conforme noticiou a imprensa 
nacional, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, enquanto participava de uma sessão do Fó-
rum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, no final 
do mês de janeiro, arrancou gargalhadas da platéia, 
quando recomendou que os Países mais ricos perdo-
assem as dívidas dos mais pobres.

Considero essa atitude do Presidente louvável, 
mas há que se reconhecer que o nosso País não está 
em condições de ficar perdoando dívidas, se as tem 
com a nossa população, que já tem sido prejudicada 
pelo Governo com a edição de medidas provisórias 
relativas a aumento de impostos. Temos que trabalhar 
a nossa população que está pobre.

A intenção do Governo Federal, o seu desejo, a 
sua vontade – que deve ser concretizada – de perdoar 
dívidas de outros Países tem sido elogiada por alguns 
setores – e sabemos qual é o objetivo do Presidente 
Lula. No entanto, queremos pedir a Sua Excelência 
que também perdoe as dívidas da nossa população 
pobre.

Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estão so-
frendo muito, nos últimos dias. em função dessa ca-
tástrofe que é a falta de chuvas. A estiagem está arra-
sando com os nossos agricultores. A cultura do fumo, 
do milho, da banana, do arroz, da maçã, todas estão 
sendo prejudicadas no Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina. Os agricultores – bem como os Prefeitos, os 
Vereadores, os Parlamentares – estão buscando socor-
ro, pedindo ao Governo Federal não que suas dívidas 
sejam perdoadas – embora devessem sê-lo, já que o 
Brasil acaba perdoando dívidas enormes de outros 
Países –, mas que seus compromissos com os bancos 
sejam prorrogados, que estes lhes dêem atenção, finan-
ciem-nos, subsidiem-nos, para que possam investir na 
recuperação de sua safra, dos produtos que estavam 
para ser colhidos e infelizmente foram arrasados pela 
estiagem. Na região serrana, de uma hora para outra, 
uma chuva de granizo arrasou definitivamente com o 
plantio de maçã no período da colheita, prejudicando 
aproximadamente 1.200 produtores.

Estamos sofrendo muito. Gostaria que o Governo 
Federal se ativesse a essas reivindicações e socorres-
se os mais pobres do nosso Brasil e não apenas os 
Países pobres. Certamente, o objetivo do Presidente 
é buscar uma cadeira na ONU e um espaço para que 
possa vangloriar-se pelo resto da vida com essa be-
nesse. Queremos, realmente, que o Governo atenda 
a nossa população.

Sr. Presidente, após esse ciclone, esse vendaval, 
essa onda gigante chamada Severino Cavalcanti, que 
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praticamente arrasa com as pretensões do Governo, 
ainda assim, mesmo depois da inédita eleição para a 
Presidência da Câmara Federal, cujo resultado é um 
protesto em função do excesso de medidas provisó-
rias, o Governo editou mais nove.

Há pouco, falava com o Senador Heráclito For-
tes, que comentou que não se trata de medidas pro-
visórias, mas de medidas que dividem o Parlamento, 
a população, os Senadores, os Partidos.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pois não, 
Senador Heráclito Fortes. 

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Quero apenas 
esclarecer o que disse: não são medidas provisórias, 
mas medidas divisórias. Cada medida editada pelo 
Executivo não só divide mais a nossa relação, como 
também trava a tramitação dos trabalhos normais do 
Congresso. É lamentável o abuso na edição de me-
didas provisórias, um instrumento tão útil em casos 
extremos. Muito obrigado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, para finalizar, quero dizer que temos usado os 
microfones e a tribuna do Senado para fazer cobranças 
ao Governo, para alertá-lo. É claro que somos da Mi-
noria, da Oposição, mas não estamos aqui para fazer 
apenas oposição. Estamos aqui para ajudar o Governo, 
sem bajulá-lo. Estamos aqui para dizer ao Presidente 
da República que, na base, no interior, onde está o 
agricultor familiar, não se sente o que Sua Excelência 
diz seguidamente: que o Brasil está crescendo, evo-
luindo; que estamos nos sobressaindo em relação aos 
demais Países do mundo. Isso não é verdade. O País 
passa por dificuldades enormes.

(O Sr. Presidente faz soar a campa-
nhia.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Encerro, 
Sr. Presidente.

Os juros estão novamente aumentando, e tudo 
parece calmo. Ninguém fala mais nada. A cada mês, 
eles estão aumentando, e isso traz prejuízos às em-
presas. Quem tem dinheiro são os banqueiros. Não há 
mais condições de se trabalhar dessa forma, a qual 
certamente prejudica a geração de empregos.

Precisamos alertar a população brasileira. O Go-
verno está colocando o bode na sala, aumentando os 
juros. Quando se aproximarem as eleições, eles co-
meçarão a ser reduzidos, e o Governo dirá: “Vejam, o 
Governo Federal está reduzindo os juros”. Porém, até 
acontecer a redução, prejuízo enorme terá sido cau-
sado à população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Aelton Freitas. 
Bloco/PL – MG) – Obedecendo à lista de oradores, 
concedo a palavra ao nobre Senador Almeida Lima.

S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, há artigos escritos por 
eminentes jornalistas de nosso País que não podem 
ser objeto de citação ou mesmo de comentário pas-
sageiro apenas por seu título.

Artigos como o do jornalista Diogo Mainardi, pu-
blicado pela revista Veja, de 19 de janeiro passado, 
que precisam ser lidos da tribuna do Senado Federal 
para registro nos Anais desta Casa e para o conhe-
cimento dos brasileiros que não tiveram acesso ao 
artigo ou à revista. 

O título do artigo é: “Lula é caro demais”. Assina 
Diogo Mainardi.

Pelas minhas contas, Lula é caro demais. A gen-
te não tem dinheiro para bancar mais seis anos de 
petismo.

Exemplo 1: 
Guilherme Estrella era sindicalista da 

CUT e presidente do diretório do PT de Nova 
Friburgo. Quando Lula foi eleito, nomeou-o di-
retor de Exploração e Produção da Petrobras, 
um dos cargos estratégicos da companhia. A 
imprensa, na época, alertou para os riscos do 
aparelhamento petista, que favorecia a filiação 
partidária em detrimento da qualificação pro-
fissional. Agora, dois anos depois, já dá para 
avaliar os resultados de sua gestão. Em 2004, 
a produção nacional de petróleo caiu mais de 
3%. Foi a primeira queda desde 1991. Nos oito 
anos de Fernando Henrique Cardoso, a produ-
ção aumentou, em média, 10% ao ano. Pulou 
de 692.000 barris diários, em 1994, para 1,5 
milhão, em 2002. Se Estrella tivesse mantido 
o ritmo de crescimento de seu antecessor, a 
Petrobras estaria produzindo 315 mil barris 
diários a mais. Com o barril a 45 dólares, per-
demos cerca de 5 bilhões de dólares ao ano. 
Repito: 5 bilhões. 

Exemplo 2: 
O presidente da Petrobras, José Eduardo 

Dutra, não se abalou com o mau desempenho 
da companhia. Pelo contrário. Comemorou a 
queda de produção de 3%. Disse que temia 
uma diminuição ainda maior. A produção de 
petróleo caiu, segundo ele, por causa do atraso 
da entrega das plataformas P-43 e P-48. O con-
trato com a Halliburton, empresa responsável 
pela obra, previa uma pesada multa em caso 
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de atraso. A Halliburton atrasou, mas por algum 
motivo não teve de pagar a multa. O rombo foi 
inteiramente transferido para o contribuinte. 
Dutra não tem um passado empresarial. Fez 
carreira como sindicalista da CUT e Senador 
do PT pelo estado de Sergipe. Não sei o que 
é pior. A falta de tarimba administrativa o le-
vou a partidarizar as nomeações para cargos 
técnicos e a abolir o esquema de bonificações 
instituído por Henri Philippe Reichstul, que pre-
miava os dirigentes que apresentavam ganhos 
de produtividade. O efeito foi imediato. Queda 
de 3% na produção. 

Exemplo 3: 
Lula declarou, em campanha eleitoral, 

que as plataformas P-51 e P-52 deveriam ser 
construídas no Brasil. A bravata lulista levou a 
Petrobras a suspender a licitação das obras no 
fim do governo passado. Atualmente, a P-52 
está sendo feita num estaleiro de Cingapura. 
Repito: Cingapura, não Brasil. Em relação ao 
projeto original, será entregue com um ano 
de atraso e irá custar 300 milhões de dólares 
a mais. Quanto à P-51, a licitação foi vencida 
pela mesma empresa de Cingapura, pelos 
mesmos 300 milhões de dólares a mais, mas 
o atraso estimado, se tudo correr bem, será 
de dois anos. As plataformas produzem 180 
000 barris por dia. Cada ano de atraso cor-
responde, portanto, a uma perda de quase 3 
bilhões de dólares. 

Somando tudo: 5 bilhões de dólares pela 
queda de produção em 2004 + 3 bilhões pelo 
atraso de um ano na P-52 + 6 bilhões de dóla-
res pelo atraso de dois anos da P-51 + 600 mi-
lhões pelo aumento do preço das plataformas 
= 14.6 bilhões de dólares de custo lulista. 

Isso só na Petrobras. Não dá para calcu-
lar os danos no resto do Brasil.

Por essa razão Diogo Mainardi escreveu 
que “Lula é caro demais”.

A revista Época, de 17 de fevereiro, traz uma 
matéria sob o título “Polêmica de R$1 bilhão”. 

TCU investiga a contratação de platafor-
ma da Petrobras na Bacia de Campos e deter-
mina embargo de R$43 milhões por suspeita 
de irregularidades. 

Uma investigação em curso no Tribunal 
de Contas da União (TCU) trouxe à tona pon-
tos obscuros de uma das maiores licitações 
realizadas pela Petrobras no Governo Lula. As 
suspeitas constam de um parecer preliminar 

sobre a contratação da plataforma PRA–1, obra 
de R$988 milhões entregue ao Consórcio Ode-
brecht/Ultratec em junho do ano passado. 

(...)
Técnicos do TCU, no entanto, acreditam 

que o contrato poderia ser fechado por um va-
lor menor, de R$ 945 milhões. O responsável 
pela auditoria do contrato, o ministro Ubiratan 
Aguiar, aponta possíveis irregularidades. Uma 
delas é o fato de a estatal não ter levado em 
conta a oferta do governo do Rio, que prometeu 
abatimento de ICMS caso a obra ficasse no 
Estado. A empresa também cedeu à Odebre-
cht um canteiro de obras no litoral da Bahia, 
antes negado a outros concorrentes. 

No parecer, Aguiar critica a decisão da 
Petrobras de adiantar quase R$40 milhões 
ao vencedor, sem encargos, o que não esta-
va previsto na concorrência. “É injustificável. 
Dependendo de como for feita, a obra poderá 
ficar concluída sem que a companhia use va-
lores próprios”, afirma. 

(...)
Essa licitação foi confusa desde o iní-

cio.
(...)
A primeira concorrência foi cancelada 

porque a Petrobras considerou os preços altos 
demais. Nessa fase, os concorrentes foram in-
formados de que o canteiro de São Roque do 
Paraguaçu, na Bahia, não estaria disponível. 
Cancelada a licitação, a Petrobras partiu para 
a negociação individual. A Mauá Jurong, dona 
da proposta mais barata na primeira etapa, foi 
desclassificada na segunda por “inviabilidade 
técnica”. E o canteiro de São Roque ficou livre, 
mas só foi requisitado pela Odebrecht.

(...)
A Mauá Jurong afirma que sua propos-

ta era R$ 104 milhões inferior à do consórcio 
Odebrecht. Já o TCU chegou a outro cálculo, 
levando em consideração a isenção de ICMS 
oferecida pelo governo do Rio. Nesse caso, a 
Mauá teria o custo final mais baixo, mesmo 
contabilizando o seguro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no meu Es-
tado, costuma-se dizer que se trata de uma perseguição 
ou discriminação ao Presidente da Petrobras, partida 
de setores da imprensa nacional. Não é verdade. 

A auditoria do Tribunal de Contas da União e 
artigos cujos dados, checados, apresentam-se como 
verdadeiros, como o do jornalista Diogo Mainardi, são 
incontestáveis. Não se trata de discriminação. Trata-se, 
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sim, de responsabilidade administrativa que leva a um 
prejuízo considerável.

Mais recentemente, nas páginas amarelas da 
revista Veja, há uma entrevista com o filósofo Rober-
to Romano, professor de Ética e Filosofia Política da 
Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, 
e, salvo engano, também da USP, respondendo à per-
gunta “o PT sempre se apresentou aos eleitores como 
uma agremiação repleta de quadros tecnicamente 
competentes. Como esses quadros estão se saindo 
no governo?”, disse:

O PT é composto de três setores. O prin-
cipal são os sindicalistas, que dominaram a 
máquina sindical depois da democratização. 
Deixaram seus empregos e passaram a exercer 
uma liderança política que os promoveu social-
mente. Do ponto de vista social, são arrivistas 
[o que nada mais é do que, no dizer de Aurélio 
Buarque de Hollanda, pessoa inescrupulosa 
que quer vencer na vida a qualquer custo].

Mais adiante, prossegue dizendo:

Em primeiro lugar, é preciso constatar 
que a meritocracia acabou no governo Lula. 
Agora o que vale é a quantidade de aplausos 
que você ganha nos comícios. Do jeito que 
está, daqui a dez anos, as teses de doutora-
do serão apresentadas em praça pública, a 
avaliação será feita por aplauso e o título não 
será de doutor, mas de companheiro.

E afirma ainda:

O Estado brasileiro é hipertrofiado e pre-
cisa de muitos quadros, mas estes têm de ser 
escolhidos por critérios científicos e critérios 
políticos. Os critérios políticos, porém, não 
podem predominar a ponto de excluir da vida 
da administração gente competente ou colocar 
pessoas sem formação suficiente para dirigir 
grandes empreendimentos como a Petrobras 
e a Usina de Itaipu só porque pertencem ao 
partido.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos notí-
cias de que o próprio Presidente Lula, embora negue, 
já tenha tomado a equivocada decisão de construir 
a refinaria no Estado de Pernambuco. Nada contra 
o Estado de Pernambuco. Sou a favor do Brasil e a 
favor de Sergipe, sobretudo porque, do ponto de vis-
ta econômico, essa decisão tomada pelo Presidente 
Lula, corroborada pelo Presidente da Petrobras, José 
Eduardo Dutra, é irresponsável e não condiz com os 
interesses nacionais. Essa refinaria, se construída no 
Estado de Pernambuco, terá custos superiores àqueles 

que teria em Sergipe, em razão de estudos técnicos 
apresentados pelo governo sergipano.

Não apenas no Governo Federal mas também em 
Sergipe, na Bancada do Partido dos Trabalhadores, na 
classe política do Partido dos Trabalhadores do meu 
Estado, há o que chamei outro dia, lá em Sergipe, de 
verdadeiros coveiros do Estado.

O Presidente da Petrobras, José Eduardo Du-
tra, eleito Senador pelo voto do povo do meu Estado, 
é um ingrato, a exemplo do Prefeito Marcelo Déda, 
que foi reeleito Prefeito em Aracaju com uma votação 
expressiva e que deveria ser grato ao nosso povo. No 
entanto, isso não ocorre. São verdadeiros coveiros, 
por estarem sepultando a esperança e os sonhos do 
nosso povo de ver o nosso Estado de Sergipe, mais 
uma vez, pelas mãos da Petrobras, redimensionar o 
seu desenvolvimento econômico.

Ao invés de defender a potencialidade de Sergi-
pe por oferecer melhores condições técnicas para a 
implantação desse empreendimento, o próprio Presi-
dente da Petrobras declarou em várias oportunidades 
que o empreendimento não poderia ir para o Estado 
de Sergipe.

A ingratidão é muito grande, e este meu pronun-
ciamento não se deve ao fato de pretender apenas a 
defesa dos interesses do meu Estado, mas, acima de 
tudo, a defesa dos interesses do Brasil, pois temos 
convicção, pelos estudos apresentados, de que Ser-
gipe deveria sediar essa refinaria por apresentar me-
lhores condições.

Essa decisão representa mais prejuízos ao País, 
aumentando consideravelmente o custo Lula, que já é 
alto demais para o nosso País.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Al-
meida Lima?

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Ouço com 
imenso prazer o Senador Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em 
seguida, agradeceria também o direito de aparte, Se-
nador Almeida Lima.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Almeida Lima, quanto à implantação de 
uma refinaria no Nordeste, notadamente em Sergipe, 
V. Exª e eu estamos plenamente de acordo. Quanto a 
uma decisão pretensa que já teria sido tomada pelo 
Governo a respeito desse assunto, parece-me que V. 
Exª está cometendo um equívoco e sendo injusto com 
o Presidente José Eduardo Dutra. Informo a V. Exª 
que, depois que José Eduardo Dutra, representando 
a Petrobras, e o Presidente da República estiveram na 
Venezuela, com a assinatura de um acordo bilateral, 
ficou acertado entre os dois Países a possibilidade 
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ou a perspectiva da implantação de uma refinaria no 
Brasil. Nisso, o Nordeste leva grande vantagem. Em 
face disso, o Presidente José Eduardo Dutra instalou 
ou criou uma comissão na própria Petrobras, sob a 
coordenação do Dr. Paulo Roberto, que é o diretor 
de abastecimento, e, dentro de 45 dias, esse grupo 
de trabalho apresentará um relatório circunstanciado 
de todos os projetos e pretensões apresentados pe-
los Estados, inclusive por Sergipe. O Presidente José 
Eduardo Dutra terá, então, 45 dias para apresentar 
esse relatório. Antes desse relatório, não podemos di-
zer nada. Se houve alguma precipitação na imprensa 
de que a refinaria iria para Pernambuco, isso se deve, 
por exemplo, a um noticiário em que se disse que os 
Deputados de Pernambuco já tinham como certa a 
sua instalação em Pernambuco. Logo em seguida, a 
assessoria do Ministério – aqui temos O Globo – ne-
gou que já tinha sido feita qualquer escolha. Assim, 
vamos continuar lutando para que o nosso Sergipe 
seja aquinhoado com a implantação de uma refina-
ria, e quero crer que o assunto não vai ser resolvido 
do ponto de vista político, levando em consideração 
qualquer parâmetro ou preferência política do Gover-
no. O que deverá ser levado em consideração é outra 
gama de fatores, como, por exemplo, a demanda de 
derivados na região, a oferta de petróleo, a logística, 
portos, estradas, energia elétrica, água.

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

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Enfim, quero dizer a V. Exª que a sua luta, 
como a luta de todos os sergipanos, é legítima, mas 
não vamos acusar de forma antecipada e precipitada 
o Presidente da Petrobras, já que este e o próprio Go-
verno não tomaram nenhuma decisão a esse respeito. 
Agradeço a V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Senador 
Antonio Carlos Valadares, agradam-me enormemente 
suas palavras, sobretudo por ver V. Exª manifestar aqui 
no Senado Federal a posição favorável ao Estado de 
Sergipe. Gostaria também que as palavras de V. Exª 
se reproduzissem mais de uma vez em outros gestos 
favoráveis ao nosso Estado.

Permito-me discordar – estou concluindo, Sr. Pre-
sidente, apenas para responder ao Senador Antonio 
Carlos Valadares – no sentido de que os fatos que en-
volvem o comportamento do Presidente José Eduardo 
Dutra apontam em direção contrária àquela a que V. 
Exª se referiu. Em momento algum o sergipano José 
Eduardo Dutra, que foi eleito Senador da República 
pelo nosso Estado, defendeu os interesses de Sergipe 
e do nosso povo. Ao contrário, em alguns instantes a 

eles se opôs. Exemplo disso tivemos por ocasião da 
descoberta em Sergipe, em águas marítimas, em frente 
ao Município da Instância, região sul do nosso Estado, 
daquele grande campo petrolífero de qualidade, Brent, 
ímpar em todo o mundo. Ele preferiu escondê-lo e não 
ressaltar esse fato que era e é alvissareiro para o Es-
tado de Sergipe e que vem para reunir mais condições 
técnicas e econômicas para que o empreendimento 
seja estabelecido em nosso Estado.

Tendo manifestado minha discordância quanto a 
essa parte do aparte de V. Exª, concluo dizendo que 
prefiro ser injusto – e não acredito que o esteja sendo 
– a não estar atento, a não estar de atalaia, observan-
do o que estão fazendo com o nosso Estado. Prefiro a 
pecha de injusto à pecha de omisso, de desatento, de 
ser acusado de não estar defendendo os interesses 
do nosso povo, que clama por emprego, que clama por 
desenvolvimento. Daí por que, sem qualquer exagero, 
afirmei e reafirmo: são coveiros de Sergipe aqueles 
que estão sepultando os sonhos, as esperanças, os 
interesses do nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Obedecendo à ordem de inscrição, concedo 
a palavra ao nobre Senador César Borges por vinte 
minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Em relação ao discur-
so do Senador Almeida Lima – solicitei um aparte, mas 
o tempo regimental já havia se esgotado –, eu apenas 
gostaria de registrar que vou levá-lo em consideração 
e, na próxima semana, farei aqui a apreciação do que 
S. Exª disse, após consultar o Presidente da Petrobras, 
o nosso ex-colega no Senado, que foi inclusive Líder 
do PT nesta Casa, José Eduardo Dutra, que sempre 
teve aqui postura extremamente séria e, por muitas ra-
zões de mérito, foi indicado pelo Presidente Lula para 
presidir a Petrobras.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 

– MG) – Está registrada a sua manifestação.
Com a palavra o nobre Senador César Borges.
Antes de começar, Senador, peço que aguarde 

um minuto para a intervenção do Senador Marcelo 
Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a minha inscrição para falar 
como Líder. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL – MG) – 
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V. Exª está inscrito. Logo em seguida ao pronunciamento 
do Senador César Borges, V. Exª usará da palavra.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no reinício dos 
trabalhos deste Senado – é a primeira vez que venho a 
esta tribuna nesta Sessão Legislativa –, quero cumpri-
mentar toda a Casa e desejar-lhe um ano de trabalho 
produtivo, já que questões da maior importância para 
a Nação brasileira estarão aqui sendo discutidas. 

Quero também parabenizar a Casa pela forma 
tranqüila como procedeu na escolha da Mesa e para-
benizar os recém-eleitos dirigentes da Casa, o Sena-
dor Renan Calheiros e os demais membros que irão 
comandar o Senado nos próximos dois anos. Mais 
uma vez, o Senado deu um exemplo de união e de 
harmonia que, sem sombra de dúvida, contribui para 
o fortalecimento da democracia brasileira. 

Aproveito também para, publicamente – já o fiz 
de forma particular, privada –, parabenizar o Senador 
José Sarney e os nobres Senadores que compuseram 
a Mesa anterior pela condução serena, correta, diplo-
mática e política dos trabalhos que desenvolvemos 
aqui nos dois últimos anos.

Mas, Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna para 
falar de uma questão que todo o Brasil está acompa-
nhando, mas que interessa particularmente à Região 
Nordeste do Brasil. Venho falar sobre o Chico.

Sei que há milhões deles no Brasil, mas falo de 
um Chico muito famoso. Aliás, V. Exª, que é do Estado 
de Minas Gerais, conhece-o muito bem. Não me refiro 
a Chico Buarque de Hollanda, que é inesquecível em 
cada verso. Falo de um outro ilustre Chico que, cari-
nhosamente, nós chamamos de Velho Chico: o nosso 
rio São Francisco, cujas águas cortam o País de norte 
a sul – ou melhor, para ser mais preciso na geografia, 
de sul a norte. É o rio conhecido por todos, desde os 
tempos dos bancos escolares, como o rio da unidade 
nacional, o Nilo brasileiro.

Escreveu certa vez um poeta:

Lá da Serra da Canastra,
Do alto das Minas nas Gerais,
O Senhor olhou seu povo
E uma lágrima derramou:
Esse choro virou rio,
São Francisco se chamou!

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores. O Velho 
Chico é isso para todos nós, nordestinos e mineiros, 
e muito mais: é uma fonte inesgotável de história e 
cultura que inspira a literatura, a música, a culinária, a 
arte e os costumes de milhões de pessoas que estão 
sob a sua influência. O Velho Chico cruza montanhas, 

planaltos, planícies e atravessa o País cortando cer-
rados, a caatinga e o agreste.

Pois bem, Sr. Presidente, o Velho Chico está hoje, 
mais uma vez, no centro do debate político brasileiro. A 
idéia de transposição de suas águas, que já completou 
mais de um século e meio de vida, volta novamente à 
pauta do Governo Federal. O Governo não é sequer 
criativo na questão. Mais uma vez, apenas aproveita 
idéias, políticas e projetos de governos anteriores para 
tentar colocá-los em prática, dizendo que está fazendo 
uma ação importante para o Nordeste brasileiro. 

Diz o Governo que está preocupado com o Nor-
deste e que a transposição será a melhor saída para 
garantir o abastecimento de água em parte do semi-
árido nordestino – apenas em parte do semi-árido 
nordestino, porque, efetivamente, a transposição não 
contempla nem contemplará, em hipótese alguma, 
todo o semi-árido nordestino, mas apenas o semi-ári-
do setentrional do Nordeste.

Será isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores? 
Será que finalmente a Região Nordeste foi colocada 
como prioridade na agenda governamental? Essa é 
a questão. Será que as disparidades que existem, as 
desigualdades regionais de desenvolvimento entre as 
Regiões brasileiras, especialmente entre o Nordeste 
brasileiro e o restante do País, serão agora prioriza-
das pela transposição? Essa é a grande questão, 
porque até agora, com dois anos de governo, o atual 
Governo do PT não disse a que veio com relação às 
necessidades das Regiões menos favorecidas, em 
particular a Região Nordeste que aqui tenho a honra 
de representar.

A propósito, o Estado da Bahia é um Estado que 
tem, em sua área geográfica, 30% de todo o semi-árido 
do Nordeste. Mais de 30% do semi-árido do Nordeste, 
que abrange aproximadamente 900 mil quilômetros 
quadrados, está dentro do território baiano: temos exa-
tamente 350 mil quilômetros quadrados do semi-árido 
do Nordeste brasileiro inseridos no Estado da Bahia.

Mas o que posso dizer, Sr. Presidente, é que, la-
mentavelmente, não acredito que seja desta vez que o 
Governo vá cumprir esse importante objetivo constitu-
cional de reduzir as desigualdades sociais e regionais 
existentes neste País. 

Este Senado, inclusive, tomou uma decisão im-
portantíssima, que foi a criação da Comissão de De-
senvolvimento Regional, onde poderemos debater 
importantes questões que impedem que tenhamos 
um País mais justo e mais igualitário entre todas as 
Regiões, Estados e, principalmente, entre todos os 
brasileiros.

Sr. Presidente, as atitudes do Governo, infelizmen-
te, mostram exatamente o contrário. Segundo dados 
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divulgados recentemente, o BNDES, esse banco im-
portantíssimo para o desenvolvimento de todo o País, 
destinou para o Nordeste, no ano passado, Senador 
Marco Maciel, V. Exª que tem uma vida dedicada ao 
Nordeste brasileiro, apenas 6,9% de seus financia-
mentos, o que representa uma redução, em relação ao 
ano de 2003, de quase 28%. Há um projeto de inicia-
tiva desta Casa no sentido de fixar o valor mínimo de 
aplicação do BNDES no Nordeste brasileiro, mas está 
dormitando nas gavetas da Câmara dos Deputados. 
Enquanto isso, o BNDES vem reduzindo a sua apli-
cação: de 13% para 6,9% no ano passado. Enquanto 
isso, as Regiões Sul e Sudeste receberam cerca de 
75% dos recursos do Banco.

Pergunto, então, às Srªs e aos Srs. Senadores, 
ao Sr. Presidente, como esperar que uma região que 
possui cerca de 28% da população brasileira se de-
senvolva destinando a ela apenas 6,9% dos recursos 
do BNDES? E a explicação, quando se procura o BN-
DES, é que não há projetos no Nordeste, e não há 
projetos no Nordeste porque não temos uma agência 
de desenvolvimento, porque o financiamento para os 
grandes projetos nordestinos sempre é dificultado pe-
las agências do Governo Federal.

Como poderá o Nordeste crescer e gerar empre-
gos sem recursos para o investimento produtivo? Até 
quando as políticas para a região se resumirão em um 
punhado de ações assistencialistas?

O Governo pensa que vai resolver o problema do 
Nordeste com ações assistencialistas. Não as descarto, 
mas elas não vão resolver o problema do Nordeste.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também 
em outras situações o Nordeste vem sendo lesado. É 
o caso do Fundef, onde o Governo, a exemplo do que 
fez a administração anterior, continua descumprindo 
a legislação que criou esse fundo. Ao manter ilegal-
mente defasado o valor mínimo por aluno, estabeleci-
do pela lei de criação do Fundef, o Governo Federal 
prejudica o Nordeste na medida em que reduz o valor 
da complementação para manutenção da educação 
fundamental em Estados do Nordeste, como é o caso 
da Bahia, do Maranhão, Piauí, Alagoas, Ceará, Per-
nambuco, entre outros.

O resultado disso é que cada vez mais os go-
vernos desses Estados são obrigados a gastar seus 
escassos recursos para compensar essas omissões 
do Governo Federal. Só o Estado da Bahia teve uma 
perda orçamentária, com o Fundef, no ano passado, de 
R$674 milhões, recursos fundamentais que deixam de 
ser aplicados em outras áreas importantíssimas como 
o fortalecimento da infra-estrutura do Estado, e tudo 
isso porque temos que cumprir nossa obrigação com 
educação. É correto, temos que continuar investindo, e 

muito, em educação. Mas quem não está investindo na 
educação fundamental é o Governo Federal que não 
está cumprindo a sua obrigação com relação ao Fundo 
do Desenvolvimento do Ensino Fundamental.

Pergunto ainda: onde está o Fundo de Desenvol-
vimento Regional que foi tão amplamente discutido e 
prometido pelo Governo? Também está dormitando 
na inconclusa reforma tributária, que está na Câmara 
dos Deputados?

A Sudene, que foi lançada com pompa e circuns-
tância pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o 
Ministro da Integração Nacional, o Ministro Ciro Go-
mes, também, até hoje, continua sem uma solução. E 
continuamos sem uma agência de desenvolvimento 
para o Nordeste brasileiro.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador César 
Borges?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois, não, 
nobre Senador Antonio Carlos Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senador César Borges, V. Exª, que, aliás, foi 
Governador do Estado e conhece como poucos a situ-
ação do rio São Francisco, faz parte de uma Bancada 
muito atuante em torno da defesa do Velho Chico e fez 
uma referência que considero importante. Trata-se da 
sua preocupação com o rio São Francisco, a sua situ-
ação atual, a sua vazão. Desde a nascente até a sua 
foz, existem problemas ambientais que precisam ser 
solucionados antes da transposição. O Senado Fede-
ral já teve oportunidade de se pronunciar duas vezes 
de forma oficial a respeito dessa matéria. O Senador 
Waldeck Ornelas, Senador da Bancada do PFL da 
Bahia, presidiu a Comissão do Vale do São Francisco, 
da qual fiz parte, e, no seu relatório, sugere ao Go-
verno uma série de providências para a revitalização 
do Velho Chico. Ao lado disso, conseguimos aprovar, 
como primeiro signatário, uma emenda constitucional 
que trata da revitalização do rio São Francisco e da 
execução de projetos de desenvolvimento sustentável. 
Essa PEC foi aprovada por unanimidade pelo Senado, 
pela Comissão de Justiça da Câmara e está hoje nas 
mãos do Deputado Federal Fernando Ferro, de Per-
nambuco, que é Relator. S. Exª já me telefonou dizendo 
que é favorável a essa proposição. Logo seu parecer 
será publicado e discutido na Comissão específica. 
Mas me antecipo para dar prioridade ao andamento 
dessa matéria, que é da maior importância para resol-
ver um problema secular, que é a revitalização do rio. 
Marcamos uma audiência com o Presidente da Câma-
ra dos Deputados, Severino Cavalcanti, de Pernam-
buco, também interessado na revitalização. Convido 
V. Exª, o Senador Antonio Carlos Magalhães e todos 
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os Senadores interessados nessa matéria para que 
possamos pedir ao Presidente Severino Cavalcanti 
prioridade no andamento do projeto da revitalização. 
Penso que a transposição poderia ser mais aprofun-
dada, pois sabemos que uma parte que vai ao Ceará, 
principalmente, segundo as informações dos técnicos, 
será voltada para a irrigação. A irrigação já está quase 
consumada na nossa região. Com mais irrigação se-
ria impossível atender a transposição. Acredito que o 
abastecimento de água, no eixo que vai para Paraíba 
e para o Rio Grande do Norte, ainda pode ser objeto 
de estudo, mas quanto à transposição do São Fran-
cisco para irrigação, creio que não há água suficiente 
para isso. Agradeço a V. Exª.

O SR. CESAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
a V. Exª pelo aparte, nobre Senador Antonio Carlos Va-
ladares. Sei da preocupação de V. Exª. Estamos irma-
nados nos projetos de desenvolvimento sustentável. 
Essa é a razão de cobrarmos do Governo Federal essas 
políticas e não simplesmente um projeto que sabemos 
não ter viabilidade técnica e econômica. Inclusive, de-
monstrarei isso agora no meu discurso.

Peço ao Senador Romeu Tuma um minuto antes 
de lhe conceder o aparte para dizer que está mais do 
que claro que o Governo não tem projeto algum para 
o Nordeste e talvez por isso tenha tirado novamente 
essa centenária idéia de transposição das águas do São 
Francisco, exatamente como vários outros Governos 
fizeram ao longo da história, para iludir o pobre povo 
do Nordeste dizendo que a transposição irá resolver 
os problemas daquela região.

Não questiono a disposição do Governo de en-
contrar soluções para o problema da seca no semi-
árido nordestino. É até louvável que o Governo tenha 
essa preocupação, porque é seu dever para com a 
Nação. Isso está definido em artigo primeiro de nossa 
Carta Magna, que dispõe que há que se envidar to-
dos os esforços para a supressão das desigualdades 
e da injustiça.

É lamentável, contudo, que a discussão sobre a 
transposição das águas do rio São Francisco esteja 
sendo conduzida de forma tão parcial e atabalhoada. 
O Governo tem tentado inclusive passar para a so-
ciedade a idéia de que as pessoas que apresentam 
argumentos contrários à transposição não querem 
ajudar matar a sede dos irmãos nordestinos. Isso é 
um verdadeiro absurdo! Isso é injusto! Não é possível 
que se use esse argumento pernicioso.

Antes de mais nada, é preciso discutir de forma 
mais técnica e menos apaixonada se a transposição 
das águas do São Francisco é realmente a melhor saí-
da para garantir o abastecimento de água em parte da 
região semi-árida nordestina. Sempre digo “em parte” 

porque o projeto que está aí visa a viabilizar apenas o 
semi-árido setentrional de poucos Estados. O Nordes-
te é composto de nove Estados. Serão beneficiados 
apenas três Estados nordestinos.

E, na questão técnica, Srªs e Srs. Senadores, 
não são poucos os especialistas que consideram a 
transposição um erro. A maioria dos estudos técnicos 
que já tive a oportunidade de ler mostram que o prin-
cipal problema do semi-árido não é a falta de água. A 
questão maior está relacionada à conservação e ao 
uso racional da água. A perenização dos nosso rios, 
o uso da água de subsuperfície, água profunda, por 
meio de poços, isso, sim, deveria ser debatido antes 
de se falar em transposição.

O próprio Banco Mundial, órgão internacional-
mente reconhecido pela sua experiência na análise de 
projetos de infra-estrutura, considera inviável a trans-
posição das águas do São Francisco.

Segundo reportagem publicada recentemente 
nos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas, 
o Banco Mundial encaminhou análise sobre o projeto 
de transposição do São Francisco ao Governo brasi-
leiro, afirmando que “devido às restrições fiscais, pro-
jetos poderiam ser mais eficientes na utilização dos 
escassos recursos de investimento e financeiramente 
viáveis”. Mas o Governo não viu isso.

Concedo aparte ao nobre Senador Romeu 
Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador César 
Borges, creio que não deveria aparteá-lo, pois V. Exª 
está dando importante aula de geografia econômica 
para esta Casa. V. Exª sabe, com toda sinceridade de 
minha alma, a admiração que lhe tenho.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Obriga-
do, Senador.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Por tudo o 
que sua história conta a respeito dos seus feitos na 
administração pública do seu Estado e neste Sena-
do. Estava saindo do plenário para uma reunião, mas 
voltei, porque aprendemos muito quando V. Exª está 
na tribuna. O assunto que aborda é muito importante 
para o País. Quando se fala do Velho Chico – o Se-
nador Antonio Carlos Valadares fez referência a esse 
assunto –, lembro-me de que, desde o primeiro grau, 
aprendemos sobre a importância desse rio para a in-
tegração nacional. Àquela época já se dizia que o Tietê 
não era tão importante quanto o Velho Chico, que já 
era velho quando eu era criança. Essa falta de cuidado 
com o rio faz com que ele vá sendo assoreado e a po-
pulação passe por certas dificuldades. Os moradores 
ribeirinhos sofrem, na época de seca, com a falta de 
água. Não entrarei no mérito da transposição, porque 
não sou estudioso do assunto, como o é V. Exª. Mas, 
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como brasileiro, acompanho essa discussão sobre os 
rios importantes. Sou paulista. Boa parte da população 
de São Paulo é nordestina e deles recebi milhares de 
votos. Tudo o que se discute aqui sobre desenvolvi-
mento regional o paulista tem obrigação de acompa-
nhar. Na guerra fiscal, não queremos que São Paulo 
perca, mas o nosso Estado não pode deixar de apoiar 
o desenvolvimento das outras regiões do País. Essa 
Comissão recém-criada, pela qual lutaram V. Exª, os 
Senadores Rodolpho Tourinho, Antonio Carlos Maga-
lhães e, enfim, aqueles que representam o Nordeste, 
provavelmente abrirá um caminho que force o Governo 
a ver com outros olhos o desenvolvimento regional. A 
migração é muito triste, porque o imigrante sofre, che-
ga à cidade com esperança de encontrar emprego, 
mas não tem espaço, porque o desemprego é geral 
no País. Diz-se que, a cada dia, criam-se centenas de 
empregos, mas muitos desses são de trabalhadores 
que não tinham carteira e foram registrados, sendo 
contabilizados como novos empregos. Então, tudo isso 
traz uma amargura para nós, que somos responsáveis 
pelo acompanhamento do desenvolvimento dos Esta-
dos. Portanto, cumprimento V. Exª e ficarei sempre com 
a orelha em pé para acompanhar de perto a inteligente 
exposição de V. Exª sobre um assunto tão importante 
para a sociedade brasileira. 

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agrade-
ço a V. Exª pelo aparte, nobre Senador Romeu Tuma. 
Minha admiração por V. Exª também é muito grande. 
Já o conhecia antes de chegar a esta Casa, mas aqui 
essa admiração se aprofundou. V. Exª é muito preciso 
quando se refere ao migrante e à desigualdade social, 
porque na base da desigualdade social está a desi-
gualdade regional. Se resolvêssemos o problema da 
desigualdade regional, com certeza, diminuiríamos a 
desigualdade social neste País. 

Sr. Presidente, permita-me conceder um aparte 
ao meu colega de bancada, baiano, Senador Rodol-
pho Tourinho, que também conhece o assunto e, tenho 
certeza, ilustrará o meu pronunciamento. 

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Sr. Pre-
sidente, agradeço a V. Exª pela oportunidade deste 
aparte. Senador César Borges, o seu pronunciamen-
to é muito oportuno, próprio e competente. V. Exª bem 
conhece todo o problema daquela região do São Fran-
cisco, por ter sido um excelente Governador, ativo e 
competente. Quantos projetos de irrigação estão pa-
rados por falta de recursos? Acresce-se a isso a pre-
ocupação do nosso Senador Romeu Tuma em relação 
à migração e às desigualdades regionais. Inclusive, 
participamos da mesma Comissão, sob a presidência 
do Senador Tasso Jereissati, que será importante para 
o desenvolvimento de todos esses temas que V. Exª 

tão bem conhece. Já tomei bastante do seu tempo, 
mas quero apoiar o pronunciamento de V. Exª, dizen-
do que também sou contra a transposição da forma 
como está colocada. Entendo que essa não é a luta 
de um Estado contra outro, mas uma luta por princí-
pios. Temos que lutar pelas questões racionais, e não 
acho racional esse projeto de transposição. Apóio in-
tegralmente o pronunciamento de V. Exª e louvo essa 
aliança com São Paulo, com o Senador Romeu Tuma, 
que considero muito importante.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador 
Rodolpho Tourinho, agradeço a V. Exª pelo aparte. 

Sr. Presidente, não vou concluir in totum o assun-
to, porque é polêmico e demanda maiores discussões. 
Basicamente, cobramos do Governo mais transparência 
com relação a essa obra, pois ele a está levando de 
forma açodada, como diríamos na gíria, está passando 
um trator, querendo fazer a obra de qualquer jeito. Há 
algo por trás desse interesse. E não é, com certeza, 
servir o Nordeste brasileiro nem resolver suas graves 
questões de desigualdades econômicas e sociais. 

Espero que o Governo reflita e trate com serie-
dade as questões do Nordeste. E isso não se fará com 
a transposição, que é simplesmente uma obra física 
de engenharia que pode até interessar àqueles que 
a vêem como uma obra faraônica para obter lucros 
fabulosos. No entanto, ela não é viável técnica e eco-
nomicamente. 

As graves questões do Nordeste persistirão, por-
que o Governo usará essa obra como uma certa descul-
pa, como um cenário para dizer: “Já tratei do Nordeste. 
Não peçam mais nada porque a obra do Nordeste é a 
transposição”. E não é verdade. Precisamos industriali-
zar a Região, dar sustentabilidade econômica e enfren-
tar o grave problema da infra-estrutura nordestina. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela compreen-
são. Oportunamente, voltarei a esta tribuna para tratar 
deste mesmo assunto, que ainda não está concluído, 
pois não foi aceita essa transposição, que é nefasta 
ao Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 

– MG) – Com a palavra o nobre Senador Marcelo 
Crivella, por cinco minutos, e, em seguida, o Senador 
Marco Maciel, como orador inscrito.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exª tem a palavra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, requeiro a V. Exª minha ins-
crição para uma comunicação inadiável no momento 
oportuno.
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O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exª está inscrito em terceiro lugar, para uma 
comunicação inadiável, no momento oportuno.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Muito 
obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, se houver a possibilidade, eu tam-
bém gostaria de inscrever-me para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exª está inscrito como primeiro suplente 
da vaga.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. 
Presidente, terei uma audiência fora do Senado e 
desde já vou reportar ao ilustre Senador que a pos-
sibilidade de S. Exª usar da tribuna é grande. Então, 
ficamos nós dois inscritos e o que estiver no momento 
fará uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – E provavelmente será depois da Hora do Ex-
pediente.

Com a palavra o nobre Senador Marcelo Crivella, 
Líder de meu Partido, por cinco minutos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, neste momento, o ambientalista 
Dionísio Júlio Ribeiro está sendo enterrado no cemitério 
de Ricardo Albuquerque. Ele tinha 61 anos, integrava a 
ONG Grupo de Defesa da Natureza e foi covardemente 
assassinado com um tiro de escopeta.

Foi uma morte anunciada. Afinal, o ambienta-
lista, que trabalhava como voluntário na identificação 
de exploradores da reserva de Tinguá, vizinha a Nova 
Iguaçu, vinha recebendo ameaças de morte há dez 
anos. Como todo idealista, porém, ameaças jamais o 
calaram. Foi preciso um tiro certeiro para calar a voz 
daquele que se dedicava a uma causa com a tenaci-
dade de toda uma vida.

O silêncio de Dionísio gritou em todo o Brasil e 
foi ecoar lá fora. O site da rede americana de TV CNN 
deu destaque ao assassinato do ambientalista Dionísio 
Júlio Ribeiro. A reportagem, que entrou ontem na ver-
são online da rede, fornecida pela agência de notícias 
Associated Press, destaca que a morte do ambientalis-
ta no Rio de Janeiro aconteceu poucos dias depois do 
assassinato da missionária americana Dorothy Stang, 
vítima da violência no campo em Anapu no Pará.

O texto traz depoimentos do gerente executivo 
do Ibama no Rio, Edson Bedim de Azeredo, alertando 
para a gravidade dos crimes contra ambientalistas, e 
também de Cintra da Silva, do Grupo de Defesa da 
Natureza. Ela conta que o colega nunca andava sozi-
nho à noite, para evitar emboscadas, e que ele havia 

recebido ameaças de morte nos últimos anos devido 
à sua atuação contra a caça de animais silvestres e a 
colheita de palmito.

A reportagem termina destacando que o trabalho 
de Dionísio era totalmente voluntário.

A diligente Ministra do Meio Ambiente, Marina 
Silva, já determinou à cúpula da Polícia Federal todo 
empenho na instauração do inquérito para investigar 
a morte. Ontem mesmo, a Polícia Federal enviou uma 
equipe à reserva de Tinguá para rastrear a área. O 
Governo Federal decidiu instaurar inquérito, já que 
envolve questão ambiental e o caso teve grande re-
percussão.

Marina Silva quer investigação profunda do caso. 
A Ministra conversou com o Secretário Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República, Ministro 
Nilmário Miranda, sobre o assassinato do ambientalista 
e a ação do Governo.

Nós, aqui do plenário desta Casa, queremos pediu 
um pouco mais. Queremos pedir à Polícia Federal que, 
nesse caso ocorrido em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 
dedique os mesmos empenho, esforço, competência 
e meios que utilizou no caso de Arapu, Pará, para que 
se chegue à solução desse crime, que se descubram 
os mandantes, os executantes e as empresas que se 
interessam por esse tipo de delito, afinal ninguém faria 
plantações ou colheria palmito se não houvesse uma 
empresa para industrializá-lo.

Desculpe-me, Sr. Presidente, sinto-me emocio-
nado, porque o Rio de Janeiro está vivendo momentos 
muito difíceis. Todos os dias, os jornais divulgam cri-
mes, violências, a situação dos morros, onde mais de 
setecentas comunidades carentes vivem e as pessoas 
são mortas por balas perdidas e são submetidas às 
regras impostas pelo narcotráfico, que venceu o Es-
tado, na cidade do Rio de Janeiro.

Mais uma vez, ocupamos as primeiras páginas 
dos jornais com crimes como esse: o assassinato de 
um homem idoso, de 61 anos, com um tiro de escopeta 
na cabeça. É impressionante como a violência chega 
a níveis bárbaros na cidade do Rio de Janeiro!

Faço um apelo ao Sr. Procurador-Geral da Repú-
blica para que use da prerrogativa que lhe foi conferi-
da, por ocasião da reforma do Judiciário, e federalize 
a investigação desse crime que, como já disse, tem 
repercussão internacional.

É com muito pesar, Sr. Presidente, que concluo 
meu pronunciamento. Ontem mesmo, solicitei ao Se-
nado o envio de votos de pesar à família. E, mais uma 
vez, neste momento em que ele está sendo sepultado, 
manifesto a minha profunda tristeza pela morte desse 
conterrâneo.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Concedo a palavra o nobre Senador Marco 
Maciel, por permuta com o Senador Paulo Octávio, 
por vinte minutos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR MARCO MACIEL NA SESSÃO 
DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2004, QUE, 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Concedo a palavra ao nobre Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, considero grave 
e inaceitável a proposição do Sr. Pascal Lamy, ex-Co-
missário de Comércio da União Européia e candidato 
a ocupar o posto de Diretor da Organização Mundial 
do Comércio, que disse que gostaria que houvesse 
regras de gestão coletiva para a Amazônia. Trata-se 
de algo inaceitável.

A posição do Brasil é diametralmente oposta à 
afirmação do Sr. Lamy. Qualquer afirmação que relati-
vise a soberania do Brasil sobre os recursos naturais é 
inaceitável, e, inclusive, ele questiona a soberania do 
Brasil sobre seus recursos naturais, ferindo os acordos 
adotados na Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ou seja, precisa-
mos estar alertas. 

Fatos graves como o assassinato da Irmã Dorothy 
Stang obviamente levam a afirmações dessa nature-
za. Daí a importância de nós, no Congresso Nacional, 
estarmos muito atentos e sugerirmos ao Governo do 
Presidente Lula as medidas necessárias para que o 
Brasil administre bem toda a área da Amazônia, não 
permitindo fatos graves de violência e criminalidade 
como os que têm sucedido na região.

Ressalto que aumenta a importância dos traba-
lhos tanto da CPMI da Terra quanto da Comissão ex-
terna, que segunda-feira se deslocará para Altamira 
e Anapu para dar continuidade à apuração das res-
ponsabilidades sobre o assassinato da Irmã Dorothy 
Stang.

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma análi-
se das observações feitas pelo Governador Geraldo 
Alckmin, no último domingo e na segunda-feira, rela-
tivas à operação de empréstimos que o Governo do 
Estado de São Paulo, em especial a Companhia do 
Metrô, está solicitando junto ao BNDES, no valor de 
R$380 milhões.

Relatou o Governador Geraldo Alckmin que, quan-
do ainda era Presidente do BNDES Carlos Lessa, 
estava na pauta da reunião da Diretoria a apreciação 
desse empréstimo, que, entretanto, acabou sendo 
adiada porque Carlos Lessa saiu da Presidência do 
banco, e, desde então, não teria voltado à pauta da 
reunião aquela operação.

O Governador Geraldo Alckmin, quando soube 
que o Governo brasileiro, na visita a Caracas, estaria, 
por meio do BNDES, liberando recursos para a cons-
trução do metrô de Caracas, demonstrou a sua estra-
nheza: como poderia o Governo brasileiro estar con-
cedendo empréstimos para a construção do metrô na 
Venezuela e não em São Paulo – ainda que em todas 
as demais etapas de construção do metrô o BNDES 
tenha provido recursos na forma de empréstimos?

Ora, diante dessas observações, eu próprio con-
versei com o Governador Geraldo Alckmin, dizendo que, 
como Senador por São Paulo, considerava importante o 
diálogo com o Presidente do BNDES, Guido Mantega, 
para pedir melhor esclarecimento sobre o assunto. 

Ontem, tive a oportunidade de conversar com 
o Presidente Guido Mantega, que me fez o seguinte 
esclarecimento: em verdade, quando o Governo do 
Estado realiza um empréstimo e gastos de investi-
mentos para a construção de metrô, é preciso que, 
no conjunto de seus investimentos, haja condições de 
obter um resultado primário condizente com aquilo que 
tem sido a diretriz do Governo Federal para o conjunto 
dos gastos de investimentos de todo o orçamento pú-
blico. Também, se o Governo do Estado de São Paulo 
irá realizar R$380 milhões a mais de investimentos, 
será necessária uma diminuição, em contrapartida, 
em alguma outra área, pelo menos no que diz respei-
to àquilo que será realizado em 2005, e não no total 
dos R$380 milhões que serão gastos ao longo de um 
período mais longo.

Da mesma maneira, em 2004, quando foi pedido 
um empréstimo de R$1,1 bilhão junto ao BNDES, soli-
citaram ao Governo paulista uma diminuição da ordem 
de R$150 milhões em alguns dos itens de gastos de 
investimento. Com isso, pôde-se aprovar aquele em-
préstimo e o respectivo gasto realizado pela CESP.

Por outro lado, no que diz respeito ao empréstimo 
para a construção do metrô em Caracas, em verdade, 
trata-se de um empréstimo que o BNDES está provendo 
a uma empresa nacional, a Odebrecht, que está rea-
lizando duas obras na Venezuela: uma, a construção 
de empresa de energia elétrica, termoelétrica; a outra, 
a construção do metrô. 

Mas, na verdade, se trata de um empréstimo para 
que a empresa brasileira exporte serviços de engenha-
ria, de um lado, bem como a venda de equipamentos, 
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máquinas etc., produzidos no Brasil. Inclusive, estou 
tentando falar com a direção da Odebrecht para sa-
ber exatamente em quais lugares no Brasil são pro-
duzidas as máquinas e os equipamentos. Mas tenho 
quase certeza de que boa parte dessas máquinas e 
equipamentos são construídos no próprio Estado de 
São Paulo. Portanto, haveria benefícios para o Estado 
de São Paulo, para a geração de emprego no Estado 
de São Paulo, com esse empréstimo à empresa Ode-
brecht para realizar uma obra na Venezuela. 

Então, diante dessas explicações do Presidente 
Guido Mantega, do BNDES, eu conversarei hoje com 
o Governador Geraldo Alckmin, explicando, primeiro, 
que é perfeitamente possível a realização do emprés-
timo do BNDES para a construção do metrô de São 
Paulo, assim como foi feito em operações anteriores, 
mas com o entendimento respectivo de que há que se 
realizar uma certa diminuição não de R$380 milhões, 
mas apenas parte disso, ao longo deste ano, para 
demonstração de que o resultado primário de inves-
timentos seja condizente com aquilo que o Governo 
brasileiro está tentando realizar. 

Senador Hélio Costa, com muita honra, concedo 
em aparte a V. Exª.

O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador Edu-
ardo Suplicy, cumprimento V. Exª pelo discurso, que é 
muito apropriado. Hoje, pela manhã, às 8 horas, ao vir 
para o meu Gabinete, ouvia uma emissora de rádio na-
cional que reportava exatamente esta situação de ten-
tativa de empréstimo feita pelo Governador do Estado 
de São Paulo ao BNDES, e a recusa do BNDES. Para 
mim, a impressão que ficou do informe que ouvia pelo 
rádio é a de que o BNDES teria sido muito injusto, por-
que, na verdade, durante o Governo da Prefeita Marta 
Suplicy, havia sido feito empréstimo à cidade de São 
Paulo, o próprio Senado tinha trabalhado para encontrar 
os caminhos junto ao Tesouro Nacional para permitir 
o empréstimo à cidade de São Paulo, mas que, para 
o Governo do PSDB do Governador Alckmin, o banco 
não teria agido da mesma forma, que o Governo não 
teria tido o mesmo empenho. V. Exª está colocando de 
forma rigorosamente correta: trata-se de uma questão 
técnica, puramente técnica. E, sobretudo, a impressão 
que ficou na reportagem que ouvi é que nós, em vez de 
ajudarmos o Estado de São Paulo, estávamos ajudando 
a fazer o metrô de Caracas, assunto também muito bem 
exposto por V. Exª. Trata-se de uma empresa brasileira, 
de capital brasileiro, que tem recursos brasileiros, que 
leva mão-de-obra brasileira e que, para executar essa 
obra, tem que fazer inúmeras intervenções no mercado 
brasileiro, com brasileiros. Então, tudo isso precisa ser 
explicado. Essa é a diferença entre informar e informar 

criteriosamente, como está fazendo V. Exª. Parabéns 
por sua intervenção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Hélio Costa.

Resolvi tomar a iniciativa de dialogar com o Go-
vernador Geraldo Alckmin na segunda-feira, quando S. 
Exª deu a aula inaugural do curso de pós-graduação 
em Economia da nova escola de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eu disse a S. 
Exª que, como Senador por São Paulo, sentia-me na 
responsabilidade de obter a informação precisa. Por 
isso, conversei ontem à noite com o Presidente Gui-
do Mantega, que deu os esclarecimentos, segundo os 
quais basta o Governo de São Paulo mostrar que vai 
atender aos requisitos relativos àquilo que se conside-
ra importante do ponto de vista do resultado primário. 
Isso significaria deslocamento de certo tipo de gasto 
de investimento em alguma área.

Cabe ressaltar que o Governador Geraldo Alckmin 
disse que essa demonstração poderá ser realizada. 
Espero que se chegue a um entendimento de nature-
za técnica, porque tenho observado que o Presidente 
Lula está dando aos diversos Estados e Municípios, 
não importa de que partido sejam seus governantes, 
tratamento eqüitativo. 

Assim, é preciso que estejamos colaborando, 
nesta Casa, para que a administração pública seja re-
alizada sem interferência da política partidária naquilo 
que é, de fato, o interesse público. Espero continuar 
colaborando nessa direção.

Vou ainda tratar de outro assunto, Sr. Presidente, 
que é o anúncio pela Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados de que se vai promover um ajuste muito 
significativo na remuneração dos Parlamentares, Depu-
tados Federais e Senadores. Avalio que não se trata 
de uma prioridade hoje.

Tenho recebido – acredito que todos os Senadores 
– uma avalanche de mensagens por cartas e e-mail, 
nas quais a população diz preferir que o Congresso 
Nacional não tome essa iniciativa, uma vez que há ou-
tras prioridades. Se o Presidente Severino Cavalcanti 
estivesse ouvindo o clamor da população brasileira, 
não estaria com essa pressa toda para colocar em 
regime de urgência o aumento da remuneração dos 
Parlamentares, ainda mais porque poderá haver con-
seqüência na remuneração de Deputados Estaduais 
e Vereadores, por todo o Brasil, num efeito de casca-
ta. Então, a minha recomendação é a de que isso não 
entre nas prioridades do Congresso Nacional.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Eduardo Azeredo, informo a V. Exª que, no 
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início do meu pronunciamento, fiz o registro daquilo 
que foi a sua preocupação a respeito das declarações 
do Sr. Pascal Lamy, que quer regras de gestão coletiva 
para a Amazônia.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Eduardo Suplicy, agradeço, realmente, pela opor-
tunidade do aparte e pelo comentário de V. Exª, que 
realmente muda a discussão sobre a hipótese de in-
ternacionalização da Amazônia. Anteriormente, o as-
sunto era mencionado de uma maneira muito relativa, 
no âmbito de uma pequena escola americana; agora, 
não, uma pessoa de relevância o aborda dessa forma. 
Essa é, portanto, uma preocupação que devemos ter. 
Mas quero falar apenas sobre os reajustes. O PSDB 
decidiu, ontem, na sua reunião da Executiva, posicio-
nar-se contrariamente ao reajuste de Parlamentares 
neste momento, por considerá-lo inoportuno nos per-
centuais definidos. Não se trata também de abordar 
essa questão de maneira hipócrita. Sabemos que os 
Parlamentares, especialmente aqueles que não são 
ricos, precisam ter condições de sobrevivência numa 
área que exige custos muito elevados. Mas, como está 
apresentada a questão, não há como ser favorável. 
Dessa maneira, quero apenas dar notícia da posição 
do meu Partido, o PSDB.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– V. Exª, Presidente do PSDB, dá-nos uma informação 
muito importante e condizente com a responsabilida-
de com que tem definido diretrizes para seu Partido, 
diretrizes que estão em harmonia com as aspirações 
do povo brasileiro. 

Agradeço a V. Exª pelo aparte.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, eu gostaria de pedir a palavra em nome 
da Liderança da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exª está inscrito.

Já registramos também o pedido do Senador 
Delcídio Amaral, pela Liderança do Bloco de Apoio 
ao Governo.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas – Bloco/PL 
– MG) – V. Exª tem a palavra.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem.) – Desejo fazer minha inscrição para falar pela 
Minoria, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Já recebemos a documentação de V. Exª, 
que já está inscrito.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exª tem a palavra.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, tendo em vista que nosso Líder 
está presente, eu gostaria de falar por cinco minutos, 
após a Ordem do Dia, pela Liderança do PT, uma vez 
que já foi pedida a palavra pela Liderança do Bloco.

Se for possível, eu gostaria que fizesse minha 
inscrição no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – V. Exª está inscrito, Senador Sibá Machado, 
para falar após a Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Azeredo, pela Liderança e Presidência do PSDB.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Quero 
primeiro saudar V. Exª, Senador Aelton Freitas, repre-
sentante do meu Estado, Minas Gerais, por ocupar, 
neste momento, a Presidência da Casa.

Srªs e Srs. Senadores, venho trazer minha pre-
ocupação com as questões ligadas ao Ministério da 
Saúde. Lerei um artigo intitulado “Faltam remédios”, 
publicado no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, de 
autoria do Deputado Federal Vittorio Medioli.

Esse artigo destaca a gritante inoperância do Go-
verno Federal, em especial no Ministério da Saúde, no 
caso mostrado pela imprensa de todo o País, falada e 
escrita, sobre o desabastecimento de remédios contra 
o flagelo da Aids, nos dois maiores Estados do Brasil 
em população, Minas Gerais e São Paulo.

Não se justifica, em nenhuma hipótese, a explica-
ção de atraso na entrega de medicamentos tão espe-
ciais, como quer o Ministro da Saúde, falando por seu 
porta-voz. Ressalte-se, inclusive, que um funcionário de 
alto escalão do Ministério declarou que o Ministro tinha 
conhecimento do risco de desabastecimento. Portanto, 
não é crível que S. Exª venha agora dizer que houve 
apenas um atraso que não foi previsto.

Desde a quebra de patentes decretada pelo Go-
verno passado, não há razão para não se produzirem 
no Brasil esses medicamentos, de fórmulas conhecidas 
e com resultados para quem deles precisa.

Lerei o artigo, porque considero essa questão 
de extrema relevância. O Brasil reconhecidamente 
avançou muito, no Governo de Fernando Henrique 
Cardoso, sob a gestão do então Ministro José Serra, 
no combate à Aids e em outros pontos da saúde bra-
sileira. E o que podemos concluir, até o momento, é 
que há um retrocesso claro no Ministério da Saúde. O 
Ministro Humberto Costa não está conseguindo levar 
a bom termo a sua gestão, e há vários e vários exem-
plos de retrocesso na forma como é tratada a saúde 
no Brasil.
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Esse texto que passo a ler, Sr. Presidente, mos-
tra, de maneira muito clara, a ineficiência do Governo 
e a inoperância na questão dos remédios.

Diz o Deputado Vittorio Medioli:
“Acenei aqui, semana passada, sobre a gritante 

inoperância do governo federal, em especial no setor 
que depende do Ministério da Saúde, uma verdadeira 
usina de problemas gravíssimos. Passados dois dias 
do alerta que fiz apontando o ministério como uma 
das razões da derrota do candidato oficial do Planal-
to, Luiz Eduardo Greenhalgh, estourou a denúncia de 
desabastecimento de remédios para tratamento da 
Aids. Remédios que desde a gestão do ministro José 
Serra tiveram suas patentes quebradas para favorecer 
a produção interna em favor de milhares de contami-
nados em todo o País.

Nem precisaria lembrar o sucesso que alcançou o 
conjunto de medidas que foi implementado pelo então 
ministro. O que se esperava é que  o programa fosse 
mantido, eventualmente aprimorado. Todavia nesse, 
como em outros casos de saúde pública, o ministério 
se perdeu. Não é nem a sombra do que foi e ontem 
teve que recorrer ao governo da Argentina para impor-
tar remédios a toque de caixa.

O caso merece uma análise para se ter uma idéia 
da gravidade da situação, muito superior a quanto se 
tenta esconder. O porta-voz – não o ministro que nesses 
casos de vexame desaparece como o pai que não quer 
assumir o filho indesejado – alega que um fornecedor 
de matéria-prima da Índia teria atrasado uma entrega. 
Mas a culpa evidentemente não está do outro lado do 
planeta. Tanto porque a quebra de patente decretada 
no governo passado autorizaria qualquer um dos la-
boratórios nacionais a produzir o remédio e seus com-
ponentes básicos aqui  mesmo sem recorrer à Índia, 
se tivéssemos avançado no processo, quanto pelo fato 
que o alarme deveria ter tocado há muito mais tempo. 
E foi tocado, como pôde colocar o representante do 
Ministério da Saúde. Bem antes que se registrasse o 
desabastecimento, conseqüentemente colocando em 
risco a vida de pacientes que, com a suspensão do 
tratamento, estão expostos a efeitos devastadores.

Alguém será punido? Aposto que não. Os respon-
sáveis, como todos os que estão hoje no ministério, se 
amparam no apadrinhamento político-partidário, bene-
ficiando-se, portanto, da impunidade. Eventualmente 
serão deslocados para a sala ao lado durante uma curta 
temporada, voltando à mesma mesa na próxima pri-
mavera. As andorinhas, ou mais precisamente os vam-
piros, responsáveis pela calamidade são os mesmos 
que ganharam notoriedade no escândalo dos hemode-
rivados. Não se tomaram providências sérias naquela 
ocasião nem se tomarão agora [infelizmente].

É isso que mata o conceito desse governo que 
se mostra muito interessado pelo Gabão, [dirigido por 
um ditador] e Síria, mas deixa de fazer o seu dever 
de casa.

Esse é o artigo do Deputado Vittorio Medioli, que 
transcrevo aqui.

Peço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que 
possamos ter um encaminhamento adequado dessa 
questão. Não é razoável que o Governo Federal vá dei-
xando para amanhã uma ação efetiva no Ministério da 
Saúde. Esse Ministério, que é da maior importância e 
tem uma parcela importantíssima de recurso do Orça-
mento do País, não está atendendo às necessidades 
do Brasil. Estamos no terceiro ano do Governo Lula e 
a saúde anda para trás ao invés de andar para frente 
como andou no Governo passado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Com a palavra o nobre Senador Delcídio Ama-
ral pela Liderança do PT, por cinco minutos.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer um registro, 
em nome da Liderança do PT, da visita do Presidente 
Lula ao meu Estado, Mato Grosso do Sul. 

Com um grande evento realizado na última terça-
feira, inauguramos mais obras associadas ao Programa 
Luz para Todos, que foi exaustivamente discutido no 
Senado Federal e que hoje transforma, definitivamente, 
a economia do Mato Grosso do Sul e, tenho absoluta 
certeza, a de todo País. 

Quem vive em Estados sem acesso à energia 
elétrica entende o que estou dizendo, entende a ex-
periência que tivemos com o Programa Luz no Cam-
po, lançado pelo nosso querido Senador Rodolpho 
Tourinho, quando Ministro de Minas e Energia. Agora, 
tem-se a continuidade dentro de uma outra formata-
ção, construída em função até da própria experiência 
do Luz no Campo. Hoje, em Mato Grosso do Sul, dos 
nossos 59 assentamentos – e aqui temos discutido 
bastante a reforma agrária –, já eletrificamos 52 deles. 
Isto é reforma agrária. É levar energia elétrica, é colo-
car água. Reforma agrária não funciona simplesmente 
colocando famílias sobre lotes previamente adquiridos, 
mas, sim, instrumentalizando essas famílias para que 
efetivamente ela funcione no Brasil. 

E o Luz para Todos é uma realidade. Fizemos 
uma grande festa pelo seu sucesso no Mato Grosso 
do Sul. Trata-se de um programa competente, aprova-
do no Senado Federal pela Medida Provisória nº 127 
e lançado pela Ministra Dilma Rousseff. 

Ao mesmo tempo, foi lançado outro projeto do 
Presidente da República, o pólo mínero-siderúrgico de 
Corumbá, da minha cidade. Por meio do gás natural, 
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verdadeiro vetor de desenvolvimento do nosso Estado 
e possivelmente um dos combustíveis mais importantes 
para o País no futuro, agregaremos valor ao minério 
de ferro de Corumbá e de Ladário. Em vez de vender 
minério de ferro a 20 ou 30 dólares a tonelada, nós o 
venderemos a 300 dólares.

É importante registrar também que isso faz parte 
de todo um projeto de viabilização de obras estruturan-
tes no País que vão agregar novas indústrias e promover 
o crescimento sustentável, que é o grande desafio do 
Governo do Presidente Lula nos próximos anos. 

A economia caminhando, a infra-estrutura sendo 
o nosso principal desafio ao longo de 2005. Isso é uma 
sinalização absolutamente clara daquilo que o Governo 
do Presidente Lula tem promovido. O que aconteceu na 
terça-feira no meu Estado é típico dessas ações.

Portanto, quero agradecer o carinho especial do 
Presidente, da Ministra Dilma Rousseff e do Ministro 
Rossetto, porque é assim que vamos construir um novo 
Brasil. E um novo Brasil integrado.

Muitas vezes ouvi aqui críticas à política externa 
do Presidente Lula, mas esses projetos representam 
efetivamente o acerto de uma política que passa pela 
Argentina, pelo Paraguai e pela Bolívia. Integração do 
nosso continente, integração dos dois Oceanos, o Atlân-
tico e o Pacífico, reduzindo os fretes. O Brasil chegando 
ao mercado asiático e, ao mesmo tempo, agregando 
valor ao gás natural boliviano, que é o grande anseio 
da população. A Bolívia tem uma história de grandes 
riquezas minerais que foram simplesmente levadas 
embora, sem produzir nenhuma grande riqueza para 
aquele querido País, vizinho do nosso Brasil. E esse 
é um exemplo típico – projetos binacionais que geram 
emprego e sinalizam um futuro melhor para a nossa 
gente e para os nossos irmãos bolivianos.

Para encerrar, Sr. Presidente, registro todas as 
medidas necessárias à correção das dificuldades e dos 
problemas advindos dos remédios para as pessoas 
que, efetivamente, sofrem com a Síndrome de Defici-
ência Imunológica – AIDS – que nos afetaram profun-
damente nessas últimas semanas. Conversei com o 
Ministro Humberto Costa, que determinou providências 
urgentes não só com relação aos medicamentos mas 
com uma ação rápida do Ministério. E não tenho dúvida 
alguma de que, a partir da próxima semana, todas as 
medidas necessárias à correção desses problemas, 
que enfrentamos ao longo desta última semana, serão 
absolutamente sanados, até em função da experiência 
do nosso querido Ministro Humberto Costa, médico 
sanitarista, pessoa competente que conhece a área e 
que sem dúvida alguma, nesses dois anos, tem pres-
tado um grande serviço ao País. 

Na próxima semana, voltarei à tribuna para ex-
plicar, detalhadamente, todas as ações que forem im-
plementadas e, conseqüentemente, resolvendo esta 
questão que preocupou todo o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Delcídio Ama-
ral, o Sr. Aelton Freitas, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao eminente Senador Delcídio Amaral.

Na prorrogação da Hora do Expediente, por cinco 
minutos, concedo a palavra ao Senador Paulo Paim 
para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 
158, § 2º, do Regimento Interno.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, no dia de ontem, acompanhei aqui o deba-
te sobre a PEC, de autoria do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, versando sobre o Orçamento impositivo. 
Depois desse longo debate, Sr. Presidente, não nos 
podemos calar. A conclusão a que cheguei, assim como 
grande parte do Brasil, depois de assistir à cobertura 
pela TV Senado, é de que, da forma como está, a Co-
missão do Orçamento está desmoralizada, não sen-
do possível evitarmos esse debate Faz-se necessário 
construirmos uma alternativa para a forma de debater 
o Orçamento da União.

Foi dito aqui, quase pela unanimidade de todos 
os Partidos, Sr. Presidente, que o Orçamento, primeiro, 
é uma peça fantasma; segundo, uma peça de ficção; 
terceiro, uma fantasia, porque os Senadores deliberam, 
votam, mas a emenda, a depender da boa vontade de 
quem estiver no Governo, seja no Município, no Estado 
ou na União, não será liberada.

Sr. Presidente, fomos além no debate. As próprias 
emendas de Bancada estão sob suspeita. Ainda foi 
dito que, a continuar o Orçamento como está, teremos 
uma CPI – e eu diria que não seria mais dos anões 
do Orçamento, mas dos gigantes do Orçamento. Isso 
é da maior gravidade!

Por essa razão, quero aqui dizer que também 
apresentei uma emenda de Orçamento impositivo. No 
entanto, a minha emenda era parcial. É muito mais 
completa, naturalmente, a emenda do Senador Antonio 
Carlos Magalhães. Sinto-me contemplado pelo Relator 
César Borges, que, mesmo não tendo contemplado a 
minha emenda, acolheu na íntegra a do Senador An-
tonio Carlos Magalhães.

Sr. Presidente, a minha emenda dizia que a ver-
ba destinada no Orçamento à seguridade não pode-
ria, em hipótese alguma, ser aplicada em outros fins. 
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Nos últimos anos, bilhões – 50, 60, se não engano, 
quase 70 bilhões – foram destinados da fonte do Or-
çamento da seguridade social para outros fins. Diria 
que isso ocorreu na última década ou nos últimos 15 
anos. Por isso, o meu depoimento sobre a importân-
cia da PEC apresentada pelo Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

Daqui para frente, não há como recuar. O aden-
do apresentado pelo Senador Aloizio Mercadante é no 
sentido de que se realize o debate nas comissões de 
mérito – Educação, Habitação, do Trabalho –- de cada 
tema correspondente à peça orçamentária. Como está 
não pode continuar.

Quero estar aqui para somar e encontrarmos 
uma saída para uma nova forma de discutir o Orça-
mento da União.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª me permite um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ouço o 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Evidentemente que a minha sugestão é também de 
V. Exª. Fui beber os conhecimentos na prática que V. 
Exª tem e, sobretudo, no seu espírito público. A única 
tristeza que tive foi ver o nosso querido Presidente 
Tião Viana querer protelar a votação de matéria tão 
importante. S. Exª não deve querer que fique sobre 
seus ombros a responsabilidade de continuar a cor-
rupção do Orçamento da República com a participação 
de Parlamentares e do Governo. Isso evidentemente 
não pode continuar, não deve continuar, porque quem 
não quer o Orçamento impositivo é porque quer ma-
nobrar o Orçamento autorizativo vergonhoso e cínico 
que aí está.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, Senador Tião Viana, quero, mais uma vez, 
reafirmar a minha posição sobre a importância desse 
debate. O Brasil todo assistiu a esse debate. Ouvi aqui 
na tribuna Senadores dizendo que querem ficar longe 
da Comissão de Orçamento para não serem influen-
ciados de forma negativa. Entendo que grande parte 
daqueles que fazem parte da Comissão de Orçamento 
não têm essa posição do campo da corrupção. Mas, 
infelizmente, no debate aqui apresentado ontem, inú-
meros Líderes afirmaram que não gostariam sequer de 
estar próximos da Comissão de Orçamento por terem 
preocupações com os desdobramentos futuros.

O meu alerta, que vai na linha de todos os que 
me antecederam, é que possamos construir uma nova 
forma de analisar aquela que é a mais importante peça 
legislativa do Brasil, o Orçamento. Por isso, Senador 
Tião Viana, quero somar, até porque apresentei uma 

proposta de Orçamento impositivo. Devemos construir 
novos caminhos.

Assustou-me ontem ouvir de diversos Senadores 
a seguinte expressão: “vamos ter rapidamente uma ou-
tra CPI do Orçamento”. Daí, alguém disse que serão 
os gigantes do Orçamento. Isso coloca sob suspeita 
os Senadores e os Deputados.

Esse debate a que todo o Brasil assistiu ontem 
tem de ter desdobramentos. Temos de apontar novos 
caminhos.

Ouço o Senador Ramez Tebet.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador 

Paulo Paim, estou compreendendo sua presença na 
tribuna. V. Exª comunga do mesmo ponto de vista de 
todos nós. A iniciativa do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, de algum jeito, vai caminhar, porque isso 
não é mais possível, até em nome da dignidade do 
Poder Legislativo. A permanecerem as regras desse 
jeito, com o Executivo manobrando a seu bel prazer 
a peça orçamentária, por que chamá-la de lei? A lei 
não é para ser cumprida? Como podemos chamar 
uma peça que vem para cá de lei, se essa lei não é 
respeitada? Quero até acrescentar argumentos ao rol 
daqueles apresentados por Senadores que, como V. 
Exª e como todos nós, queremos uma modificação. É 
o seguinte: além de a peça orçamentária hoje ser uma 
peça de ficção –- todos falam que é até facultativa –, 
vamos analisá-la sob outro aspecto que ainda não vi 
ser mencionado aqui. O nosso presidencialismo é im-
perial; quer dizer, vota-se o Orçamento, e o Presiden-
te da República o contingencia por veto. Pergunto – e 
estou aqui há oito anos: quantas vezes o Congresso 
Nacional se reuniu para apreciar veto do Presidente 
da República? Se houve essa reunião mais de cinco 
vezes, é muito. Sabe como se reuniu, Senador Pau-
lo Paim? V. Exª sabe, porque não é sua primeira le-
gislatura – graças a Deus, não é o primeiro mandato 
de V. Exª. O povo do Rio Grande do Sul reconhece o 
seu trabalho e, por isso, V. Exª não é um Parlamentar 
estreante. Portanto, V. Exª sabe que esses vetos são 
apreciados com base num formulário que se distribui 
aos Parlamentares, cada Líder explicando onde se 
deve colocar o x: ou no sim, ou no não.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Por tudo 

isso, filio-me à corrente que quer modificações na 
estrutura atual da Lei Orçamentária. Creio que V. Exª 
também as quer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com cer-
teza, Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Isso é muito 
importante.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Senador Paulo Paim, pedimos a sua compreensão 
para com o tempo, porque há outros Senadores ins-
critos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com 
certeza, vou concluir, pois sou um daqueles que mais 
cobra o cumprimento do tempo na tribuna.

Portanto, darei por lido o meu discurso. Trataria de 
um outro tema, que é o aço, que, como me preocupa 
muito, detalho no meu pronunciamento.

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, foi veiculada, esta semana, a notícia do 
aumento de 71% no preço do minério de ferro, que é 
insumo para a fabricação do aço. Esse fato poderá ele-
var o preço do aço em até 15%, com reflexos negativos 
na indústria como um todo, desencadeando um custo 
elevado no preço final dos automóveis, dos eletrodo-
mésticos, dos equipamentos eletrônicos.

Estou preocupado, pois o aumento anunciado tra-
rá reflexos nos níveis de inflação, obrigando o Banco 
Central a elevar novamente a taxa de juros, inibindo os 
novos investimentos, o consumo interno e provocando 
a elevação das taxas de desemprego, como um ciclo 
econômico vicioso.

Tomamos conhecimento de que, nos dois últimos 
anos, o preço do aço utilizado na indústria automobi-
lística subiu 160% e que para o setor de autopeças 
poderá ter um aumento de custos na ordem de mais 
de 7%. A cadeia produtiva que envolve a indústria au-
tomobilística é grande geradora de emprego e renda e 
qualquer elevação nos seus custos gera desemprego 
e crise no setor.

Preocupo-me, ainda, com a situação dos con-
sumidores – trabalhadores assalariados, que sempre 
acabam pagando a conta com a diminuição da renda 
e o desemprego.

Solicito às áreas governamentais envolvidas que 
olhem com atenção para esse fato no sentido de toma-
rem medidas preventivas para não porem em cheque 
a estabilidade econômica conquistada.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Tião 

Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes, Suplente 
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Agradecemos a sua compreensão.

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.) 
– Peço a palavra de acordo com o inciso VI do art. 14, 
para uma explicação pessoal, por ter sido citado pelo 
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– V. Exª pode fazer uso da palavra.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Antonio 
Carlos Magalhães manifestou opinião no sentido de 
que eu estaria postergando a votação sobre o Orça-
mento impositivo.

Lamento, pois, talvez, S. Exª tenha interpretado de 
maneira equivocada o que disse ontem, já que a minha 
manifestação foi francamente favorável ao orçamento 
impositivo, como o foi na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Apresentei apenas uma pondera-
ção, algo que defendo desde os tempos do debate na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando 
V. Exª colocou a matéria em discussão: a de que ele 
seja impositivo de maneira progressiva.

Na fala de ontem dei enfoque a divergências de 
mérito, mais em relação àquilo que o Senador Aloizio 
Mercadante apresentava – S. Exª apresentava como 
regra, pura e simplesmente, o fim da Comissão de 
Orçamento, e outras alternativas de tramitação nas 
comissões. Isso pode levar a uma paralisia definitiva 
do Governo na votação orçamentária. A Comissão de 
Orçamento não vota só o Orçamento Geral da União, 
vota de obras irregulares a inúmeras atividades que 
dizem respeito à política monetária e ao financiamento 
público, questões que envolvem o Governo brasileiro 
e o Congresso. 

Em momento algum apresentei divergências 
quanto ao orçamento impositivo. Defendo-o com o 
mesmo vigor e, como V. Exª, com a confiança de que 
ele fortalecerá o Parlamento brasileiro. Não entendi a 
interpretação dada por V. Exª à minha fala do dia de 
ontem, já que concordo plenamente com a decisão so-
bre o orçamento impositivo, com uma diferença apenas: 
que seja progressiva a implantação do orçamento.

Lamento o mal-entendido que possa ter havido 
no dia de ontem.

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, penso que o Senador Tião Viana corrigiu bem a 
sua fala de ontem, que dava a entender o propósito de 
protelar. E o Senador Mercadante não tem conversado 
comigo no sentido de protelar. Mas falar em orçamento 
progressivo sem se saber que progressividade é essa, 
é protelação, Sr. Presidente.

Creio, com toda a sinceridade, que não é esse 
o propósito do Senador Tião Viana, a quem me ligam 
laços afetivos muito fortes. A Comissão de Orçamento 
onde ele diz haver irregularidades não tem autoridade 
porque, exatamente, pratica as maiores irregularidades. 
Isso não existe! É preciso que sejam criados outros 
mecanismos em substituição aos que estão em vigor. 
Esse é o papel da Mesa.

A contaminação já está vindo pelos corredores 
e acaba chegando aqui. Pedirei a abertura de uma 
nova CPI para o orçamento se o orçamento impositi-
vo não andar.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Conte 
com a minha assinatura, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Muito obrigado, isso vai honrá-la bastante. Vai 
haver outra CPI do Orçamento, mas não terá como 
objetivo, como disse com propriedade e muita inteli-
gência o Senador Paulo Paim, pegar os anões. A meta 
agora será pegar os gigantes, e os gigantes são piores 
que os anões.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 
– Confirmo o pedido de deferimento à solicitação do 
Senador Paulo Paim.

Concedo a palavra ao nobre Senador Aelton 
Freitas para uma comunicação inadiável, nos termos 
do art. 158, § 2º, do Regimento Interno. 

V. Exª dispõe de até cinco minutos, Senador.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senado-
res, todos nós sabemos que a vida do produtor rural 
brasileiro é permeada de desafios. Além das dificulda-
des técnicas inerentes à atividade agropecuária, ele 
é obrigado a enfrentar os gargalos na infra-estrutura 
de escoamento da produção, a incerteza econômica 
decorrente das oscilações cambiais e a conhecida bu-
rocracia no acesso ao crédito agrícola.

Mesmo assim, o setor agropecuário vem cola-
borando decisivamente para a obtenção de indicado-

res econômicos favoráveis, buscando continuamente 
ampliar a produção, à custa de alto investimento e da 
conquista de novos mercados no exterior.

No entanto, Sr. Presidente, a Medida Provisória 
nº 232, editada no penúltimo dia do ano passado, em 
pleno recesso parlamentar, surpreendeu esta Casa e 
toda a sociedade, pois, no ensejo de corrigir a tabela 
do Imposto de Renda da Pessoa Física, apresentou 
novas e injustas regras tributárias que prejudicam so-
bremaneira o setor agropecuário brasileiro.

Por integrar a base do Governo e preocupar-me 
com sua coerência, considero como a primeira e mais 
inaceitável das inovações a constante do art. 6º da re-
ferida medida provisória. Segundo aquele dispositivo, 
todos os produtores rurais, ao vender suas mercado-
rias para que sejam industrializadas, terão 1,5% do 
valor da operação retido pelo adquirente, a título de 
antecipação do Imposto de Renda, sempre que o valor 
da operação for superior ao limite mensal de isenção 
de tributo, que é de apenas R$1.164,00. No caso de 
pessoas jurídicas, ainda terão de reter mais 1% da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Assim, mesmo que o agricultor, pessoa física ou 
jurídica, seja isento do Imposto de Renda, se em de-
terminado mês ele realizar alguma operação de venda 
acima da média mensal de isenção, deverá antecipar 
o valor do imposto e recebê-lo de volta integralmente 
apenas no ano seguinte.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, o pequeno produtor 
rural trabalha com períodos de safra e entressafra, 
plantio e colheita, engorda e abate. Sua renda anual, 
geralmente ínfima, forma-se com vendas realizadas 
em alguns meses do ano. A prova disso é que mais 
de 90% dos produtores rurais brasileiros sequer apre-
sentaram declaração de Imposto de Renda, pois se 
encontram abaixo das faixas de incidência. Mesmo 
assim, segundo a regra que espero ver rejeitada, terão 
de entregar ao Fisco parte desse montante ínfimo, que 
lhes será devolvida somente no ano seguinte e desde 
que apresentem declaração de ajuste. 

Entendemos, Srªs e Srs. Senadores, que a re-
tenção de Imposto de Renda na fonte é providência 
válida e eficaz, largamente prevista na legislação fiscal. 
Contudo, somente é cabível a antecipação de impos-
to quando ele vem a ser devido em algum momento 
futuro. Não é o que ocorre com os produtores rurais, 
pois, repita-se, apesar de mais de 90% deles serem 
isentos de Imposto de Renda, não conseguirão esca-
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par dessa retenção na fonte caso ela seja aprovada 
na MP nº 232.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Ael-
ton Freitas, V. Exª me permite um aparte?

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Pois 
não, Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador 
Aelton Freitas, V. Exª representa muito bem o Esta-
do de Minas Gerais nesta Casa e, portanto, conhece 
bem esse problema. Venho do Mato Grosso do Sul, V. 
Exª sabe disso. Considero injusto esse imposto sobre 
a renda neste momento em que o agricultor ou o pe-
cuarista já estão sacrificados, quando os preços de 
seus produtos estão em queda, tendo eles adquirido 
seus insumos quando o dólar estava a 3, 3 e pouco. 
Cobrar imposto sobre a renda na fonte neste momento 
é, como V. Exª está falando, uma injustiça brutal. Tenho 
convicção, porém, de que a interferência de V.Exª, de 
outros Senadores e Deputados, e a própria compre-
ensão que o Governo vai ter do problema impedirão 
que essa medida seja aprovada. E não vai passar, eu 
presumo, com a compreensão do próprio Governo, 
porque aprová-la é desestimular aqueles que estão 
produzindo no Brasil. Cumprimento V. Exª por seu 
pronunciamento.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG) – Eu 
é que agradeço o aparte de V.Exª, que enobrece muito 
o nosso discurso – vamos lê-lo mais um pouco, mas 
deixá-lo por lido. A maioria dos produtores de todos 
os Estados, principalmente os dos Estados que repre-
sentamos, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, estão 
altamente preocupados – e com toda a razão, pois tirar 
de quem tem é impossível na atual conjuntura.

Estou concluindo e peço que o discurso seja todo 
dado como lido, Sr. Presidente. 

Se for aprovada essa medida, os produtores rurais 
terão parte de sua renda imobilizada e somente um ano 
depois devolvida. Isso realmente é impossível. 

Essa medida, Senador Tião Viana, Vice-Presiden-
te desta Casa e grande Líder do Governo que foi, pune 
exatamente os pequenos agricultores e criadores de 
gado que, na atual conjuntura, vendem seus produtos 
por preços inferiores aos de dois anos atrás. Se com-
pararmos os preços atuais de uma arroba de vaca e 
de um saco de sal branco com os preços praticados há 
vinte e quatro meses, nós veremos que o saco de sal 
subiu exatamente 120%, e a arroba caiu nada menos 
do que 15%. Como é que se pode tirar algo mais des-
ses produtores e criadores de gado que mal dispõem 

de recursos para se sustentarem? Ora, Sr. Presidente, 
obrigá-los a emprestar os seus escassos recursos ao 
Governo é uma medida de crueldade ímpar.

Termino aqui o meu discurso, pedindo à Mesa 
que o considere lido e o publique, na íntegra, nos Anais 
desta Casa, porque voltaremos a discutir este assunto 
em que defendemos o interesse e o segmento produ-
tivo do nosso País em outro momento.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR AELTON FREITAS

O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, brasileiros que acompanham os trabalhos 
da casa pela Rádio e TV Senado, todos sabemos 
que a vida do produtor rural brasileiro é permeada de 
desafios. Além das dificuldades técnicas inerentes à 
atividade agropecuária, é obrigado a enfrentar, ainda, 
os gargalos na infra-estrutura de escoamento da pro-
dução, a incerteza econômica decorrente das oscila-
ções cambiais, e a conhecida burocracia no acesso 
ao crédito agrícola.

Mesmo assim, o setor agropecuário vem cola-
borando decisivamente para a obtenção de indicado-
res econômicos favoráveis, buscando continuamente 
ampliar a produção, à custa de alto investimento e da 
conquista de novos mercados no exterior.

No entanto, Sr. Presidente, a Medida Provisória 
nº 232, editada no penúltimo dia do ano passado, em 
pleno recesso parlamentar, surpreendeu toda a socie-
dade, pois, no ensejo de corrigir a tabela do Imposto 
de Renda da Pessoa Física, apresentou novas e injus-
tas regras tributárias, que prejudicam, sobremaneira, 
o setor agropecuário brasileiro.

Por integrar a base deste governo e preocupar-
me com sua coerência, considero como a primeira e 
mais inaceitável das inovações, a constante do art. 6º 
da referida medida provisória. Segundo aquele dispo-
sitivo, todos os produtores agropecuários, ao vender 
suas mercadorias para industrialização, terão 1,5% do 
valor da operação retido pelo adquirente, a título de 
antecipação do imposto de renda, sempre que o valor 
da operação for superior ao limite mensal de isenção 
do tributo, que é de R$1.164,00. No caso de pessoas 
jurídicas, ainda terão de reter mais 1% da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido.
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Assim, mesmo que o agricultor, pessoa física ou 
jurídica, seja isento de imposto de renda, se em deter-
minado mês ele realizar alguma operação de venda 
acima da faixa mensal de isenção, deverá antecipar 
o valor do imposto e recebê-lo de volta integralmente 
no ano seguinte.

Ora, Srs. Senadores, o pequeno produtor rural 
trabalha com períodos de safra e entressafra, plantio e 
colheita, engorda e abate. Sua renda anual, geralmente 
ínfima, forma-se com as vendas realizadas em alguns 
poucos meses do ano. A prova disso é que mais de 
90% dos produtores rurais nem sequer apresentaram 
declaração de imposto de renda, pois se encontram 
abaixo das faixas de incidência. Mesmo assim, segun-
do a regra que, devo dizer, espero ver rejeitada, terão 
de entregar ao Fisco parte desse montante, que lhes 
será devolvida somente no ano seguinte, e desde que 
apresentem declaração de ajuste.

Entendemos, Sr. Presidente, que a retenção de 
imposto de renda na fonte é providência válida e eficaz, 
largamente prevista na legislação fiscal. Contudo, so-
mente é cabível antecipação de imposto, quando este 
vem a ser devido em algum momento futuro. Não é o 
que ocorre com os produtores rurais, pois, repita-se, 
mais de 90% deles são isentos de imposto de renda, 
mas não conseguirão escapar da retenção na fonte. 
Terão parte de sua renda imobilizada e, somente um 
ano depois, devolvida.

Essa medida pune exatamente os pequenos 
agricultores e criadores de gado, que mal dispõem de 
recursos para sua própria manutenção e de sua famí-
lia. Obrigá-los a emprestar seus escassos recursos ao 
governo é medida de crueldade ímpar.

O dinheiro retido, além de fazer falta para sua 
subsistência, também obrigará o pequeno produtor a 
adiar qualquer investimento que pretenda realizar em 
sua atividade. Descapitalizado, ficará ainda mais ca-
rente de empréstimos, o que onerará sua capacidade 
produtiva e elevará seus custos, encarecendo toda a 
cadeia produtiva.

O mais absurdo dessa idéia é, sem dúvida, inver-
ter a lógica que sempre orientou as políticas agrícolas. 
É unânime o entendimento de que a agricultura neces-
sita de financiamento. O Governo atual, aliás, chegou 
a ampliar os programas existentes e a dar especial ên-
fase àqueles voltados para a agricultura familiar. Não 
há porque regredir em uma área onde foram obtidos 
avanços importantes, uma área que hoje é o principal 
sustentáculo do País.

Na verdade, essa medida tributária contida na MP 
232 vai, pela primeira vez na história, levar os agro-
pecuaristas, especialmente os pequenos, a financiar 
o Governo Federal, pois lhes exige uma antecipação 
de imposto que não é, e nem será, devido. Estima-se 
que o volume de dinheiro retirado do setor agropecu-
ário, e que irá para os cofres públicos, possa chegar 
a R$2 bilhões.

Não é demais lembrar que outros problemas vão 
surgir com essa nova medida. Ao obrigar a retenção na 
fonte apenas para as vendas de mercadorias destinadas 
à industrialização, desestimula-se o beneficiamento e a 
agregação de valor aos produtos agropecuários, o que 
é negativo. Além disso, problemas de ordem burocrática 
podem surgir, pois já se prevê um grande aumento do 
número de declarações de renda dos agropecuaristas, 
que podem passar de 140 mil para 1,8 milhão, o que 
atrasará a devolução do imposto.

No entanto, Sr. Presidente, não é somente a regra 
do artigo 6º que prejudica o produtor rural brasileiro. A 
referida medida provisória prevê, também, que o trans-
porte de cargas se submeta a esse mesmo regime de 
retenção de Imposto de Renda e CSLL. 

Mais uma vez, se insistir na tese, acredito que o 
nosso governo incorrerá em erro. Ao ter de antecipar 
o valor do imposto de renda, o transportador sofre-
rá redução em seu capital de giro. Assim, mais difícil 
será o desempenho de sua atividade e a realização 
de investimentos, o que lhe retira competitividade e 
eleva seus custos. Por conseqüência, o escoamento 
da produção agropecuária ficará ainda mais caro para 
o produtor.

O preço do produto agropecuário também será 
aumentado pela elevação da base de cálculo dos im-
postos e contribuições das empresas prestadoras de 
serviços. Os pequenos empresários prestadores de 
serviços, as sociedades de profissionais liberais, que 
são os principais atingidos por essa elevação, também 
integram a cadeia produtiva do agronegócio. Esses ônus 
poderão ser transferidos para os preços, iniciando um 
efeito cascata que resultará em mercadoria mais cara 
para os consumidores.

A mensagem que quero deixar com este pronun-
ciamento, senhor presidente e senhores senadores, é 
a de que o Parlamento não pode avalizar regras tri-
butárias inflacionistas, exatamente no momento em 
que o combate à inflação nos obriga a conviver com 
constantes elevações nos juros. Ademais, aprovar a 
MP 232 da forma como está implica contradizer os 
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preceitos da Reforma Tributária, por nós aprovada em 
2003, que prega exatamente a desoneração fiscal dos 
produtos da cesta básica.

Por tudo isso, acreditamos que, para o bem do 
próprio Governo e da economia nacional, esses pon-
tos da Medida Provisória nº 232 devem ser rechaçados 
pelo Congresso Nacional. A Comissão Mista criada 
para análise da matéria deve ser rigorosa em retirar 
do texto da MP as inovações que prejudicam o setor 
produtivo. 

Apresentei, assim como outros senadores, emen-
das supressivas e modificativas para equilibrar o tex-
to, propondo, especialmente a supressão do artigo 6, 
que prevê a antecipação do imposto, ou, ao menos, 
a ampliação do limite de isenção para os produtores 
rurais. Como membro da base, espero que o Gover-
no entenda que a sociedade civil já está mobiliza-
da contra a MP 232, o que indica a necessidade de 
adaptações ao texto. Entidades de todo o País pla-
nejam vir à Brasília protestar contra a elevação da 
carga tributária. 

Uma primeira e importante vitória já foi obtida 
pelos produtores. Após receber carta assinada por en-
tidades rurais de Uberaba, um dos grandes centros do 
agronegócio deste País, o vice-presidente José Alencar 
acionou o Presidente Lula e conseguiu convencê-lo a 
adiar em 1 mês a entrada em vigor da MP, inicialmente 
prevista para 1° de fevereiro. Não tenho dúvidas, por-
tanto, de que nós Senadores, preocupados com os 
destinos do setor produtivo agropecuário, saberemos 
ouvir a sociedade e aproveitar o tempo de tramitação 
da matéria para impedir que medidas dessa ordem 
prosperem. O espaço de negociação está aberto para 
que a MP seja corrigida, de modo que não seja injusta 
e cruel com os produtores rurais brasileiros. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aelton Freitas, o Sr. 

Papaléo Paes, Suplente de Secretário, deixa a cadei-
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa agradece a V. Exª, eminente Senador Aelton 
Freitas, pela colaboração. Nos termos regimentais, V. 
Exª será atendido.

Como última oradora inscrita para uma comunica-
ção inadiável, concedo a palavra à Senadora Heloísa 
Helena, por cinco minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, o Senador Maguito Vilela não vem?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– S. Exª não está no plenário.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda há pou-
co, eu estava em meu gabinete e vi que o assunto do 
Orçamento impositivo, projeto do Senador da Bahia, 
veio mais uma vez à baila. Ontem, havia muitos inscri-
tos e não tive oportunidade de falar; ao mesmo tempo, 
a matéria não iria ser votada. Assim, parece até um 
exibicionismo pueril ficar debatendo tanto tempo uma 
matéria que não vai ser votada. Sabemos também 
que apresentar emendas em plenário é claramente 
um mecanismo protelatório, mas, caso isso tenha sido 
acordado com as pessoas que defendem o projeto, 
está tudo muito bem.

Entendo que esse é um debate extremamente 
importante, porque a Constituição estabelece que o 
Presidente da República pode, inclusive, ser enquadra-
do em crime de responsabilidade se não cumprir a Lei 
Orçamentária. Para V. Exª ver que coisa grave, Senador 
Mão Santa, a Constituição do País, nos mecanismos 
que estabelece para crimes de responsabilidade, diz 
que pode ser enquadrado em crime de responsabili-
dade o Presidente da República que não cumpre a 
Lei Orçamentária. Mas, como a Constituição sempre é 
rasgada pelas conveniências da promiscuidade entre o 
Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, é eviden-
te que acabou tendo que se discutir e apresentar um 
projeto caracterizando a necessidade do Orçamento 
impositivo. Imaginamos todos nós que, em qualquer 
País sério, isso nem seria preciso. O problema é que 
se acaba necessitando disso.

Ontem, todo o tempo, o tempo todo, discutia-se 
a bandalheira das Comissões de Orçamento, os delin-
qüentes da Comissão de Orçamento, os gigantes ou 
anões da Comissão de Orçamento. Mas sabemos, com 
a mais absoluta clareza, que é evidente que isso exis-
te. Infelizmente, as pessoas têm CPF, têm residência; 
não se trata de um disco voador que sai por aí como 
se não houvesse nada. Quem indica os supostos de-
linqüentes da Comissão de Orçamento é um Líder. Ele 
é quem os indica. É o Líder que indica alguém para a 
Comissão de Orçamento. E, se o Líder é chamado de 
alto clero, mas tem uma estatura moral dos nanicos do 
baixo clero, então, uma grande promiscuidade é esta-
belecida, fora a promiscuidade do Executivo – ontem, 
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o Senador Sérgio Guerra tratava isso como profundo 
conhecedor do tema.

Para haver a delinqüência, o Executivo, que libera 
o recurso, tem que ser parte disso. E o Executivo faz 
isso, de forma cínica e dissimulada, com sua base de 
bajulação, que seleciona as emendas de determina-
dos parlamentares para liberar, conforme a capacidade 
que o parlamentar tem de se vender para a estrutura 
do Executivo. E por aí vai.

Daí eu entender que é extremamente necessário 
garantir a obrigatoriedade para o que é discutido no 
Congresso Nacional, até porque é o Executivo que faz 
os encaminhamentos. Nós, do Congresso Nacional, 
mesmo mexendo no Orçamento – o Congresso Na-
cional não faz Orçamento, mas faz, sim, garimpagem 
orçamentária para deslocar recursos para uma outra 
área, conforme o interesse maior ou menor, mais le-
gítimo ou mais vigarista, de um ou outro parlamentar 
–, precisamos, efetivamente, aprovar um Orçamento 
impositivo no sentido, inclusive, de estabelecer um 
mecanismo para evitar a corrupção implementada pe-
los Executivos.

Se existem os ladrõezinhos e as ratazanas de 

terno e gravata aqui é porque, do outro lado do bal-

cão de negócios sujos, existem as ratazanas de ter-

no e gravata no Executivo que possibilitam que esse 

jogo sórdido seja realmente realizado. Daí a neces-

sidade de aprovarmos essa proposta de Orçamento 

impositivo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Moza-

rildo Cavalcanti, Líder do PTB.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a 

minha inscrição, como Líder, para falar após a Ordem 

do Dia.

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

– Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª será inscrito 

após a Ordem do Dia. A Mesa tem o dever de infor-

mar que há alguns Senadores inscritos: Senador De-

móstenes Torres, Senadora Maria do Carmo Alves e 

o Senador Sibá Machado. Mas V. Exª será atendido 

em seguida.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não vejo núme-
ro no plenário. Assim, Sr. Presidente, eu gostaria 
que V. Exª verificasse se há quorum, porque não 
é o painel que vai ditar evidentemente o número 
no plenário.

Precisamos começar bem, não podemos come-
çar mal. E a Mesa, que tem figuras como o Senador 
Renan Calheiros, V. Exª, o Senador Efraim Morais, é 
uma Mesa de peso. Conseqüentemente, não pode 
votar sem número. E já seria um exemplo para haver 
número na Casa. Desse modo, peço verificação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Antonio Carlos Magalhães, o critério adota-
do pela Mesa – e V. Exª foi honroso Presidente desta 
Casa por duas vezes, cumpriu com muita grandeza 
essa função –, em todo o tempo, foi o critério do painel. 
Mas é lícito que o Senador, que está regimentalmente 
amparado, peça verificação para exigir a presença de 
Senadores no plenário.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Para a votação, porque a discussão eu sei 
que pode haver.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Exatamente. Não há votação nominal na Ordem do 
Dia de hoje, mas V. Exª tem absoluto direito regimental 
de pedir a verificação no momento oportuno, Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 84

Requer a votação do Projeto de Lei 
do Senado n° 371, de 2004, de autoria da 
Mesa Diretora.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 336, 

II c/c art 338, II, do Regimento Interno, a votação em 
regime de urgência do Projeto de Lei do Senado n° 

371, de 2004, de autoria da Mesa Diretora, que “altera 
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a remuneração dos servidores públicos integrantes dos 
Quadros de Pessoal do Senado Federal”.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso II, do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 85, DE 2005

Requer a realização de Sessão Espe-
cial em 20 de abril de 2005, em comemora-
ção ao aniversário de Brasília.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 199 do Regimento Interno, a realização de Ses-
são Especial, no dia 20 de abril do corrente ano, para 
homenagear a cidade de Brasília, pela passagem do 
seu 45° (quadragéssimo-quinto) aniversário.

Justificação

Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, 
desde 1987, Brasília é a cidade síntese do Brasil. Ve-
tor das principais decisões governamentais, a Cidade 
encanta o visitante, e acolhe de braços abertos brasi-
leiros de todos os recantos.

No dia 21 de abril, comemora-se o aniversário 
dessa Cidade – patrimônio e orgulho do Brasil – fruto 
do trabalho de legiões de brasileiros, que ouviram o 

chamado e aceitaram o desafio do saudoso Presidente 
Juscelino Kubitschek, o maior estadista brasileiro do 
século, de tornar realidade o sonho de interiorizar a 
Capital do País.

A comemoração do aniversário de Brasília é um 
imperativo de ordem cívica. Assim, contamos com a 
aprovação do presente requerimento pelos nossos 
ilustres Pares no Senado Federal, com a finalidade de 
prestar uma justa homenagem à Cidade, seus ideali-
zadores e pioneiros.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005. – 
Paulo Octávio.

REQUERIMENTO Nº 86, DE 2005

Requeremos, nos termos do art. 160 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da Sessão do 
dia 26 de abril de 2005 seja dedicado à comemora-
ção dos quarenta anos de atividades da Rede Globo 
de Televisão.

Justificação

Venho propor a esta Casa a comemoração 
dos quarenta anos do início das atividades da Rede 
Globo de Televisão. A inauguração ocorreu em 26 
de abril de 1965, quando entrava no ar – apenas 
como Canal 4 do Rio de Janeiro – e dava início a 
uma trajetória vitoriosa. Seguindo a determinação 
de seu fundador, o jornalista Roberto Marinho, a 
Globo consolidou, ao longo de todos esse anos 
de funcionamento, sua vocação de rede nacional, 
com qualidade artística, jornalística e técnica de 
nível internacional, e identidade visual inigualável 
em todo o mundo.

A Rede Globo cobre atualmente quase todo o 
território nacional, sendo vista por 99,84% dos 5.043 
municípios brasileiros. Os números da Rede Globo 
são prova definitiva de seu crescimento e sua história 
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se confunde com a própria história das telecomunica-
ções no Brasil.

Entendemos meritório e justo que o Senado pres-
te a homenagem que propomos à Rede Globo de Te-
levisão, na oportunidade de seus 40 anos de ativida-
des, que promoveram e estimularam o crescimento 
de uma indústria que ampliou o mercado de trabalho 
no Brasil.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT 
– AC) – De acordo com o disposto no art. 255, in-
ciso I, alínea b, do Regimento Interno, esses re-
querimentos serão objeto de deliberação após a 
Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 87, DE 2005

Requerem Voto de Pesar pelo faleci-
mento do ex-Vereador, ex-Diretor do DER 
e da CET do Rio de Janeiro, advogado e 
engenheiro Leonel Trotta.

Requeremos, nos termos do art. 218, do Re-
gimento Interno, a inserção em ata de Voto de Pe-
sar pelo falecimento, ocorrido este mês, no Rio de 
Janeiro, do ex-Vereador e ex-Diretor do DER e da 
CET daquele Estado, o advogado e engenheiro 
Leonel Trotta.

Requeremos, também, que o voto de pesar do 
Senado seja comunicado aos familiares de Leonel 
Trotta e ao Governo do Rio de Janeiro.

Justificação

O Voto ora proposto justifica-se. O Dr. Leonel Trot-
ta, que era advogado e engenheiro, além de ter dirigido 
dois importantes órgãos daquele Estado, foi também 
Vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB – Senador 
Sérgio Cabral.

REQUERIMENTO Nº 88, DE 2005

Requerem Voto de Pesar pelo fale-
cimento, no Rio de Janeiro, do escritor 
Hélio Bloch.

Requeremos, nos termos do art. 218, do Regi-
mento Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pelo 
falecimento, ocorrido no dia 10 de janeiro de 2005, no 
Rio de Janeiro, do escritor e publicitário Hélio Bloch.

Requeremos, ainda, que este voto seja levado 
ao conhecimento dos familiares de Hélio Bloch e ao 
Prefeito do Rio de Janeiro, César Maia.

Justificação

Hélio Bloch foi fundador, juntamente dom Gláucio 
Gil, do lendário Teatro Santa Rosa. Escreveu o musical 
“A úlcera de ouro”. Era especialista em marketing e 
publicidade, tendo conduzido as campanhas em prol 
da Monarquia, no plebiscito de 1993.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio – Senador Roberto Saturnino 
– Senador Sérgio Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará os votos de pesar so-
licitados.

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

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

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 89, DE 2005

Solicita informações do Sr. Ministro 
de Estado da Saúde sobre a implementa-
ção da venda de medicamentos a granel 
nas farmácias.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

50, § 2º da Constituição Federal e nos termos dos arts. 
215, I, a e 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que se digne de adotar as providências neces-
sárias para solicitar do Ministro de Estado da Saúde, 
Sr. Humberto Costa, informações sobre as medidas, 
as condições técnicas e operacionais necessárias à 
dispensação de medicamentos de forma fracionada, 
conforme Decreto nº 5.348, de 2005 e a data dessa 
implementação, ou seja, quando será efetivada a ven-
da de medicamentos fracionados.

Justificação

O Decreto nº 5.348, de 19 de janeiro de 2005, 
possibilitou a venda de remédio a granel, isto é, o 
médico receita sete comprimidos, o cidadão vai na 
farmácia e compra os sete comprimidos – não uma 
caixa com vinte. A venda a granel foi instituída com 
sucesso nos Estados Unidos há vinte anos. Há muito 
vigora na Europa.

Aqui no nosso Brasil brasileiro, apesar do Decreto 
Presidencial, a medida ainda não foi implementada e 
os jornais começam a veicular informações de que a 
estratégia seria exatamente protelar e burocratizar a 
implementação dessa medida.

Todavia, tomar remédio na dose certa é bom tan-
to para a saúde como para o bolso, pois o consumidor 
só pagaria pelo que realmente fosse usar e ninguém 
mais colecionaria as cartelas incompletas dos remé-
dios que não foram utilizados, ou seja, afastaríamos a 
perigosa “farmácia em casa”, tão comum na residência 
de milhares de brasileiros.

Entretanto, a Federação Brasileira da Indústria 
Farmacêutica alerta para o fato de que “a compra a 
granel não funciona sem fiscalização rígida desde a 
embalagem até a conservação do medicamento”. No 
mesmo sentido, a Associação Brasileira das Indústrias 
de Medicamentos Genéricos expuseram por meio de 
uma carta pública enviada ao Presidente Lula e ao 
Ministro da Saúde, a preocupação em relação o fra-
cionamento de remédios com a possibilidade de falsi-
ficação que isso pode causar.

Ademais, a mesma Federação Brasileira da In-
dústria Farmacêutica também se posicionou contra o 
fim das embalagens, com a alegação de que se os 
produtos forem conservados indevidamente nos pontos 
de venda e na casa dos consumidores, poderá haver 
um retrocesso em termos sanitários em relação aos 
progressos alcançados pelas técnicas e materiais de-

senvolvidos pela indústria, especialmente para acon-
dicionar e proteger os remédios.

Todavia, a Gerência de Medicamentos da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, acentuou que 
os posicionamentos contrários a venda de medicamentos, 
como os da Pró-Genéricos e Abrafarma são causados 
por desconhecimento do objetivo da medida: “Muitas 
pessoas imaginam que, ao se propor o fracionamento, 
os farmacêuticos fossem abrir a caixinha de remédios 
e começar a cortar as canelas de comprimidos. Não é 
isso que a Anvisa quer fazer, em absoluto. Nós queremos 
garantir que o paciente tenha o direito de levar para sua 
casa e pagar o que ele vai tomar somente, não mais, tam-
bém queremos garantir que ele o faça com a segurança 
necessária para que aquele medicamento que ele está 
levando seja o medicamento adequado.”

Portanto, o presente Requerimento justamente 
busca informações sobre a data da implementação da 
medida, pois pelo que me consta tal prazo ainda não 
foi definido, inclusive qual seria o prazo para a indústria 
e o comércio se adaptarem às novas regras.

E também, quais as medidas que serão adotadas para 
a implementação da venda de remédios a granel, manten-
do-se as informações contidas nas embalagens e bulas dos 
remédios, até porque o fornecimento de bula é uma obriga-
ção do estabelecimento e um direito do paciente.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005. 
– Senador Antonio Carlos Valadares, PSB/SE.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O requerimento lido será despachado à Mesa para 
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento In-
terno.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 90, DE 2005

Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, seja au-
torizada minha ausência do país entre os dias 02 de 
08 de março do corrente, ocasião em que estarei nos 
Estados Unidos proferindo palestras na Universidade 
de Columbia, no IV Congresso da U.S. Basic Income 
Guarantee Network e no Banco Mundial.

No dia 3 estarei na Universidade de Columbia 
fazendo uma palestra intitulada Um Instrumento de 
Política Econômica para Promover Justiça e Liberdade: 
a Aprovação e Sanção da Renda Básica de Cidadania 
no Brasil (An Instrument of Economic Policy to Promote 
Justice and Freedom: lhe Approval and Sanctionning 
of the Citizen’s Basic Income in Brasil).

Entre os dias 4 a 6, estarei participando do IV Con-
gresso da U.S. Basic Income Guarantee Network ocasião 
em que será debatido o Direito das Pessoas à Segurança 
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Econômica (The Right to Economic Security). Nesse even-
to, no dia 06 participo como debatedor da Mesa Redonda 
A Construção de um Movimento Político pela Implemen-
tação de uma Renda Básica Garantida (On Building a 
Political Movement for Basic Income Guarantee).

No dia 7 apresentarei para os membros do Con-
selho Diretor do Banco Mundial uma análise da expe-
riência brasileira sobre os programas de transferência 
de renda e sobre a aprovação da Lei nº 10.835 que 
instituiu a Renda de Cidadania no país.

Em Anexo, encontram-se os convites e progra-
mas dos três eventos citados.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005. 
– Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O expediente lido vai à publicação e será apreciado 
oportunamente.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 91, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja constituída 

comissão composta de cinco membros, para, no prazo 
de sessenta dias, apresentar projeto de resolução de 
reforma do Regimento Interno do Senado Federal.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005. 
– Senador Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2005

Dá nova redação aos arts. 23 e 25 da 
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei 
dos Partidos Políticos) dispondo sobre o 
direito à objeção de consciência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 23 e 25 da Lei nº 9.096, de 19 de 

setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. ... ..............................................
 ..............................................................
§ 1º Nenhum filiado pode sofrer medida 

disciplinar ou punição por conduta que não 
esteja tipificada no estatuto do partido políti-
co ou por alegar objeção de consciência para 

não participar de votação no âmbito interno 
do partido.

§ 2º ... ....................................................
 .................................................. ...(NR)”
“Art. 25. .. .............................................. . 
 ........................................................... ... 
Parágrafo único. É licito ao parlamentar 

deixar de votar proposição legislativa sob o fun-
damento de objeção de consciência.(NR)”

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

Justificação

O Projeto de Lei que ora submetemos à conside-
ração desta Casa tem o objetivo de obter nova redação 
para os arts. 23 e 25 da Lei dos Partidos Políticos.

As alterações ora propostas se destinam a aper-
feiçoar o texto dos referidos artigos e a conformá-los 
com o instituto da objeção de consciência.

Com efeito, no que diz respeito ao art. 23, o seu § 
1º não contempla a possibilidade de o filiado a partido 
político deixar de participar de votação no âmbito parti-
dário por objeção de consciência, instituto contemplado 
em nossa Constituição (art. 5º, VIII) e que vem sendo 
acolhido pelos ordenamentos jurídicos dos povos.

Nesse sentido lembramos que, neste momento, 
está em processo de ratificação pelos países membros 
da União Européia a respectiva Constituição, documen-
to que formaliza o que se nos afigura como o aconte-
cimento político da mais alta significação no alvorecer 
deste século: o surgimento, senão de uma federação, 
ao menos de uma confederação incorporando vinte e 
cinco países do continente europeu.

E a Constituição Européia inscreve na sua Par-
te II, que trata da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União exatamente o direito à objeção de consciência 
(Art. II — 70, item 2).

E é também sob tal inspiração que na nova reda-
ção que ora propomos para o § 1º do art. 23 da Lei dos 
Partidos Políticos, estamos ressalvando que nenhum 
filiado a partido pode sofrer medida disciplinar ou puni-
ção por alegar objeção de consciência como fundamento 
para deixar de participar de votação no âmbito interno 
do partido (além de mantermos, como já hoje previsto 
no dispositivo, o princípio da anterioridade que, como 
é sabido, estatui que ninguém pode sofrer punição por 
conduta que não esteja previamente tipificada).

Por outro lado, estamos também propondo o 
acréscimo de um parágrafo único ao art. 25 da Lei em 
tela, para ressalvar que não sofrerá punição partidá-
ria o parlamentar que se recusar a votar proposição 
legislativa sob o fundamento pessoal de objeção de 
consciência.
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Tal alteração procura harmonizar o referido dis-
positivo com o instituto da objeção de consciência, 
sem retirar o poder e o direito de o partido punir o 
parlamentar que se posicionar ativamente contra as 
decisões partidárias.

Assim, a presente proposição contempla a pos-
sibilidade de o parlamentar deixar de votar proposta 
legislativa em razão de objeção de consciência, mas 
não acolhe a possibilidade de o parlamentar votar con-
tra as decisões partidárias, situação em que o partido 
continuará a poder punir o mandatário.

Em face do exposto, solicitamos o apoio dos 
nobres Pares para a aprovação do projeto de lei ora 
justificado.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2005. – 
Marco Maciel.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre partidos políticos, re-
gulamenta os arts. 17 e 14, § 3º inciso V, da 
Constituição Federal.

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

CAPÍTULO V 
Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias

Art. 23. A responsabilidade por violação dos de-
veres partidários deve ser apurada e punida pelo com-
petente órgão, na conformidade do que disponha o 
estatuto de cada partido.

§ 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar 
ou punição por conduta que não esteja tipificada no 
estatuto do partido político.

§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de 
defesa.
....................................................................................

Art. 25. O estatuto do partido poderá estabele-
cer, além das medidas disciplinares básicas de caráter 
partidário, normas sobre penalidades, inclusive com 
desligamento temporário da bancada, suspensão do 
direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas 
as prerrogativas, cargos e funções que exerça em de-
corrência da representação e da proporção partidária, 
na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se 
opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitima-
mente estabelecidas pelos órgãos partidários.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O projeto lido será publicado e despachado à Co-
missão competente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 59, de 2005, art. 336, II)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
253, de 2004, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito sobre a explora-
ção sexual, que altera o Título VI (dos crimes 
contra os costumes) da Parte Especial do 
Código Penal.

A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria 
será submetida a dois turnos de discussão e votação, 
nos termos do art. 143 do Regimento Comum.

Ao projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão, nos termos da alínea 
“c” do art. 143 do Regimento Comum.

Na sessão do dia 1º de dezembro passado, foi 
apresentada a Emenda nº 1, de Plenário.

Designo o nobre Senador Demóstenes Torres 
para proferir parecer sobre a Emenda nº 1, de Ple-
nário, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

V. Exª tem a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, entrei em entendimen-
to com a Presidente da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito sobre a Exploração da Atividade Sexual 
Infanto-Juvenil, Senadora Patrícia Saboya Gomes, já 
que o projeto contém algumas incorreções, especial-
mente de redação e de adequação. Solicito a V. Exª 
que defira o adiamento dessa discussão por vinte e 
quatro horas para que possamos realizar as correções 
necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Defiro a solicitação de V. Exª, amparado no art. 348 
do Regimento Interno.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 2:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 67, de 2005, art. 336, II)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
nº 254, de 2004, de iniciativa da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito sobre a ex-
ploração sexual, que altera o art. 241 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente (dispõe sobre 
os crimes relativos a cenas de sexo explíci-
to ou pornográficas envolvendo crianças e 
adolescentes).

A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria 
será submetida a dois turnos de discussão e votação, 
nos termos do art. 143 do Regimento Comum.

Ao projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão, nos termos da alínea 
“c” do art. 143 do Regimento Comum.

Em discussão o projeto.
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao 

nobre Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Para 

discutir. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, esse projeto é muito bom. Ele altera 
o art. 241 da Lei nº 8.069, conhecida como Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Por que digo que é um projeto bom? A reda-
ção anterior ofereceu algumas dúvidas que acaba-
vam por causar a absolvição de delinqüentes que 
fotografavam adolescentes e expunham essas fotos 
na Internet.

Qual é a modificação? Substitui-se a expressão 
“produzir fotografias”, que era entendida como dúbia, 
por “fotografar”, assim como também a conduta típica 
“filmar”.

Lamentavelmente, em Direito Penal, se a con-
duta não for bastante definida, pode levar à conceitu-
ação, por parte de magistrados e de promotores, de 
que a conduta é atípica, ou seja, de que a conduta 
não é crime.

Então, esse projeto está simplesmente explicitan-
do que fotografar ou filmar e expor na Internet essas 
fotografias são crimes com pena que merecem toda a 
intimidação do Poder Público.

De sorte que sou absolutamente favorável a que 
esse projeto seja imediatamente aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Continua em discussão a matéria.

Tem a palavra o Senador Hélio Costa, por dez 
minutos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a proposta que iremos votar foi amplamente 
discutida na Comissão de Educação do Senado, ainda 
sob a Presidência do ilustre Senador Osmar Dias.

Tivemos a oportunidade de entrar em detalhes, 
como ressaltou o Senador Demóstenes Torres, sobre 
esse crime praticado na Internet e que fere o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 254, de 2004, 
também de iniciativa da Comissão Mista Parlamentar 
de Inquérito sobre a Exploração Sexual, altera o art. 
241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando 
ao seu aperfeiçoamento, no sentido de eliminar quais-
quer dúvidas quanto à relevância penal da conduta de 
fotografar crianças e adolescentes em cenas de sexo 
explícito ou pornografia. 

Lembro que, recentemente, tivemos a oportuni-
dade de discutir na Comissão de Educação o Projeto 
de Lei da Câmara nº 89, de 2003, que também trazia 
um dispositivo combatendo a pornografia infantil. 

Aquela discussão foi muito importante, porque o 
Projeto de Lei nº 84, aprovado na Câmara dos Depu-
tados e encaminhado ao Senado Federal, ao invés de 
agravar as penas desse tipo de crime, minimizava a 
punição do delinqüente. 

E por que aconteceu isso? O erro decorreu 
tão-somente de um conflito de tramitação entre 
dois projetos que tratavam da mesma matéria e 
foi corrigido com a aprovação do voto em separa-
do que apresentei na Comissão de Educação, em 
novembro de 2004.

O conflito resultou da desconsideração da Lei nº 
10.764, de 12 de novembro de 2003, que já havia alte-
rado o art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90) e imposto pena de dois a oito anos 
para a pornografia infantil praticada na Internet. 

No Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2003, a 
pornografia infantil recebeu o seguinte tratamento:

Art. 5º. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, passa a 
vigorar acrescido do seguinte artigo:

Pornografia infantil.
Art. 218-A – Fotografar, publicar ou di-

vulgar, por qualquer meio, cena de sexo ex-
plícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, 
e multa.

§ 1º As penas são aumentadas de meta-
de até dois terços se o crime é cometido por 
meio de rede de computadores ou outro meio 
de alta propagação.
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§ 2º A ação penal é pública incondicio-
nada.

De forma muito mais abrangente e impondo pena 
muito mais rigorosa, assim já dispunha o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90):

Art. 241. Apresentar, produzir, vender, 
fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer 
meio de comunicação, inclusive rede mundial 
de computadores ou internet, fotografias ou 
imagens com pornografia ou cenas de sexo 
explícito envolvendo crianças ou adolescen-
te: (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 
12.11.2003).

Pena – reclusão,de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem: (In-
cluído pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003).

I – agencia, autoriza, facilita ou, de qual-
quer modo, intermedeia a participação de crian-
ça ou adolescente em produção referida neste 
artigo;

II – assegura os meios ou serviços para 
o armazenamento das fotografias, cenas ou 
imagens produzidas na forma do caput des-
te artigo;

III – assegura, por qualquer meio, o aces-
so, na rede mundial de computadores ou inter-
net, das fotografias, cenas ou imagens produ-
zidas na forma do caput deste artigo.

Como se vê, ela abrange todas as formas de 
impedir que a fotografia seja colocada na Internet por 
qualquer site ou por qualquer indivíduo que esteja pra-
ticando a pornografia infantil por intermédio dos meios 
de comunicação da rede mundial de computadores.

O mais importante, Srªs e Srs. Senadores, é que 
o meu voto em separado na Comissão de Educação 
ocorreu justamente para que impedíssemos a aprova-
ção do PLC nº 89/03 na forma como se apresentava, 
pois, se assim o aprovássemos, estaríamos diminuin-
do a pena imposta aos que praticam o crime da “por-
nografia infantil na área da tecnologia da informação 
e comunicações”.

Faço essas considerações para demonstrar a 
importância deste tema – a proteção da criança e do 
adolescente – e para destacar que o ordenamento 
jurídico brasileiro está a cada dia se aperfeiçoando 
no sentido de impor rigor na punição daqueles que 
se aproveitam da inocência, da pobreza e exploram a 
prostituição infantil, mediante a satisfação de sua las-
cívia, a pornografia infantil e de todos os meios mais 
nefastos e ilícitos. 

Na Comissão de Educação do Senado, tive-
mos a preocupação de rigorosamente acompanhar 
o dispositivo da lei, porque tinha sido aprovada, 
conforme dissemos, no dia 11 de dezembro, uma 
lei que impunha pena muito mais rigorosa. Quando 
o Estatuto da Criança e do Adolescente foi prejudi-
cado pela lei que surgiu depois dessa aprovação, 
fizemos um entendimento entre as duas leis, que 
resultou no texto que hoje está sendo votado no 
plenário do Senado.

Desta forma, parabenizo os membros da Comis-
são Mista que tratou dessa questão, especialmente 
pela condução do inquérito sobre a exploração sexu-
al, e, sobretudo, os meus companheiros da Comissão 
de Educação, que tiveram a preocupação de levantar 
essa disparidade no texto, para que esse chegasse ao 
plenário do Senado já corrigido, impondo pena maior, 
rigorosa e sempre muito dura àqueles que se aprovei-
tam da pornografia infantil na Internet.

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

– A Mesa agradece a V. Exª, Senador Hélio Costa, pela 
colaboração no cumprimento do tempo.

Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão em primeiro turno.
Passa-se à votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O nobre Senador Antonio Carlos Magalhães pede 
verificação de votação. Há necessidade do apoiamento 
de três Srs. Senadores.

O pedido foi apoiado pela Senadora Heloísa He-
lena e pelos Senadores Rodolpho Tourinho e César 
Borges.

Sendo regimental a solicitação, S. Exª será aten-
dido.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes para que venham ao plenário para re-
gistrarem as suas presenças.

Os Srs. Senadores já podem votar.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 

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

– Concedo a palavra à eminente Senadora Heloísa 
Helena, pela ordem.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ape-
nas para esclarecer sobre o andamento dos trabalhos. 
Os Srs. Senadores que deram apoiamento a essa ve-
rificação de votação são favoráveis à matéria.

A Senadora Patrícia Saboya Gomes, por exem-
plo, que teve uma atuação absolutamente competente 
e sensível em relação à matéria, infelizmente, por um 
problema de saúde, não pode estar aqui para votar 
este Projeto. Mas entendo que os Senadores devem 
ter responsabilidade de estar aqui na Casa, virem a 
plenário. Somos muito bem remunerados e temos a 
obrigação de estar aqui. 

Não adianta votar de faz de conta. É bom deixar 
claro que todos os Senadores que apoiaram a verifi-
cação de votação, inclusive, são favoráveis à matéria, 
mas não querem fazer parte de uma farsa em que se 
vota sem que haja efetivamente quorum.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa esclarece ao Plenário que o Senador Antonio 
Carlos Magalhães e os Senadores que deram apoia-
mento ao pedido precisam registrar o seu voto.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Tem V. Exª a palavra, pela ordem, Senador Hélio 
Costa. Em seguida, o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem.) 
– Se V. Exª me permite, enquanto aguardamos a veri-
ficação de quorum...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª só pode usar a palavra se for sobre o processo 
de votação, eminente Senador Hélio Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Então, 
aguardo outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª pela compreensão.

Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Pela ordem.) – Eu gostaria de saber quanto 
tempo V. Exª vai aguardar a chegada dos Senadores 
– duas, três horas?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Antonio Carlos Magalhães, a Mesa preten-
de aguardar por dez minutos apenas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – A partir de que minuto?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Já estamos com cinco minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Obrigado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Tem a palavra pela ordem o Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem.) – Quero apenas encaminhar a votação pelo 
PSDB no sentido de voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Lamentavelmente, Senador Eduardo Azeredo, já 
estamos em processo de votação e só podemos con-
ceder a palavra pela ordem se for sobre o andamento 
da matéria.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, estou exatamente encaminhando em nome 
do PSDB o voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Lamentavelmente, estamos em processo de votação, 
não podendo mais haver encaminhamento da matéria. 
É regimental.

Pela ordem, Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem.) 

– Apenas para pedir aos Senadores do PMDB que es-
tão em seus gabinetes que, por gentileza, venham ao 
plenário para votarmos nessa verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Tem a palavra pela ordem o Senador Delcídio 
Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, apenas para solicitar aos Se-
nadores e Senadoras do PT e dos Partidos do Bloco 
de apoio ao Governo o comparecimento ao plenário 
para registrarem presença.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa agradece e esclarece ainda ao eminente Se-
nador Eduardo Azeredo que, não havendo quorum, 
poderá haver novo encaminhamento da matéria na 
próxima terça-feira.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Maguito Vilela, estamos em processo de 
votação e a palavra só pode ser concedida se for so-
bre a matéria que está sendo votada. Caso contrário, 
V. Exª poderá solicitar daqui a pouco.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. 
Presidente, falarei para uma questão de ordem no 
momento oportuno.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O resultado da verificação registra 26 votos “sim”, 
nenhum voto “não”, nenhuma abstenção.

Não há quorum.
A matéria fica adiada para a próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Passa-se à discussão das matérias sobre a mesa.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre-

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

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Papa-
léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, tentei, em várias bancadas, registrar 
a minha presença e o meu voto e não consegui.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A manifestação de V. Exª será devidamente regis-
trada.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que a solicitou.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, não tenho dúvida de   que a decisão de V. Exª 
é que não haverá mais votação hoje.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Exatamente. Votação não há, porque não houve o 
quorum mínimo necessário. Como o Regimento es-
tabelece um quorum mínimo para o andamento da 
sessão de quatro Senadores, prosseguiremos com a 
discussão das matérias sobre a mesa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª continua a ser um grande Parlamentar 
e um grande Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço    a     V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Logo após a Ordem do Dia, concederei a V. Exª a 
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 3:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 68, de 2005,art.336,II)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
255, de 2004, de iniciativa da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito sobre a exploração 
sexual, que altera dispositivos da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente (prevê o fechamento defi-
nitivo de hotel, pensão, motel ou congênere, 
quando hospedarem crianças e adolescentes 
desacompanhados dos pais ou responsáveis, 
ou sem autorização).

A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria 
será submetida a dois turnos de discussão e votação, 
nos termos do art. 143 do Regimento Comum.

Ao projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão, nos termos da alínea 
“c” do art. 143 do Regimento Comum.

Em discussão o projeto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 

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

– Concedo a palavra, para discutir, ao Senador De-
móstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, esse é mais um projeto que altera 
também o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais 
propriamente o art. 250 do Estatuto.

Qual é a modificação? O art. 250 previa que hos-
pedar criança ou adolescente desacompanhado dos 
pais ou responsáveis, ou sem autorização escrita des-
ses ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel 
ou congênere era uma infração administrativa– além 
de crime – que previa uma multa de 10 a 50 salários 
mínimos e uma interdição temporária do estabeleci-
mento pelo prazo de até 15 dias. 

Qual é a modificação que está sendo proposta? 
Além dessas penalidades, de multa de 10 a 50 salá-
rios mínimos e da interdição por até 15 dias, pode tam-
bém o magistrado responsável determinar a interdição 

definitiva, o fechamento definitivo do estabelecimen-
to em caso de reincidência, porque, quase sempre, 
essa atividade de hospedagem camufla a atividade 
de prostituição. 

Portanto, trata-se de um projeto muito bom, que 
dá poder ao Poder Judiciário para que possa fazer uma 
interdição definitiva nesses estabelecimentos, que, sob 
a aparência de hotel, motel ou congêneres, acabam 
se transformando em casa de prostituição. 

Voto favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
A matéria passa à votação na próxima semana, 

terça-feira, em razão da falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.) 

– Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 2000

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 40, de 2000, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Heloísa Helena, que dispõe sobre a obrigato-
riedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de zero a seis anos de idade.

Parecer favorável, sob nº 1.696, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tião Viana.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.
Concedo a palavra à autora, a eminente Sena-

dora Heloísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, vou auxiliar um pouco na dis-
cussão do projeto, que foi tão bem relatado por V. Exª, 
Senador Tião Viana, porque, na próxima semana, es-
tarei cumprindo uma tarefa. Representarei o Senado 
na reunião do Comitê pela Anulação da Dívida dos 
Países em Desenvolvimento, por indicação do então 
Presidente José Sarney. Assim, se a matéria for votada 
na próxima semana, não estarei na Casa.
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Quando pensamos em apresentar esta proposta 
de emenda constitucional, sinceramente, Senador Mão 
Santa, eu considerava um absurdo apresentar uma 
emenda para alterar a Constituição do País, a fim de 
consolidar um direito que, para mim, é tão básico, como 
a creche. Apresentar uma proposta para emendar a 
Constituição do País, que representa a ordem jurídica 
vigente, para garantir um direito como o acesso à cre-
che, é absurdo. A creche, na cabeça de qualquer um, 
independentemente de filiação partidária e convicção 
ideológica, é o direito mais básico que existe.

É justamente nessa fase da infância, até pela 
estrutura anatomofisiológica da criança e por sua fal-
ta de condições psicológicas para discernir o melhor 
caminho, que o aparelho do Estado tem que estar pre-
sente. Se a criança fica sozinha em casa, ela estará 
exposta, por exemplo, a queimaduras leves ou mes-
mo a queimaduras de terceiro grau, que podem levar 
à morte; ela pode ser estuprada em sua própria casa 
ou por algum vizinho, enfim, a criança fica submetida 
ou a um agravo como a queimadura, que pode mutilar 
ou levar à morte, ou a situações muito mais graves, 
como a violência sexual. Ela pode ser tragada pela 
estrutura do narcotráfico – não é à toa que, hoje, há 
crianças entre cinco e seis anos que circulam como 
olheiros do narcotráfico. 

Portanto, esse é o momento em que o Estado 
mais precisa estar presente, especialmente em um 
País como o nosso.

Hoje, em nosso País, mais de 25% dos lares 
brasileiros têm como chefe de família só a mulher. A 
mulher é quem, obrigatoriamente, até para sustentar 
sua casa, tem que desbravar caminhos do mundo, 
muitas vezes não para suas aspirações mais belas e 
pessoais, mas, muitas vezes, para garantir que o pão 
chegue à mesa do seu filho. Às vezes, a mulher tem 
que estar na casa dos outros lavando roupa, tem que 
estar na casa dos outros ensinando outras crianças 
e nem sequer consegue ensinar ao seu próprio filho 
a pequena lição.

Na ocasião daquelas chuvas no Estado de Ala-
goas, aconteceu uma tragédia: dois bebezinhos foram 
mortos porque uma barreira caiu sobre sua casa. A mãe 
deles estava a duas ruas da casa tomando conta, como 
babá, das crianças de uma família que podia pagar. 
Como ela não tinha onde deixar suas criancinhas, uma 
de dois anos e meio e outra de três meses, elas mor-
reram, porque a mãe as deixou sozinhas em casa. 

O Estado tem de existir. Para se ter uma idéia, 
o último censo do IBGE mostra, com muita clareza, 
que, em praticamente 30% das famílias brasileiras 
– refiro-me a uma família razoavelmente constituída –, 
a mulher também está no mercado de trabalho para 

ajudar no orçamento doméstico. Para isso, ela deixa 
suas crianças em casa sozinhas ou com uma outra 
criança um pouco maior, e elas ficam completamente 
expostas ao risco.

Para se ter uma idéia, 20% das mulheres que 
conduzem seu próprio lar não têm instrução nenhuma 
ou têm menos de um ano de estudo. No Nordeste, a 
situação é ainda mais grave, porque 32% das mulheres 
que são chefes de família não têm instrução nenhuma 
ou têm menos de um ano de instrução. O rendimento 
nominal mensal mediano dessas mulheres, em todo o 
Brasil, é de R$270,00, Senador Delcídio, e, no Nordes-
te, Senador Heráclito, é de apenas R$151,00.

É importante também deixar claro que a proporção 
de crianças de zero a seis anos que estão em casa, ou 
seja, que serão beneficiadas com esse projeto nesses 
domicílios onde a mulher é a única a chefiar a família 
é de 57% no País e, no Nordeste, de 68%. 

Então, são de fundamental importância a creche 
e a pré-escola, porque, quando conseguimos, por meio 
do fundo de educação, por meio de uma palavrinha 
mágica colocada na Constituição, que foi “o ensino 
fundamental é obrigatório”, essa palavrinha dá o di-
reito àquela mãe de acionar o Ministério Público para 
pleitear uma vaga, mesmo que o setor público, o Mu-
nicípio ou o Estado, diga que não há vagas. Depois 
de ela perambular, ficar em filas e mais filas, sob sol e 
chuva, até na madrugada, para conseguir uma vaga 
para o seu filho na escola pública, essa palavrinha má-
gica garante-lhe que o setor público, obrigatoriamente, 
a destine uma vaga.

O mais grave – e o último censo nos mostrou, 
para a tristeza de todos nós – é que mais de 50% das 
crianças brasileiras de zero a seis anos nunca freqüen-
taram a escola. Se olharmos a população como um 
todo, verificaremos que mais de 78% da população 
nunca freqüentou creche e pré-escola.

Se houvesse um verdadeiro fundo de educação 
destinado às creches, à pré-escola e ao ensino médio, 
que não é o caso... Porque esse é um projeto que de-
fendemos ao longo da nossa história. Aliás, no início, 
até reagi em fazer essa proposta de emenda à Cons-
tituição, porque entendia ser um absurdo que fosse 
preciso alterar a Constituição do País para garantir 
a obrigatoriedade do setor público de disponibilizar 
um serviço tão básico como o de creche. Então, nos 
sentimos na obrigação de fazê-la para criar as condi-
ções necessárias para auxiliar essas crianças em um 
momento tão frágil de suas vidas, quando, desde a 
estrutura anatomofisiológica até a condição psicoló-
gica, não têm condições de decidir e de não se deixar 
violentar pela sociedade de uma forma em geral. Por-
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tanto, apresentamos essa proposta, tão bem relatada 
pelo Senador Tião Viana.

Espero que consigamos aprová-la, ao menos para 
possibilitar às mães – como digo sempre: mães filhas 
da pobreza – uma vaga para os seus filhos. Infelizmente 
vivemos em um País em que parece que o destino e a 
sina do pobre é apenas chorar os seus mortos.

Então, que estabeleçamos uma condição objetiva 
para que as nossas crianças, justamente na fase em 
que estão expostas a risco das mais diversas formas, 
possam contar com o Poder Público para possibilitar-
lhes tanto a creche como o início do aprendizado, a 
convivência com o conhecimento, assim como os fi-
lhos dos ricos têm a oportunidade de ter, desenhando, 
sociabilizando-se, aprendendo, enquanto que os filhos 
da pobreza são cuidados de forma absolutamente ir-
responsável por outras pessoas, às vezes, sem pers-
pectiva, sendo até mesmo violentados.

Senador Tião Viana, agradeço-lhe pelo relatório. 
Tenho a certeza de que o Senado vai aprovar a pro-
posta a fim de criarmos novos e melhores dias e mo-
mentos para essas famílias.

Sabemos que não é de uma hora para outra que 
ela será viabilizada. Mas, pelo menos vamos dar os 
passos necessários para minimizar o grande problema 
das meninas e dos meninos filhos da pobreza deste 
País, que ficam expostos aos mais diversos, perversos 
e terríveis riscos, pois que não têm o Poder Público para 
lhes acolher numa creche ou numa pré-escola.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra o Senador Heráclito fortes, para 
discutir.

S. Exª dispõe de até 10 minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, serei econômico no tempo e, por 
conseguinte, nas palavras. Apenas para me associar 
a essa extraordinária iniciativa da Senadora Heloísa 
Helena. Não é de se estranhar a preocupação que a 
Senadora tem com a questão social da dimensão que 
é a infância. Ao longo desses dois anos, acostumei-me 
ver a Senadora Heloísa Helena dissertando sobre o 
início de sua vida e sobre a desproteção que não só S. 
Exª, mas toda uma geração com a qual S. Exª estava 
sujeita, carente de assistência de todos os tipos. E é 
exatamente a escola da vida que traz para o mundo 
os exemplos e as grandes experiências. Portanto, con-
gratulo-me com V. Exª pela iniciativa justa e, acima de 
tudo, oportuna. Torço, Senadora Heloísa Helena, para 
que, uma vez aprovada, essa proposta seja executada 
de maneira exemplar pelo Governo.

Senadora, ontem, recebi o impacto, aqui, no iní-
cio da noite, de uma notícia, oriunda do meu Estado, o 
que me deixou estarrecido. A notícia tem a ver com o 
Programa Fome Zero lançado pelo Governo, tão bem 
intencionado mas tão mal executado. Ontem foi denun-
ciado na Assembléia Legislativa do Estado do Piauí 
que o Governo gastou recursos daquele Programa 
– R$180 mil – em fretamento de aviões, os chamados 
táxis aéreos. Causou-me estarrecimento por ser um 
crime que se comete contra um Programa que já não 
atende às populações. O Fome Zero, lá em Guaribas e 
em Acauã, são conhecidos, jocosamente, como “Spas 
do Lula”, porque quem esperou pelos seus benefícios 
emagreceu por passar fome. Portanto, Senadora Helo-
ísa Helena, o que me preocupa em um projeto dessa 
natureza é a sua execução. Para a mão de quem vai 
esse dinheiro? Ou seja, a gestão técnica transformada 
em ação política. Se formos nos deter no uso desses 
aviões, veremos que não foi para atender a quem por-
ventura tenha desmaiado de fome no Programa Fome 
Zero, mas, sim, transportando, politicamente, pessoas 
de interesse do Governo. Aliás, Senador Sibá Machado, 
certa vez, aqui, denunciei o uso desmedido, por parte 
do Governo do Estado, de funcionários do Governo 
de diversos escalões na “farra do vôo”. O mundo qua-
se veio abaixo em cima de mim. Agora está aí. Mas, 
no fim do ano, tem que prestar contas; e, aí, não tem 
como esconder.

Senadora Heloísa Helena, vejo com muita ale-
gria a iniciativa de V. Exª, por ter a certeza de que, se 
bem aplicada, V. Exª, um dia, poderá deixar o Senado 
– sei que não vai ficar aqui por muito tempo – com a 
consciência tranqüila de quem plantou uma semente 
que ninguém irá destruir, que é exatamente colocar a 
criança brasileira dando os seus primeiros passos, ali-
mentada, protegida e, acima de tudo, com afeto.

Parabéns a V. Exª.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) – Per-

mite-me V. Exª um aparte?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Com 

o maior prazer, concedo o aparte ao Senador Juvên-
cio da Fonseca.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) – Se-
nador Heráclito Fortes, gostaria de “pegar uma caro-
na” na exposição de V. Exª, também parabenizando a 
ilustre Senadora Heloísa Helena por essa iniciativa, 
e, ao mesmo tempo, informar ao Senado e ao País 
o quanto nos preocupam as crianças indígenas de 
Mato Grosso do Sul. Soube, agora, que mais uma 
delas morreu. Várias crianças indígenas estão pere-
cendo em nosso Estado e não sabemos qual a razão: 
se fome, se doença ou se a completa falta de cuidado 
por parte de nossas autoridades. A Comissão de Di-
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reitos Humanos, que é presida por mim, vai encami-
nhar pedido de audiência pública para esclarecer, de 
uma vez por todas, a morte de crianças indígenas no 
meu Estado. É impossível essa situação prosseguir no 
País! Crianças morrendo quase que epidemicamente, 
sendo que há tantos programas sociais! O Fome Zero 
está aí justamente para dar assistência às crianças 
brasileiras, principalmente às indígenas. O que está 
sendo feito? É preciso sabermos a causa dessa mor-
talidade, que é por demais preocupante. Os números 
estão crescendo e a situação está ficando insuportá-
vel para acharmos tratar-se de questões simples que 
podem ser deixadas para depois. Agradeço, Senador 
Heráclito Fortes, o aparte. Parabéns, Senadora Helo-
ísa Helena, pela iniciativa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Juvêncio da Fonseca, pelo en-
riquecimento que faz ao meu pronunciamento. 

Concedo, com muita alegria, o aparte ao Sena-
dor José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Herá-
clito Fortes, gostaria também de dar o voto favorável à 
emenda constitucional proposta pela Senadora Heloísa 
Helena, que traz à baila um tema que será discutido 
nesta Casa e, posteriormente, na Câmara dos Depu-
tados. Refiro-me à educação de crianças de zero a 
seis anos que, na realidade, tem sido completamente 
ignorada no Brasil, principalmente por este Governo. 
Hoje, Senadora Heloísa Helena, fiquei pasmo ao ver 
o Governo gastando o dinheiro do povo para publicar 
um anúncio de página inteira, em todos os jornais do 
Brasil, sobre a reforma universitária. Ora, meus amigos, 
essa reforma universitária não existe. Trata-se de um 
anteprojeto que está sendo discutido para depois ser 
encaminhado à Câmara e, posteriormente, ao Senado. 
É realmente de abismar quanto dinheiro se está gas-
tando em publicidade nesse Governo! É um projeto que 
nem foi aprovado! Se isso estivesse acontecendo no 
dia em que o projeto foi encaminhado ao Congresso, 
tudo bem publicar meia página, um quarto de página, 
mas não houve nada disso, não houve nenhum fato e 
estão pagando por uma página de publicidade sobre a 
reforma universitária. Por outro lado, não se vê nenhuma 
medida sobre o ensino fundamental. Não se ouve nem 
falar sobre a educação infantil. Devo dizer a V. Exª, que 
sabe disso melhor do que eu, que a educação infantil 
é muito mais importante para o País do que o ensino 
superior. Do ensino superior, bem ou mal, tem muita 
gente que cuida, enquanto que do setor da educação 
infantil não há ninguém que possa cuidar, a não ser o 
Governo. Assim, eu me congratulo com V. Exª por essa 
emenda constitucional. Posso até apresentar alguma 
emenda, sobre algum detalhe, para melhorá-la, mas 

temos de trabalhar para aprová-la, para dar uma lição 
a esse Governo sobre quais são as prioridades reais 
da educação para o povo brasileiro. Agradeço ao Se-
nador Heráclito Forte e parabenizo V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço ao Senador José Jorge pelo aparte, mas não 
poderia encerrar o meu pequeno pronunciamento sem 
parabenizar o Senador Tião Viana por ter sido o Rela-
tor dessa matéria. 

V. Exª, Senador Tião Viana, com a sensibilidade de 
parlamentar e também de homem do Norte acostuma-
do a ver o sofrimento bater à porta, teve o sentimento 
justo e, acima de tudo, oportuno de adequar o projeto 
da Senadora Heloísa Helena à nossa realidade. 

Parabenizo V. Exª e tenho certeza de que esse é 
um projeto que, acima de qualquer divergência política, 
irá atender o Brasil em todas as suas esferas. 

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

– Para discutir a matéria, concedo a palavra ao Sena-
dor Delcídio Amaral.

V. Exª dispõe de dez minutos, Senador.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-

vra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Antes, porém, concedo a palavra, pela ordem, ao 
Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, peço desculpas ao Senador Delcídio Amaral, a 
quem, aliás, parabenizo por ter sido escolhido Líder do 
PT na Casa. Parabenizo também os companheiros do 
PT que o elegeram, pois escolheram um grande líder, 
sem dúvida alguma. 

Quero anunciar a V. Exª, Sr. Presidente, que es-
tou apresentando à Mesa um requerimento solicitando 
informações sobre a falta de medicamentos no Minis-
tério da Saúde para os doentes de Aids. 

Há uma grande divergência lá, muitas acusações 
de lado a lado, que não vou detalhar, uma vez que 
falo pela ordem e não quero usar o tempo dos com-
panheiros, mas quero dizer que já faltou remédio para 
os doentes de câncer e agora está faltando remédio 
para os doentes de Aids. Imaginem para aqueles cujas 
doenças não são tão graves!

Portanto, faço esse requerimento de informações. 
As notícias nos jornais dizem que o Ministro Humberto 
Costa não vai sair porque é candidato a Governador 
em Pernambuco – aliás, espero que seja. Na realida-
de, também não torço para S. Exª sair. Espero que 
continue, mas espero que melhore o desempenho do 
Ministério.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa aguarda o requerimento de V. Exª.

Com a palavra o Senador Delcídio Amaral, para 
discutir a matéria.

V. Exª dispõe de dez minutos, Senador.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro quero falar sobre os três primeiros itens da 
pauta. Como hoje não houve quorum, na terça-feira 
teremos condição de aprovar essas três matérias, com 
a presença da Senadora Patrícia Saboya Gomes, que 
fez um trabalho exemplar à frente da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito que investigou a exploração 
sexual infantil. 

Considero importante a presença de S. Exª, por 
seu trabalho, por sua determinação, por tudo o que 
enfrentou, como as tensões e pressões. Penso que 
é absolutamente justo que, na terça-feira, aprovemos 
esses três projetos, com a presença da Senadora Pa-
trícia Saboya Gomes aqui.

Também quero destacar o projeto da Senadora 
Heloísa Helena. Um país que se quer civilizado e justo, 
socialmente justo, tem que tratar bem os seus idosos 
e as suas crianças. Num país em que 30% dos lares, 
hoje, são comandados por mulheres, que cuidam de 
suas famílias, que têm efetivamente afazeres, como 
muito bem disse a Senadora Heloísa Helena, nada 
mais justo do que essa proposta.

Como disse a Senadora Heloísa Helena, esse é 
um primeiro passo, mas fundamental, na direção da 
cidadania, resgatando o futuro da nossa população, 
especialmente o futuro das regiões mais carentes do 
Brasil.

Quero também parabenizar V. Exª, meu caro Pre-
sidente, Senador Tião Viana, pela relatoria, feita com o 
seu bom senso, com a sua lucidez, com o seu equilíbrio, 
que o levaram a ser um dos quadros mais importantes 
do Partido dos Trabalhadores no Brasil.

Quero responder rapidamente. Para segunda-
feira, estou preparando uma exposição dessas difi-
culdades registradas pelo Senador José Jorge, es-
pecialmente no que se refere a medicamentos para 
tratar os pacientes de Aids, fato a que a imprensa 
tem dado ampla cobertura nos últimos dias. Estamos 
nos preparando não só para esclarecer as principais 
dificuldades, como também para apresentar as provi-
dências tomadas pelo Ministro Humberto e pelo pró-
prio Governo Federal, com a sensibilidade social que 
o nosso Governo tem.

Quero responder e louvar a iniciativa do novo Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos, Senador 
Juvêncio César da Fonseca, para que esclareçamos, 
meu caro Senador Sibá, as mortes de crianças, espe-

cialmente na região de Dourados, algo que também 
foi bastante explorado pela imprensa. 

Teremos então uma excelente oportunidade de 
esclarecer as políticas adotadas pelo Governador Zeca, 
especialmente no que se refere à segurança alimentar, 
e como o nosso Governo tem atendido especialmente 
às populações indígenas. Poderemos também mostrar 
as iniciativas do Ministro Patrus Ananias nessas ques-
tões e, ao mesmo tempo, entender um pouco a realida-
de dessas aldeias e dessas comunidades indígenas, 
especialmente naquela região próxima a Dourados, 
onde estão os caioás. Será muito importante mostrar 
a cultura e a história indígenas e a razão de algumas 
coisas estarem acontecendo, especificamente no meu 
Estado, para que se esclareça, de uma vez por toda, 
essa questão e nada fique sem as justificativas e as 
providências necessárias para evitar que venham a 
acontecer novamente. 

Mais uma vez, quero cumprimentar a querida Se-
nadora Heloísa Helena pelo projeto ora debatido, pa-
rabenizando-a pela competência e seriedade e, acima 
de tudo, pela pertinácia e defesa de ideais que nunca 
deixou de registrar e em relação aos quais sempre se 
posicionou claramente aqui no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao Líder Delcídio Amaral.

Está encerrada a discussão.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presi-

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

– V. Exª não se inscreveu, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu o faço 

agora, oralmente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Mesa concederá a V. Exª o prazo de 10 minutos, com 
muita alegria, para ouvi-lo a respeito da matéria.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião 
Viana, Senadoras e Senadores presentes nesta Casa, 
brasileiras e brasileiros aqui presentes e aqueles que 
nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado, 
realmente é muito bom e todos nós, na democracia, 
precisamos de partidos fortes. 

Depois dessa perda incomensurável que o PT 
teve com o afastamento de Heloísa Helena, há não 
digo um brilho, mas há uma luz com a presença des-
se extraordinário Líder escolhido aqui no Senado, Se-
nador Delcídio Amaral, que chegou a esta Casa por 
meio do estudo e do trabalho. O estudo e o trabalho 
trouxeram Delcídio Amaral aqui e fazem com que S. 
Exª seja respeitado.

Este é um momento de grandeza para o PT, que 
sofreu, no início deste mandato, a irreparável perda 

    157ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



03172 Sexta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2005

dessa mulher extraordinária. Perdeu o PT, mas não a 
Pátria, o Nordeste e Alagoas. S. Exª é, sem dúvida, 
extraordinária representante da mulher: mulher mãe, 
mulher professora, mulher mestra, mulher enfermei-
ra. Sou médico, mas às enfermeiras ninguém presta 
homenagem. Todos só nos lembramos delas na hora 
do sofrimento e da dor. E Heloísa Helena traz esse 
“Acorda, Brasil!”.

Senador Delcídio Amaral, não estamos culpando 
o pobre do Lula, mas lhe quero dizer que temos uma 
história a contar. Por isso, cito o Prefeitinho, Senador 
Sibá Machado, que é do Piauí. Daí a grandeza do Piauí: 
S. Exª nasceu em União e chegou a Senador do Acre. 
Queremos de volta o filho pródigo para o Piauí, o Se-
nador Sibá Machado.

Mas este é um dos maiores dramas, Senador 
Delcídio Amaral. Culpo o núcleo duro, os cabeças-du-
ras. Fui Prefeito e sei que essa questão das creches 
é séria; não o era, mas piorou, Senador Juvêncio da 
Fonseca. V. Exª também foi Prefeito. Quando eu era 
Prefeito, o serviço social dirigia-nos. Como havia cre-
ches, muitas e belas! Tenho saudade de ser Prefeitinho, 
porque eu ia, com Adalgisa, visitá-las. Havia muitas, 
porque existia um órgão específico, a LBA. Era só para 
isto, convênio fácil.

O que houve agora? O que estamos fazendo? 
Este País está piorando mesmo. Só está melhorando 
para os que fazem publicidade e propaganda do Gover-
no. Podem V. Exªs pesquisar que verificarão que esta 
é a verdade sobre as creches: elas estão fechando, 
desaparecendo.

Então, Heloísa Helena acordou o País. A LBA 
acabou por quê? Eu tenho uma história. Lula, vá ouvir 
Delcídio Amaral, seu Líder, que está atento ali. Delcí-
dio, o que houve agora? Fundef. É como Shakespeare 
disse: não há bem nem mal, mas interpretação. Não 
há o bem ou o mal. Uma faca, por exemplo, num chur-
rasco, Senador Sibá Machado, é um instrumento do 
bem, mas, introduzida no bucho, na barriga de um, é 
um instrumento do mal. O Fundef também teve seus 
benefícios; temos de ver a interpretação.

Acontece, Senador Papaléo Paes, que os Pre-
feitos estão atrás de alunos de 7 a 14 anos, porque 
se destinam recursos para o Estado e para os Municí-
pios de acordo com o número de matrículas. Senador 
Delcídio Amaral, quanto mais matrícula, mais dinheiro 
para o Prefeito e para o Governador. Dessa forma, os 
pobres dos Prefeitos estão acorrentados.

Esse negócio é muito bonito. Dou meu louvor 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães, que, vitorioso 
executivo, quer legislar. Mas, Senador Juvêncio, como 
podemos fazer com que o Governo Federal acorde? 
A Constituição é para ser obedecida. Conforme a 

Constituição estabelece, do bolo do dinheiro, 54% se-
riam destinados para o Governo Federal; 26%, para 
os Estados; 20%, para os Municípios. Até o Palocci, 
que entende pouco de matemática, sabe essa conta. 
Em dificuldade, aumentam-se os juros; é só isso que 
estamos vendo.

Hoje é sério, Senador Delcídio: a União, na sua 
fome, na sua voracidade, passou a abocanhar 60%; os 
Estados diminuíram sua parte para 24%, com a agra-
vante de que novos Estados – está aí Roraima – fo-
ram criados; os Municípios, que tinham 25% do bolo, 
passaram a receber 16%, 15%, 14%; e o número de 
Municípios aumentou.

Os Prefeitinhos, gente boa, são o maior instrumen-
to administrativo da democracia, o mais responsável 
e o mais digno. O único que administra sua mãe, seu 
pai, sua avó e seus filhos é o Prefeito. Os filhos de Lula 
foram uma vez ao Planalto, e foi aquele desastre todo. 
Mas o Prefeito atua dia a dia com responsabilidade e 
amor. Atentai, essa é a verdade!

Mas o Prefeito está sem recursos, o Governador 
também. É uma matemática simples, Delcídio Amaral. 
V. Exª é engenheiro, sabe matemática; eu sou como 
Palocci – médico sabe pouca matemática.

É elementar: onde está a Lei Camata, que cla-
ramente diz que 50% são para a folha de pagamento, 
25% são para a educação e 11% são para a saúde? 
Há a dívida, os Poderes. Maguito, V. Exª que foi Gover-
nador, sabe. Então, vai-se impor mais ao Governador, 
ao Prefeito? Este só tem uma escapatória: cuidar de 
aumentar as matrículas de crianças de 7 a 14 anos, 
para aumentar o Fundef. Eu fiz isso.

Quando Governador, eu disse a Tasso Jereissati 
– um gênio, que pode até ser Presidente da República 
– que não daria os meus colégios estaduais, porque 
precisava fazer fundo; que não abriria mão deles, porque 
precisava do Fundef para navegar. Eu o fiz, porque o 
Fundef é isto: quanto mais matrícula, mais dinheiro.

E os de idade inferior a sete anos? As creches 
acabaram, fecharam, diminuíram, e as crianças au-
mentaram. Meninos e meninas de sete anos estão 
com as mães, perambulando, esmolando, pedindo. 
Não se trata de trabalho escravo, mas de trabalho in-
fantil desmoralizante; as crianças estão sendo fonte 
de renda para as mães, nas madrugadas, nos restau-
rantes, vendendo.

Então, Senadora Heloísa Helena, homem se es-
creve com h e mulher com dois hh. Heloísa Helena, a 
estrela do PT, como mãe, professora, mestra que se 
iguala a Cristo, enfermeira, propôs essa emenda para 
salvaguardar, Tião Viana. É esta a verdade: as creches 
estão diminuindo, estão abandonadas. E este País teve 
a LBA, disso sou testemunha. Lula não pode entender 
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isso, porque não foi Prefeitinho, e o Palocci continua 
cabeça-dura, só mandando medida provisória para 
aumentar tributo. Essa é a verdade.

Então, agradeço a Deus, Senadora Heloísa He-
lena. O PT teve a sua perda, para ser mais humilde, 
mas tem o brilho do novo líder e do extraordinário ho-
mem que honradamente ocupa a Presidência deste 
Senado. 

Essas são as nossas palavras, o nosso louvor 
à Senadora Heloísa Helena, que despertou, talvez, o 
mais grave problema: as crianças. E, sobretudo, essa 
mulher foi cristã. É o reviver do que Cristo disse: “Vinde 
a mim as criancinhas”. 

Vamos aprovar o projeto da Senadora Heloísa 
Helena.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Siba Machado e Tião Viana, 1º Vice-Pre-
sidente, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento 
da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 5: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 43, DE 2000

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 43, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador Júlio 
Eduardo, que modifica a redação dos arts. 20, 
III, e 26, I, da Constituição Federal, para definir 
a titularidade das águas subterrâneas, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.320, de 2001, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, a matéria cons-

tará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 
ordinária, para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 9, DE 2003

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 9, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que adiciona um parágrafo ao art. 
183 da Constituição Federal, aumentando o 
tamanho máximo do lote objeto de usucapião 
especial urbano em cidades com menos de 
300.000 (trezentos mil habitantes).

Parecer sob nº 271, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Maranhão, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a Proposta e a emenda substitu-

tiva. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, a matéria cons-

tará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 
ordinária, para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87, DE 2003

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais (dispõe sobre a 
carreira dos servidores civis e militares do ex-
Território Federal de Rondônia).

Parecer favorável, sob nº 685, de 2004, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, 
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.
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Transcorre, hoje, a terceira sessão de discus-
são. 

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, a matéria cons-

tará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 
ordinária, para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 378, DE 2002 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 7, de 2004)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 378, de 2002 (nº 
1.586/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à TV Pri-
mavera de Criciúma Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Criciúma, Estado de Santa Catarina.

Parecer favorável, sob nº 1.325, de 2002, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Casildo Maldaner.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, encerro a dis-

cussão.
A votação é adiada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 247, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso n° 20, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 247, de 2003 (nº 
2.397/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Freqü-
ência Brasileira de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Garopaba, Estado 
de Santa Catarina.

Parecer favorável, sob nº 895, de 2003, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Leonel Pavan.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, encerro a dis-
cussão.

A votação fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.) 

– Item 10:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2003 (nº 5.119/2001, 
na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Milton Santos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que 
atravessa a Chapada Diamantina e o oeste 
baiano.

Parecer sob nº 1.751, de 2004, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Valmir 
Amaral, favorável com a Emenda nº 1 – CE, 
que apresenta.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis 
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à 
matéria.

Em discussão o projeto e a emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

A votação fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.) 

– Declaro prejudicado o Requerimento nº 84, de 2005, 
lido no expediente da presente sessão, nos termos do 
art. 342 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC.) – Esgotadas as matérias constantes na Ordem 
do Dia.

Pela ordem, concedo a palavra ao eminente Se-
nador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
eminente Presidente desta Casa, Senador Renan 
Calheiros, assinou um ato no dia 15 de fevereiro de 
2005 criando uma comissão externa, composta de oito 
Senadores, para acompanhar como observadores as 
investigações que vêm sendo desenvolvidas pela Po-
lícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará e 
apresentar ao Senado Federal, no prazo de 30 dias, 
relatório circunstanciado sobre o ocorrido.

Sr. Presidente, requeiro a V. Exª que estenda a 
competência dessa comissão para que os mesmos 
Senadores também atuem como observadores nas in-
vestigações que estão sendo realizadas também pela 
Polícia Civil e pela Polícia Federal no Estado de Goiás 
com relação à desocupação do Parque Oeste Industrial. 
Lá também duas vidas foram ceifadas: de um pai de 
família que lutava para ter uma casinha para abrigar 
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seus filhos e de um jovem de 20 anos que também lu-
tava por uma casinha para abrigar seus pais. 

O Governo de Goiás atuou com selvageria naque-
le caso, com a invasão de policiais a cavalo, matando, 
atirando, aleijando pessoas e derrubando casas com 
máquinas, deixando o Brasil estarrecido com as cenas 
veiculas pela TV Record e pela TV Globo da ação dos 
policiais no Parque Oeste.

É justo que o Senado da República acompanhe 
esses acontecimentos. Portanto, peço a V. Exª que es-
tenda a competência dessa comissão para que, como 
observadora, sem que os seus membros tenham que 
se deslocar, acompanhe os relatórios da Polícia Mili-
tar e depois apresente um relatório circunstanciado 
a esta Casa de tudo o que ocorreu no Parque Oeste 
Industrial, em Goiânia.

É esse o apelo que faço a V. Exª, na condição de 
Presidente em exercício desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A manifestação de requerimento de V. Exª será en-
caminhada ao Presidente Renan Calheiros, entenden-
do a Mesa a relevância e a urgência que o assunto 
requer.

Com a palavra, o nobre Senador Demóstenes 
Torres, por vinte minutos, como Líder, para uma comu-
nicação de interesse partidário, nos termos do art. 14, 
inciso II, alíneas a e b, do Regimento Interno.

Antes, a Mesa informa aos Senadores Sibá Ma-
chado e à Senadora Maria do Carmo Alves que os 
Senadores Demóstenes Torres e Mozarildo Cavalcanti 
têm apenas 13 minutos para fazer sua manifestação, 
já que a sessão será encerrada às 14 horas. Portanto, 
não haverá prazo para outras manifestações.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, solicito que haja uma prorrogação para que 
a nobre Senadora Maria do Carmo Alves e os Senado-
res Mozarildo Cavalcanti e Sibá Machado possam se 
pronunciar ainda que num prazo mais exíguo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa entende que V. Exª usará seu tempo com 
objetividade também e atenderá à sua reivindicação, 
concedendo cinco minutos a um dos Líderes inscritos, 
após a fala de V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,

“A regra geral para o uso da força militar 
é que é melhor deixar uma nação intacta do 
que destruí-la. É melhor deixar um exército 
intacto do que destruí-lo...” (Sun Tzu, A Arte 
da Guerra)

Na paisagem sombria da madrugada, que se 
afasta lépida, centenas de homens armados caminham 
silenciosos. Nada se ouve, além dos passos e do arfar 
nervoso da tropa. À luz dos primeiros raios solares, 
vislumbra-se panorama acabrunhador, mesmo para 
os espíritos mais embrutecidos: a poucos metros, se-
parados por barreira de pneus usados, móveis, caixas 
de papelão e restos de madeira, milhares de homens 
simples, armados de foice, facões, sarrafos, esperam 
o momento da batalha iminente, desigual. A seus pés 
e lados, mulheres pobres e malvestidas, crianças an-
drajosas, semialimentadas, esquálidas.

É um acampamento de sem-teto, como poderia 
ser de sem-terras. A polícia recebeu ordem judicial de 
reintegração de posse, as negociações para a retirada 
voluntária foram frustradas, e um quadro dantesco está 
prestes a se desdobrar. Tiros, gritos, bombas, pancada-
ria – e logo tombam mortos e feridos de parte a parte. 
O silvo lúgubre das ambulâncias corta o sol da manhã 
e parte corações, agora feridos pela viuvez e orfandade. 
A um lado, a Constituição e o direito de propriedade, 
armados com o poder da força e legalidade; de outro, 
as justas aspirações a uma vida digna e a um pedaço 
de chão, atraídos para um encontro trágico, graças à 
leniência do Estado. Diante de tais conflitos de inte-
resses, tem restado sempre o rastro avermelhado de 
violência e morte e novos brados de revolta – não por-
que as nossas polícias se regalem no morticínio desne-
cessário, mas por se verem sucateadas, desprovidas 
de tecnologias e métodos menos violentos de controle 
dessas situações de risco, cada vez mais freqüentes, 
cada hora mais graves, na desoladora era petista – o 
governo das bazófias mirabolantes.

Refiro-me ao uso de instrumentos, materiais, equi-
pamentos e técnicas que a doutrina recente, de origem 
americana, denomina coletivamente de armas não-le-
tais ou non-lethal weapon, utilizadas para incapacitar 
ou paralisar momentaneamente adversários que não 
se deseja destruir, produzindo-lhes danos mínimos ou 
nenhum dano, material ou pessoal. De fato, em casos 
como o que acabamos de figurar – inspirado em episó-
dio recente, ocorrido em meu Estado; como o de áreas 
invadidas por trabalhadores ditos sem-terra; de com-
bates contra o crime organizado, em favelas do Rio de 
Janeiro, há sempre um número considerável de mulhe-
res e crianças envolvidas, potenciais vítimas inocentes 
cujo sacrifício seria legal e moralmente indefensável. E 
numerosas outras hipóteses ocorrem, ainda, em que 
o uso de armas de destruição, individual ou coletiva, 
não só se revelaria operacionalmente uma estupidez, 
como teria efeitos desastrosos, tanto no moral das for-
ças militares ou policiais envolvidas, quanto aos olhos 
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da sociedade, cada vez mais exigente, em matéria de 
segurança pública e direitos humanos.

Armas não-letais são “dispositivos especialmente 
projetados para emprego preferencial na incapacita-
ção de pessoas ou materiais, visando não causar fa-
talidades, lesões permanentes ou danos indesejados 
à propriedade e ao meio ambiente” – como define um 
documento do Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos –, cuja utilização assistemática, em opera-
ções de guerra e ações de segurança pública, vem de 
longa data. “Com tais armas – assegura o Grupo de 
Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial da OTAN 
–, as mortes e os danos físicos permanentes e graves 
a seres humanos serão poucos ou nenhum”, a que 
posso acrescentar: a degradação do meio ambiente 
e a vitimização de inocentes, em operações tanto de 
guerra quanto de segurança pública, serão reduzidas 
aos níveis mínimos indispensáveis. De fato, balas de 
borracha, jatos d’água, barricadas e condutores de 
choque elétrico são instrumentos de uso por demais 
conhecidos, na contenção de tumultos, dispersão de 
multidões e paralisação temporária de criminosos ou 
elementos perturbadores.

Entretanto, os contínuos esforços de guerra e o 
advento de novas formas de criminalidade – como o 
crime organizado, o terrorismo e os variados proces-
sos de perturbação coletiva da paz pública – levaram 
ao surgimento de numerosos e sofisticados dispositi-
vos não-letais, capazes de promover a incapacitação 
temporária do agente criminoso, a neutralização de 
artefatos de destruição e de agentes químicos e no-
civos à saúde humana e ao meio-ambiente, e ainda o 
restabelecimento da ordem pública, sem os fatais, ir-
reversíveis ou inconvenientes efeitos provocados pelas 
armas letais de costume. Não é por outra razão que o 
8º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção e 
Tratamento dos Delinqüentes, nos Princípios Básicos 
aprovados em 7 de setembro de 1990, recomendou 
a progressiva adoção de armas não-letais nas ações 
de segurança pública, com vistas a reduzir ao mínimo 
o uso de meios que provoquem lesões mais sérias e 
morte, do mesmo modo que o aludido Grupo de Pes-
quisas da OTAN aconselha a utilização “secundária” 
de armamento letal. Vale dizer, quando os meios não-
letais se mostrem insuficientes à neutralização do ad-
versário ou se façam necessários à própria defesa das 
forças militares ou policiais operantes.

Impossível ser exaustivo, numa área de conhe-
cimento que avança desassombradamente. Posso 
mencionar aqui as armas físicas não-letais, em que 
se incluem os já mencionados canhões d’água e as 
balas de borracha ou plástico, cilindros de madeira e 
de espuma, aparelhos de ar comprimido, granadas pa-

ralisantes e redes – utilizadas estas últimas ora para o 
envolvimento instantâneo de veículos, tirando a visão 
de seus ocupantes, ora para imobilizar pessoas. Se-
guem-se as armas químicas, em que se destacam os 
sprays de pimenta, os irritantes, corantes, alucinóge-
nos, agentes nauseantes e olfativos e ainda as espu-
mas aderentes, com que se pode inundar um ambiente 
em fração de minutos e impedir qualquer movimento 
em seu interior.

São de mencionar ainda as fibras embaraçado-
ras, as granadas de luz e som, lasers não-cegantes, 
os aparelhos de infra e ultra-som, as microondas e as 
luzes pulsantes, mas não julgo necessário prosseguir 
numa enumeração que seria cansativa...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 

– Apenas para concluir, Sr. Presidente.
...Até porque os tipos de armas não-letais men-

cionados são suficientes para que se aconselhe sua 
generalizada adoção por nossas Forças Armadas e 
pelos órgãos de combate ao crime, na medida em 
que as disputas de mercado entre facções do crime 
organizado; as reivindicações coletivas da proprieda-
de; os arrastões em estabelecimentos comerciais e 
condomínios de luxo, muitas vezes se transformando 
em seqüestro, e variada sorte de conflitos sociais vão 
paulatinamente transformando as ruas de nossas ci-
dades em campos de batalha, e as áreas rurais, em 
cemitério de trabalhadores e defensores da seguran-
ça pública.

Armas não-letais são ainda uma necessidade 
impostergável na solução de conflitos internacionais 
em que não há necessariamente uma guerra, no sen-
tido de operações de combate entre forças militares 
de Países em confronto declarado e, sim, a necessi-
dade de restabelecimento da ordem interna ou a pa-
cificação de grupos políticos e religiosos rivais, como 
já ocorreu na Bósnia, no Afeganistão, no Afeganistão 
e no Haiti, para ficar apenas com os casos mais sa-
lientes. Como, em tais circunstancias, a destruição dos 
adversários não é buscada e a preservação do meio 
ambiente e de vidas humanas é preocupação funda-
mental das forças de paz, o uso de armas não-letais 
torna-se condição sine qua non para que se possa 
dizer, depois, que efetivamente a missão alcançou os 
objetivos perseguidos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 

– Para concluir, Sr. Presidente.
Mas existe ainda um outro aspecto de particular 

importância no uso de armas não-letais, que diz res-
peito à ampliação do leque de opções postas à dis-
posição do militar ou policial, na defesa da segurança 
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pública e de si próprio. De um lado, é insensato exigir 
que no policiamento comunitário ou de trânsito, na 
vigilância de presídios e prédios públicos, na escolta 
de autoridades ou no policiamento tático-móvel, em 
atividade investigativa ou no trânsito de rodovias, o 
agente militar ou policial tenha por única opção, para 
garantir a eficácia de sua missão ou defender-se a si 
mesmo, o uso de armas letais. Em tais hipóteses, há 
como que unanimidade, na consciência coletiva, no 
sentido de que o uso de meios não-letais deve pre-
dominar, só por exceção se admitindo a utilização de 
armas mais danosas.

Por outra parte, o uso de singelos cassetete e 
arma de fogo, nestas como nas demais missões de 
segurança, coloca o agente da lei em situação de ris-
co máximo, para usar expressão dos especialistas, no 
enfrentamento de “toda sorte de ocorrências, a maioria 
a curta distância”. Já a consciência de que dispõe de 
variados recursos não-letais de ação e reação elevam 
sua autoconfiança e sua tranqüilidade, habilitando-o 
à prestação de um serviço mais eficiente, menos vio-
lento, caro ou danoso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é lugar-
comum entre os especialistas em segurança pública 
e arte militar que “as non-lethal weapons não são 
uma panacéia”. Adiro a essa fórmula de prudência: 
uma reação à violência sempre conterá um mínimo 
de violência. Mas não posso admitir que nossas For-
ças Armadas e nossas polícias continuem a trilhar o 
estreito e corrosivo dilema entre matar ou morrer, que 
é a posição – basicamente operacional, mas também 
filosófica, creiam-me – em que são colocados os seus 
agentes, na medida em que as armas que usam não 
lhes franqueiam meios menos danosos e fatais para o 
desempenho de suas missões. Se é verdade que ar-
mas letais proliferam no mundo moderno em espantosa 
profusão, não é menos certo que as não-letais ocupam 
cada vez mais a primazia em operações de guerra ou 
de segurança pública cuja delicadeza e singularidade 
não admitem os banhos de sangue e as carnificinas 
indignas de uma humanidade que, em tema de cons-
ciência ecológica e respeito à vida, caminha decidida-
mente para as alturas de sua adultidade.

Diante da grave crise social, que se avoluma; da 
espantosa expansão do narcotráfico, que vai do humil-
de barracão de zinco aos arranha-céus; de crescente 
desemprego, ora resvalando para desaconselhável 
informalidade, ora para o crime, é de se esperar que 
conflitos cada vez mais intensos mobilizem grupos 
numerosos de pessoas contra a ordem pública, a in-
tegridade e a propriedade de bens e o sossego da 
coletividade, como se viu recentemente na invasão do 
Parque Oeste Industrial, em Goiânia, no protesto dos 

perueiros em São Paulo e nos acampamentos de sem-
terra em Pernambuco e no Pará. Independentemente do 
modo como vejamos a invasão da propriedade alheia 
ou da postura ideológica que adotemos em face dos 
problemas econômicos e sociais, é proverbial que não 
se pode enfrentar reivindicações populares, mesmo 
violentas – em plenos centros urbanos ou reunindo 
numerosas crianças e mulheres – com os instrumen-
tos tradicionais de combate ao crime.

É inadiável o reaparelhamento das Forças Ar-
madas e das nossas polícias para a restauração da 
ordem e a imposição da lei em situações que tais, mas 
em bases realistas e responsáveis, segundo as quais 
nenhuma ordem social pode se pretender legítima se 
se impõe com o sacrifício de mulheres e crianças...

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Senador, desculpe-me pela interferência, mas 
V. Exª já ultrapassou em aproximadamente dez mi-
nutos o seu tempo regulamentar. Nós prorrogamos a 
sessão por mais alguns minutos a requerimento de V. 
Exª, mas já está se esgotando a prorrogação que V. 
Exª requereu e, assim, os outros três senadores não 
terão condições de falar.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, apenas para retificar a informação, sem 
querer discutir com a Mesa: meu prazo é de vinte mi-
nutos e eu falei 14min27segundos. E tem mais, depois 
da Ordem do Dia, eu poderia falar... 

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT – 
MS) – A sessão deveria ter se encerrado às 14 horas.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) 
– Mas V. Exª prorrogou a sessão, Sr. Presidente. Eu 
queria apenas concluir o meu pronunciamento.

Urge, nesse sentido, a utilização generalizada 
e sistemática de armas não-letais, passando o arma-
mento de efeitos letais a posição secundária – sempre 
disponível, mas de uso excepcional –, no equipamento 
de nossos agentes militares e policiais, particularmen-
te nas operações decorrentes dos conflitos urbanos e 
rurais a que vimos nos referindo ou em circunstâncias 
nas quais a presença de inocentes potencialmente vi-
timáveis o exija.

No que, alias, nada mais faço que sinalizar para 
a observância das convenções e declarações interna-
cionais nesse sentido ou diretamente relacionadas a 
meios não-letais, entre as quais são de se mencionar 
as Declarações de Hague (de 1899 e 1907 sobre ga-
ses asfixiantes, balas expansivas e leis de guerras); 
a Convenção de Genebra (1949); a Convenção das 
Nações Unidas sobre Armas Desumanas, de 1980, e 
a Convenção sobre Armas Químicas, de 1993. Entre 
todos os documentos internacionais pertinentes, po-
rém, sobreleva salientar os Princípios Básicos sobre 
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o Uso da Força e de Armas pelos Agentes Responsá-
veis pela Aplicação da Lei, aprovados pelo já lembrado 
Oitavo Congresso da ONU sobre Prevenção do Crime 
e Tratamento dos Delinqüentes, em 1990. Neste do-
cumento de particular importância histórica, apela-se 
para a necessidade de “restrições ao uso da força e 
de armas de fogo”; recomenda-se o uso de variedades 
de armas e munições, de tal modo que “permitam o 
uso diferenciado da força e de armas de fogo..., com 
o propósito de limitar cada vez mais a aplicação de 
meios capazes de causar a morte ou ferimentos às 
pessoas”.

Na formação dos responsáveis pela apli-
cação da lei – prescreve o art. 20 dos Princí-
pios da ONU –, os governos e organismos en-
carregados da aplicação da lei devem dedicar 
atenção especial às questões de ética policial 
e direitos humanos, especialmente durante 
o processo de investigação; a alternativa ao 
uso da força e armas de fogo, incluindo a so-
lução pacífica dos conflitos, a compreensão do 
comportamento das multidões e os métodos 
de persuasão, negociação e mediação, bem 
como os meios técnicos destinados a limitar 
o uso da força e de armas de fogo.

Por fim, seu art. 9º sintetiza praticamente tudo o 
que se poderia dizer sobre o uso moderado da força, 
em operações militares e de segurança pública: 

Os responsáveis pela aplicação da lei não 
usarão armas de fogo contra pessoas, exce-
to em casos de legítima defesa própria ou de 
outrem, contra ameaça iminente de morte ou 
ferimento grave; para impedir a perpetração de 
crime particularmente grave, que envolva séria 
ameaça à vida; para efetuar a prisão de alguém 
que representa tal risco e resista à autoridade; 
ou para impedir a fuga de tal indivíduo, e isso 
apenas nos casos em que outros meios me-
nos extremados revelem-se insuficientes para 
atingir tais objetivos. Em qualquer caso, o uso 
letal intencional de armas de fogo só poderá 
ser feito quando estritamente inevitável à pro-
teção da vida.

Eram essas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, as considerações que desejava fazer sobre 
armas não-letais neste momento histórico preocupante, 
em que os reiterados confrontos entre agentes da se-
gurança pública e populares ou criminosos assumem 
características de guerra civil e quando o Ministério da 
Defesa acaba de elaborar um plano de Revitalização 

da Indústria Militar Nacional, sobre o qual espero falar 
em breve perante este augusto Plenário.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Juvêncio da Fonseca e Romeu Tuma, 
sucessivamente.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Sibá Ma-
chado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, devido à dificuldade de tem-
po, eu pediria a V. Exª que desse como lido o discurso 
que eu iria fazer neste momento.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR SIBÁ MACHADO

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs.Senadores,

Medidas para Amazônia são estruturadas e defi-
nitivas

A nossa Amazônia ocupa 50% do país. No en-
tanto, foi por muito tempo olhada com pouca atenção. 
As medidas apresentadas pelo governo na semana 
passada reafirmam a atenção que o nosso governo 
está dando à região. Ainda que alguns céticos digam 
que esse é mais um pacote de medidas paliativas, a 
prática, como critério da verdade, diz que nunca um 
governo olhou com tanto cuidado para a Amazônia 
como este.

As medidas apresentadas já estavam em fase 
avançada de elaboração dentro no governo. O projeto 
de concessão de florestas vem desde o ano passado 
sendo debatido pela sociedade e pela imprensa; as me-
didas que visam coibir a violência e o desmatamento 
simplesmente foram antecipadas, já que estavam pro-
gramadas para serem anunciadas no dia 21 de fevereiro 
pelo presidente Lula. Como lembra a ministra do Meio 
Ambiente, Marina Silva “ninguém consegue criar um 
programa como esse em uma semana. O governo tem 
ações fortes em fase de implementação e que estão 
sendo reforçadas em memória da irmã Dorothy”.

Faço agora um resumo das medidas estão sendo 
implementadas para combater com mais firmeza a ile-
galidade renitente e para promover o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia:
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Foram criadas a Estação Ecológica da Terra do 
Meio, com 3.373.111 hectares, e o Parque Nacional 
da Serra do Pardo, no Pará, com 445.392 hectares, 
a Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade, no 
Acre e no Amazonas, com 325.602 hectares, e as 
florestas nacionais de Balata-Tufari, no Amazonas, 
com 802.023 hectares, e de Anauá, em Roraima, com 
259.550 hectares;

estação Ecológica da Terra do Meio é a segun-
da maior unidade de conservação do país, logo atrás 
do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no 
Amapá, com 3,8 milhões de hectares, área equivalente 
ao território da Bélgica. Os estudos para criação das 
reservas no Pará aconteceram em conjunto com o go-
verno estadual, e são coerentes com o zoneamento 
ecológico-econômico daquele Estado. Nos próximos 
dias, serão criadas outras duas reservas extrativistas 
no Pará, próximas aos rios Xingu e Iriri, somando apro-
ximadamente 500 mil hectares;

a criação destas áreas integra as metas do Plano 
Amazônia Sustentável (PAS), do Plano de Ação para 
a Prevenção e Controle do Desmatamento na Ama-
zônia Legal e do Programa Nacional de Florestas do 
Ministério do Meio Ambiente. As regiões destinadas à 
implementação dessas novas unidades de conserva-
ção foram definidas como prioritárias para preservação 
pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável 
da Diversidade Biológica Brasileira (Probio);

foi anunciada também a restrição, por seis me-
ses, de novas atividades que possam trazer danos ao 
meio ambiente nos mais de oito milhões de hectares 
da área de influência da rodovia BR-163;

outra medida que já estava pronta para ser anun-
ciada no dia 21 de fevereiro e foi antecipada é o projeto 
de concessão de florestas. Essa proposta é de fun-
damental importância para o nosso país. Lembremos 
que possuímos a maior reserva de florestas tropicais 
e subtropicais do planeta, abrigando uma infinidade de 
animais, plantas e recursos genéticos, além de imensa 
quantidade de madeiras.

Mais da metade dessas florestas está em terras 
públicas, pertencentes à União, estados e municípios 
(na Amazônia, chegam a 75%). Parte desses estoques 
está em unidades de conservação e terras indígenas, 
mas a maioria se constitui de “terras devolutas”, sem 
regulamentação, tornando-se alvo de grilagem, ocupa-
ção ilegal, desmatamento e queimadas, trazendo sérios 
problemas ambientais, sociais e econômicos.

Para enfrentar e começar a mudar essa realidade 
e promover o manejo adequado de florestas, o Governo 
Federal enviou em regime de urgência ao Congresso o 

Projeto de Lei sobre Gestão de Florestas Públicas, que 
regulamenta o uso de matas para produção sustentável 
em terras públicas, cria o Serviço Florestal Brasileiro e 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, vol-
tado para o desenvolvimento tecnológico, promoção 
da assistência técnica e incentivo ao desenvolvimento 
florestal sustentável. 

Esse projeto é fruto de amplo debate, foi aprova-
do pelo governo, setores produtivos e sociedade civil 
de todo o país, e também pela Conaflor (Comissão 
Coordenadora do Programa Nacional de Florestas). A 
regulamentação da gestão de florestas públicas per-
mitirá ao Ministério do Meio Ambiente, em parceria 
com os ministérios da Integração, do Desenvolvimento 
Agrário e da Indústria, Desenvolvimento e Comércio 
Exterior, fortalecer o trabalho de planejar e de fomentar 
a produção local e o crescimento da indústria florestal 
sustentável em todo o Brasil.

O mecanismo de concessão só é aplicado em 
uma determinada região após a definição das uni-
dades de conservação e áreas destinadas ao uso 
comunitário. Prevêem os seguintes passos:

a) inclusão das florestas no Cadastro Nacional 
de Florestas Públicas;

b) preparação do Plano Anual de Outorga Flo-
restal que define anualmente as áreas que poderão 
ser objeto de concessão. Para fazer os Plano Anual 
de Outorga são excluídas as áreas destinadas à con-
servação e ao uso comunitário;

c) plano Anual de Outorga passará por consulta 
pública e será submetido à aprovação do Conselho 
Gestor de Florestas Públicas que conta com represen-
tantes do governo e sociedade civil, incluindo pesquisa-
dores, setor de produção, ONGs, movimentos sociais 
e governos estaduais;

d) Aprovado o plano Anual de Outorga, cada gleba 
será estudada em detalhes e divido em Unidades de 
Manejo para a licitação. Toda gleba que for submetida 
a licitação terá Unidades de Manejo pequenas (até 10 
mil ha), médias (até 40 mil ha) e grandes (até 200 mil 
ha) para garantir que o acesso a pequenos, médios e 
grandes produtores;

e) antes do processo de licitação as Unidades de 
Manejo deverão ser submetidas à autorização prévia 
do Ibama que garante que estas áreas são aptas para 
manejo florestal e que define as atividades que podem 
ser incluídas (exemplos: turismo, extração de produtos 
não madeireiros como óleos e resinas ou manejo de 
uso múltiplo incluindo madeira).

f) a licitação será feita para cada Unidade de Ma-
nejo e o vendedor será definido com base em dois cri-
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térios: 1º) melhor preço, e 2º) a proposta de menor im-
pacto ambiental e maior benefício socioeconômico.

g) as concessões não implicam em qualquer 
direito de domínio ou posse sobre as áreas. Apenas 
autorizam o manejo para exploração de produtos e 
serviços da floresta.

h) os contratos de concessão estabelecerão as 
regra para utilização da área bem como as regras para 
atualização de preços dos produtos e serviços explo-
rados. Os contratos de concessão serão estabelecidos 
por prazos de 5 a 60 anos dependendo do manejo a 
ser implementado. O prazo estará estabelecido no 
edital de licitação.

i) os ganhadores da licitação após a assinatura 
do contrato deverão preparar um Planos de Manejo 
Florestal Sustentável, de acordo com a legislação vi-
gente, que deverá ser apresentado ao IBAMA para 
aprovação antes do inicio das operações.

j) o Monitoramento e fiscalização das concessões 
contará com 3 frentes:

O Ibama fará a fiscalização ambiental da imple-
mentação do Plano de Manejo Florestal Sustentável;

o Serviço Florestal Brasileiro fará a fiscalização 
do cumprimento dos contratos de concessão; e,

será obrigatória uma auditoria independente das 
práticas florestais a pelo menos cada 5 anos.

Para concluir, senhor Presidente, reafirmo que 
as medidas anunciadas pelo governo brasileiro vêm 
contribuir ainda mais para o combate ao avanço do 
desmatamento ilegal e promove um novo modelo de 
desenvolvimento para a Amazônia, trazendo proteção 
da biodiversidade, dos ecossistemas e das águas, 
fortalecimento das comunidades locais com base em 
atividades sustentáveis, melhoria da qualidade de vida 
de todas as populações, geração de empregos com 
trabalho baseado no bom manejo de produtos flores-
tais e não-florestais, aumento de receitas públicas, e 
atração de novos empreendimentos e empregos com 
atividades ligadas à conservação da floresta, como 
pesquisa, turismo e educação ambiental.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– V. Exª Será atendido na forma regimental.
A Senadora Maria do Carmo também desiste de 

sua inscrição em razão de ter passado, em muito, o 
término da sessão.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Conto com a colaboração de V. Exª para observar 

o tempo de que dispõe, que é de cinco minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

Srªs e Srs. Senadores, embora o tema que eu gosta-
ria de abordar hoje realmente demande mais tempo, 
vou tentar fazê-lo da forma mais sucinta possível para 
colaborar com a Mesa.

Eu gostaria de aqui chamar a atenção para uma 
matéria publicada hoje em O Estado de S. Paulo, cujo 
título é o seguinte: 

“Terra Sem Lei. 
Lamy quer ‘regras de gestão coletiva’ 

para a Amazônia. 
Candidato a presidir a OMC propõe que 

florestas tropicais sejam tratadas como “bens 
públicos mundiais”. 

Vou ler somente um trecho da reporta-
gem: 

O francês Pascal Lamy, ex-comissário 
de Comércio da União Européia e candidato 
a ocupar o posto de diretor da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), abre mais uma 
polêmica sobre a gestão da Amazônia e das 
demais florestas tropicais no mundo. Segundo 
ele, haveria espaço para “regras de gestão co-
letiva” dessas áreas, insinuando que elas fos-
sem tratadas como “bens públicos mundiais. 

(...)
Em conferência para diplomatas e es-

pecialistas na sede da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em Genebra, o francês 
indagou sobre as possibilidades de as flores-
tas tropicais serem incluídas na lista de “bens 
públicos mundiais”. Ele questionou ainda se 
temas como a água, as rotas marítimas e a 
segurança dos mercados financeiros deveriam 
ou não ser colocados em tal lista.”

Sr. Presidente, uma outra matéria, no mesmo 
jornal, diz: “Um projeto, 13 ministros e pouca ação 
real. País tem equipamento e condições de monitorar 
o desmatamento; falta supervisão”.

Neste mapa, pela primeira vez, vejo que uma 
parte de Roraima, que não é floresta e é quase a me-
tade do Estado, está corretamente colocada como 
formação não-florestal. Digo isso porque, na maioria 
das vezes, esses mapas são deturpados ao apre-
sentarem essa parte composta pelos lavrados, con-
forme os denominamos e que são os cerrados com 
menos árvores que os daqui do Centro-Oeste, nas 
fotos de satélites, como áreas desmatadas. O que eu 
queria dizer, Sr. Presidente, é que essa afirmação do 
Sr. Pascal Lamy vem de uma seqüência já feita pelo 
Vice-Presidente dos Estados Unidos, Al Gore, pelo 
Presidente da Rússia, Gorbatchov, pela Primeira-Mi-
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nistra da Inglaterra, Margareth Tatcher. Todos eles, ao 
longo desse tempo, vêm dizendo – em outras palavras 
– que o Brasil não tem capacidade para administrar a 
Amazônia e que, portanto, ela deve ser um bem dos 
outros países, mais precisamente deles, ou seja, os 
países ricos do mundo.

Toda vez que existe um problema como, por 
exemplo, o lamentável incidente da morte da irmã Do-
rothy Stang – e outros mais – busca-se criar um clima 
psicológico propício para tratarem do que realmente 
querem: a verdadeira internacionalização da Amazô-
nia. Este termo Regras de Gestão Coletiva também já 
foi abordado por esses dirigentes mundiais como uma 
soberania relativa sobre a Amazônia. E eu não posso, 
como Senador da Amazônia, com brasileiro, aceitar um 
processo que está sendo colocado a olhos vistos, um 
processo que está avançando para, verdadeiramen-
te, em um futuro próximo sair uma resolução da ONU 
dizendo que a Amazônia brasileira e a Amazônia dos 
outros países vizinhos também – como eles podem in-
cluir florestas tropicais de outras áreas, como da Ásia 
– e dizer que isso são bens do mundo todo. Do mundo 
todo o quê? Do mundo rico.

Eles, para ficarem ricos, destruíram seu meio-
ambiente. Eles, para ficarem ricos, poluíram o mun-
do de toda forma. Agora querem usar o que é nosso 
como patrimônio de todos. De todos quem? De todos 
os brasileiros ou de todos os europeus e de todos os 
norte-americanos?

Quero dizer, aqui lembrando até um poema do 
poeta Vladimir Maiakovsky que dizia o seguinte:

No primeiro dia, eles entram e pisam a 
grama do nosso jardim e nós não dizemos 
nada.

No segundo dia, eles entram e roubam 
a flor do nosso jardim e nós não dizemos 
nada.

No terceiro dia, eles entram e matam o 
nosso cão e nós não dizemos nada.

No outro dia, eles entram e cortam a 
nossa garganta e aí já não poderemos dizer 
mais nada.

E é esta a situação que dá para pensar: será que 
nós brasileiros não estamos vendo isso, que eles já pi-
saram no nosso jardim, que eles já roubaram a nossa 
flor, porque fazem biopirataria a toda hora, que eles já 
mataram, em parte, os nossos cães de guarda? Por 
quê? Porque não temos uma defesa efetiva, uma pre-
sença efetiva das Forças Armadas ao longo da imensa 
fronteira da Amazônia. Não temos número de efetivo 

suficiente da Polícia Federal para impedir o contraban-
do, o narcotráfico, o contrabando de armas.

Então, Sr. Presidente, quero deixar este meu grito 
de revolta porque não quero me incluir entre aqueles 
que não viram e não disseram nada em nenhum mo-
mento. Desde quando assumi este mandato, tenho 
dito que estamos num processo planejado de inter-
nacionalização da Amazônia. Fui Presidente da CPI 
das ONGs, sou Presidente da Comissão externa do 
Senado que está analisando esta questão de conflitos 
em terras indígenas. Portanto, o Senado tem tomado 
posição, e eu tenho tido a preocupação, como homem 
da Amazônia, mas, sobretudo, como brasileiro, de não 
passar por aqui calado, fazer de conta que não vi e 
ouvi e, pior, ficar omisso e não tomar nenhuma posi-
ção. Tenho tomado, seja na CPI das ONGs, seja nessa 
Comissão externa do Senado, como no dia a dia, aqui, 
em plenário, alertado à Nação e tenho, pelo menos, a 
tranqüilidade de que as nossas Forças Armadas têm 
consciência disso, de que a nossa Polícia Federal tem 
consciência disso. Porém, existe muita gente no Go-
verno que, por serem inocentes, pensam que certas 
ações que estão sendo feitas na Amazônia são de 
boa-fé; ou, por serem coniventes com esse trabalho, 
deixam que o cidadão amazônida seja tratado como 
um fora-da-lei, pois a Amazônia está sendo chamada 
de terra sem lei.

Lá, um cidadão que tem 100 hectares de terra só 
pode usar 20% da sua terra para a sua sobrevivência, 
mas paga imposto sobre toda a terra, sobre os 100%. 
Há uma portaria do Ibama, uma portaria da Funai, uma 
portaria do Incra que impedem que se faça qualquer 
coisa na Amazônia. O Brasil, então, está colaborando 
para isso que eles querem. Na verdade é isso. Com 
esse nome romântico de gestão coletiva, o que se tem, 
na verdade, é a tomada da Amazônia.

Portanto, fica aqui o meu grito de amazônida 
contra uma posição dessa, pedindo a V. Exª que faça 
constar, como parte integrante do meu pronunciamen-
to, esses dois artigos publicados pelo jornal O Estado 
de S. Paulo.

Muito obrigado.

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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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Mozarildo, eu não poderia intervir como 
Presidente, mas o faço diante dessa revolta que toma 
conta de V. Exª, hoje, ao pronunciar emocionadamen-
te esse discurso mostrando a realidade da Amazônia, 
que é solo brasileiro.

Vinha a caminho do Senado quando ouvi a cita-
ção a Pascal Lamy por um general – infelizmente não 
soube o nome, porque já estava iniciada a consulta a 
ele – que mostrava a sua revolta, como militar, por essa 
agressividade permanente de se querer transformar a 
Amazônia em território internacional. Sou um homem 
que, ainda que por pouco tempo, viveu a Amazônia – e 
ela está no nosso sangue, no nosso coração. Por várias 
vezes andei por aquelas terras, pisei a mata úmida da 
Amazônia, a floresta, e conheço profundamente aque-
les que lá vivem e o esforço e o amor que as Forças 
Armadas têm na defesa do Território Nacional.

Quando o Presidente Sarney criou o Projeto 
Calha Norte, durante o meu primeiro mandato aqui, 
os representantes da Amazônia, como V. Exª, ficaram 
profundamente constrangidos quando alguns gover-
nantes cortaram toda a verba até para a manutenção 
do que lá existe. Lá há prédios construídos para os 
órgãos de defesa da Amazônia, como o Ibama, a Po-
lícia Federal, enfim todos aqueles que têm obrigação 
de defendê-la, e estão vazios.

Penso, pois, que V. Exª faz um chamamento para 
que os projetos Sivam, Sipam e Calha Norte tenham 
vida permanente e que não esqueçamos, no Orça-
mento, de sempre aumentarmos as verbas a eles des-
tinadas, fazendo, enfim, com que V. Exª venha a esta 
tribuna sorrindo, ao invés de ter lágrimas no coração 
pela ameaça que paira sobre a Amazônia.

Desculpe interromper, mas fiquei bastante cho-
cado com o que ouvi.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço imensamente a intervenção de V. Exª e 
quero dizer que gostaria muito que pessoas de São 
Paulo, como V. Exª, um digno representante daquele 
Estado, bem como de outras partes do Brasil, tivessem 
uma preocupação real com a nossa Amazônia e não a 
analisassem só pelo que publicam certas organizações 
que se dizem defensoras da Amazônia, mas que, de 
fato, vivem em função de tolher o progresso da região 
e sua integração ao Território Nacional.

Portanto, quero agradecer, sobremodo, essa in-
tervenção de V. Exª que enriquece muito este meu 
breve discurso.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Eu pediria a V. Exª que encaminhasse à Mesa os 

excertos das matérias jornalísticas que faremos incor-
porar ao seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os Srs. Senadores Álvaro Dias, Arthur Virgílio, Moza-
rildo Cavalcanti, Romero Jucá e a Srª Senadora Lúcia 
Vânia enviaram discursos à Mesa, para serem publica-
dos na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o inciso I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Paraná assinala este ano um marco na 
história do seu jornalismo com a comemoração dos 40 
anos de circulação ininterrupta da Revista Paraná em 
páginas, uma iniciativa do jornalista Cândido Gomes 
Chagas que, com bravura indômita, vem mantendo 
em circulação, muitas vezes com sacrifício pessoal, 
esta que é a mais antiga publicação em seu gênero 
na história do jornalismo paranaense. Não é exagero 
dizer que este fato é, sem dúvida, da maior importân-
cia nos anais também da imprensa brasileira, o qual 
desejo dar ressonância nesta Casa legislativa. Afinal, 
a imprensa do Paraná e do Brasil enfrenta tal gama de 
dificuldades de manutenção – particularmente aquela 
que, por sua situação geográfica e face aos seus per-
calços, arca com uma gama maior de sacrifícios – que 
o simples fato de manter-se em circulação ininterrupta 
por 40 anos já é um marco a ser destacado na história. 
Pois é exatamente isso o que acontece com a Revista 
Paraná em páginas que, graças ao esforço de Cân-
dido Gomes Chagas, chega aos 40 anos de existên-
cia com a mesma vitalidade com que surgiu nos idos 
de 1965, período conturbado da história pátria, o que 
ressalta mais ainda os méritos da publicação. O fato é 
auspicioso por assinalar a vitória de um projeto espe-
cial de comunicação, sob a coordenação do dinâmico 
Cândido Gomes Chagas, a quem rendo as minhas 
homenagens, e dado ao fato de sua total independên-
cia editorial, eis que a Revista está circulando há 40 
anos sem jamais se curvar ante os poderosos, o que 
contribui para tornar a Paraná em páginas um órgão 
de leitura indispensável aos que desejam manter-se 
informados sobre o que ocorre nos mais diversos se-
tores da vida do Paraná.

Em meu Estado, a Revista Paraná em páginas 
constitui, hoje, autêntica façanha do seu diretor e fun-
dador, imbuído da tarefa, árdua mas compensadora, 
de fazer a mais influente revista de assuntos gerais em 
terras paranaenses. Uma publicação que tem como 
objetivo fazer o melhor, sem errar. Aliás, aprendi, ao 
longo de minha convivência, tanto na leitura da Re-
vista Paraná em páginas, quanto em contato com o 
seu diretor, que esta publicação persegue a mania de 
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não errar. Esta mania se revela em sua qualidade de 
informação, que impressiona o público leitor parana-
ense que, todos os meses, ao longo destes 40 anos, 
fazem da sua leitura uma hábito salutar e agradável. 
Credibilidade, Srªs e Srs. Senadores, não se conquista 
do dia para a noite. E credibilidade é o que não falta a 
esta revista, que se pauta pela informação a mais fiel 
possível e aos fatos que noticia e comenta.

Esta revista teve e continua tendo papel funda-
mental no progresso econômico, político e social dos 
paranaenses. É um veículo de imprensa que, há qua-
tro décadas, percebeu a importância de estar presen-
te, em um Estado que, a despeito dos problemas que 
enfrentou e continua enfrentando, tem como norte a 
perspectiva do crescimento, daí porque a homenagem 
que lhe presto neste ano em que ela comemora 40 
anos de profícua existência.

Era o que eu tinha a comunicar, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores.

Muito Obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no final do mês de janeiro, o mundo 
comemorou o 60º aniversário do fim do holocausto, o 
tenebroso episódio marcado pelos horrores do campo 
de extermínio de Auschwitz, na Polônia, com a morte 
de l,5 milhão de pessoas durante a segunda grande 
guerra mundial.

A data foi lembrada, no dia 27 passado, por che-
fes de Estado e de governo de 44 países, para cele-
brar o fim do campo que simboliza a barbárie nazista. 
Incorporo-me, nesta oportunidade, a tantos quantos 
colocam as liberdades e a dignidade humana como 
fundamentais para o mundo.

A propósito, estou anexando a este pronunciamen-
to a íntegra a matéria de primeira página do caderno 
Aliás, do jornal O Estado de S. Paulo, e desenvolvida 
em duas outras páginas, sob o título “A infâmia acabou. 
E ficou para sempre.” Assim, a reportagem passará a 
constar dos Anais do Senado da República, como tes-
temunho de uma época que o mundo repudia.

Na matéria, é entrevistado o jornalista Raymond 
Frajmund, um dos sobreviventes de Auschwitz e hoje re-
sidente em Brasília. Nessa entrevista, Raymond presta 
importante depoimento sobre a barbárie dos nazistas, 
com base no que o jornal lembra: Há 60 anos, no dia 
25 de janeiro de 1945, fazia um frio de 20 graus abaixo 
de zero e Raymond Frajmund, com 17 anos e prisio-
neiro em Auschwitz desde os 15, recebeu ordens dos 
alemães para pegar um cobertor e caminhar. Ao todo, 
eram 4 mil. No fim de uma marcha insana sobraram 
700. Quando alguém tropeçava – diz Raymond – era 

morto. No dia 27 de janeiro de 1945, os russos liberta-
ram o campo. Frajmundo veio para o Brasil.

Em Brasília, trabalhando como repórter-fotográ-
fico para o Estadão, Raymond Frajmund iniciou vida 
nova, refez-se das agruras do tempo em que, com 
familiares e numerosos compatriotas, sofreu na pela 
as conseqüências de um regime opressor, agora um 
registro histórico.

Na trajetória de Raymond Frajmund, como jorna-
lista, foi o único a fotografar o trágico episódio que teve 
como palco este Plenário e de que resultou a morte do 
então Senador José Kairala, que aqui representava o 
Acre e no final de mandato que cumpria como suplente. 
Ele foi atingido por um disparo de revólver, desfechado 
pelo também então Senador Arnon de Mello (AL), que 
atirara contra seu desafeto, o Senador Sylvestre Péri-
cles, também de Alagoas. Arnon estava convencido de 
que Sylvestre estava disposto a matá-lo e por isso fora 
armado à sessão do Senado para proferir seu primeiro 
discurso, um ano após sua eleição, quando, pela primei-
ra vez, compareceu ao Plenário. Foram dois disparos 
contra Péricles, um foi parar no teto e o outro atingiu 
mortalmente José Kairala. A cena foi fotografada por 
Raymond e sua coragem lhe valeu o Prêmio Esso de 
Fotografia Jornalística, além do Prêmio Mergenthaler, 
da Sociedade Interamericana de Imprensa.

O episódio de Auschwitz mereceu editorial de 
O Estado de S. Paulo, em que o jornal indaga: Mas 
quem saberá dizer por que o povo que deu ao mundo 
Kant, Goethe e Beethoven deu também o mal absolu-
to de Auschwitz; por que os Estados Unidos e a Grã-
Bretanha não atenderam aos apelos desesperados da 
Agência Judaica para bombardear o campo; e por que, 
apesar da retórica do “nunca mais”, foram possíveis 
os pogroms na Bósnia e em Ruanda nos anos 1990, 
e o ressurgimento do racismo na Europa?

E completa o editorial: Acima de tudo, fica a 
pergunta amargurada do escritor Elie Weisel, Prêmio 
Nobel da Paz e ele próprio um sobrevivente dos cam-
pos, dias atrás na ONU: “Será que o mundo alguma 
vez aprenderá?”

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, § 1º e 
2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:

É proibido esquecer 
Sessenta anos atrás, nesta data, depois de cinco 

horas de combate, três divisões soviéticas tomaram o 
lugarejo de Oswiecim, a pouca distância da célebre 
cidade histórica de Cracóvia, na Polônia. “Nem sabía-
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mos que havia um campo de concentração ali”, conta 
o ucraniano Yakov Vinnichenko, um dos cinco rema-
nescentes da tropa, aos 79 anos. Havia, como logo se 
viria a saber, muito mais do que aquilo. Auschwitz-Birke-
nau, como os alemães rebatizaram o lugar, tinha sido 
o maior e mais eficiente centro de matança sistemática 
que o ser humano foi capaz de conceber. 

Os soldados encontraram ali cerca de 8 mil ca-
davéricos sobreviventes de uma operação industrial 
de extermínio cuja escala e meticulosidade jamais 
cessarão de desafiar a imaginação. De setembro de 
1941, quando os nazistas testaram em Auschwitz o 
gás Zyklon B em 600 prisioneiros de guerra soviéticos 
e 250 poloneses, aos meses finais de 1944, entre 1,1 
milhão e 1,5 milhão de pessoas pereceram envenena-
das, ou por inanição e doença, nas câmaras e barra-
cas dessa grande instalação, em cuja entrada se lia 
Arbeit macht frei – o trabalho liberta. 

Quase todos os mortos eram judeus trazidos dos 
quatro cantos da Europa ocupada, mas entre eles ha-
via também ciganos – 500 mil deles foram eliminados 
em todo o Leste –, civis poloneses, russos e de outras 
nacionalidades, militantes políticos e homossexuais. Os 
inaptos para o trabalho eram tangidos para as câmaras 
de gás tão logo desciam dos abarrotados vagões de 
gado em que tinham sido transportados. Outros ser-
viriam de cobaias para os experimentos pseudocien-
tíficos dos doutores Josef Mengele, o “anjo da morte”, 
e o menos famoso Eduard Wirths. 

Um dos primeiros relatos minuciosos do mons-
truoso processo data de outubro de 1945. O médico 
Charles Bendel, um dos poucos entre os 76 mil judeus 
deportados da França que conseguiu sobreviver a Aus-
chwitz, descreveu passo a passo, perante um tribunal 
militar britânico na Alemanha, a rotina do horror – a 
chegada dos trens, a seleção dos prisioneiros, a entra-
da, tangidos a golpes, dos condenados nas câmaras 
(cujas portas só a muito custo fechavam, por causa 
da superlotação), a remoção para os cinco cremató-
rios anexos das pilhas de mais de 1 metro de mortos 
entrelaçados, a escavação de trincheiras onde seriam 
incinerados em piras de lenha os corpos que já não 
cabiam nos fornos.

Foi possível conhecer nos mais medonhos por-
menores o que se passava no “inferno à solta” de 
Auschwitz, como resumiu Bendel, não apenas por 
testemunhos de viva voz, mas sobretudo pelas abun-
dantes evidências materiais disponíveis. Em Treblinka, 
Belzec, Sobibor, Chelmo e outras filiais do Holocaus-
to, os nazistas conseguiram destruir quase todas as 
instalações (além de pessoas) no crepúsculo de sua 
hedionda empreitada. O campo de Auschwitz ficou 
intacto. “Os alemães não esperavam que fôssemos 

tão rápidos”, acredita o soldado Vinnichenko. “Eles 
não tiveram tempo de explodir tudo ou de encher o 
lugar de minas.”

Tampouco conseguiram destruir a vasta docu-
mentação em que eles próprios registravam a maioria 
dos seus atos, com obsessão burocrática, precisão 
germânica – e incontido sadismo. Por exemplo, um 
Serviço de Identificação, o Erkennungsdienst, foto-
grafava regularmente o cotidiano do campo, incluindo 
as experiências de Mengele. Alguns dos fotógrafos, 
prisioneiros poloneses que falavam alemão, também 
captavam imagens às escondidas, fazendo-as chegar 
à resistência em Cracóvia. Nada menos de 40 mil fotos 
fazem parte do acervo de Auschwitz e de outros mu-
seus do Holocausto, e ainda do centro Yad Vashem, 
em Jerusalém.

Líderes e representantes de governos de muitas 
partes do mundo chegam hoje a Oswiecim para lembrar 
as vítimas desse genocídio sem paralelo que se des-
loca inexoravelmente da memória viva para a história. 
É decerto “um dever moral”, como disse o chanceler 
alemão Gerhard Schroder, não esquecer a era nazis-
ta e os seus crimes. Mas quem saberß dizer por que 
o povo que deu ao mundo Kant, Goethe e Beethoven 
deu também o mal absoluto de Auschwitz; por que os 
Estados Unidos e a Grã-Bretanha não atenderam aos 
apelos desesperados da Agência Judaica para bom-
bardear o campo; e por que, apesar da retórica do 
“nunca mais”, foram possíveis os pogroms na Bósnia 
e em Ruanda nos anos 1990, e o ressurgimento do 
racismo na Europa.

Acima de tudo, fica a pergunta amargurada do 
escritor Elie Weisel, Prêmio Nobel da Paz e ele próprio 
um sobrevivente dos campos, dias atrás na ONU: “Será 
que o mundo alguma vez aprenderá?”

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores: É do conhecimento geral o fato de 
que o agronegócio, há muitos anos, tem sido o ponto 
de equilíbrio de nossa balança comercial e do próprio 
desempenho de nossa economia. A vocação brasilei-
ra para a atividade agropecuária e o agronegócio é 
absolutamente surpreendente. Os números do setor 
superam as expectativas mais otimistas e demonstram 
uma eficiência que raramente é obtida pelos produto-
res dos países ricos. 

Esse desempenho é destacado na publicação 
Agronegócio Brasileiro, editada pela Secretaria de 
Produção e Comercialização, do Ministério da Agri-
cultura, com apresentação do Ministro Roberto Ro-
drigues. A leitura desse boletim, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, não apenas garante boa e atuali-
zada informação, mas também nos proporciona enor-
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me satisfação – a satisfação de saber que o produtor 
brasileiro é operoso, determinado e competitivo; e de 
perceber que o Brasil, enfrentando embora dificulda-
des as mais diversas, vem conseguindo se impor no 
comércio internacional.

O panorama do agronegócio brasileiro é tão aus-
picioso que o Ministro Roberto Rodrigues, na apre-
sentação do boletim, deixa transparecer todo o seu 
entusiasmo:

A balança do comércio exterior do agro-
negócio brasileiro fechou o primeiro ano do 
governo do Presidente Lula com um saldo po-
sitivo de 25 bilhões e 800 milhões de dólares. 
Nesse período – destaca o Ministro –, o setor 
exportou US$30 bilhões e US$700 milhões, 
ou 42% de toda a produção brasileira vendi-
da no exterior. Vendemos mais 1.800 produ-
tos diferentes para 209 mercados de todo o 
mundo. Colhemos o recorde de 123 milhões 
e 200 mil toneladas de grãos na safra passa-
das, geramos 37% dos empregos brasileiros 
e já respondemos por 34% de todo o Produto 
Interno Bruto nacional.

As palavras do Ministro, Sr. Presidente, são um 
resumo eloqüente da atuação do agronegócio brasi-
leiro. Com toda essa pujança, o agronegócio tem sido 
decisivo para equilibrar nossa balança comercial. En-
tretanto, os benefícios desse desempenho não param 
aí – refletem-se na própria qualidade de vida do povo 
brasileiro e na dinamização dos outros setores de pro-
dução, com o incremento da renda, com a melhoria da 
infra-estrutura, com a modernização do setor produtivo 
e com o aumento da arrecadação. 

O homem do campo, ao longo das últimas déca-
das, não teve de nossos governantes a atenção que 
merece. Ainda assim, suportando todo tipo de adver-
sidades, como a escassez de crédito, a ausência de 
uma política eficiente de preços mínimos, o rigor das 
intempéries ou as oscilações de preços nos mercados 
nacional e internacional, mostrou o seu valor e fez 
preponderar sua tenacidade. Dessa forma, contribuiu 
para que superássemos sucessivas crises econômicas, 
quando os demais setores produtivos apresentavam 
crescimento pífio ou desempenho negativo. Mais recen-
temente, o agronegócio tem se mostrado ainda mais 
consistente, bastando dizer que entre 1998 e 2003 a 
taxa do PIB agropecuário foi de 4,67% ao ano, enquanto 
o PIB total cresceu apenas 1,38% ao ano.

No que respeita à produção brasileira de grãos, 
os números são, como já dissemos, impressionantes. 
A já mencionada safra 2002/2003, de 123 milhões e 
800 mil toneladas, superou em 27% a safra anterior. 

Na última década, a área cultivada cresceu 15%, um 
índice até modesto. A produtividade, no entanto, regis-
trou um acréscimo de 83%, permitindo colher o dobro 
da produção inicial do período. Entre os produtos com 
maior aumento da produção estão a soja, o milho, o 
trigo, o feijão e o algodão. 

Mas nem só do cultivo vive o agronegócio brasileiro, 
Sr. Presidente. Também a produção animal registrou um 
forte incremento. Entre 1990 e 2003 a produção avícola 
triplicou, chegando a 7 milhões e 800 mil toneladas; a 
produção da carne bovina, no mesmo período, cresceu 
85%, chegando a 7 milhões e 600 mil toneladas em 2003, 
e a carne suína, com um total de 2 milhões e 800 mil 
toneladas, teve um incremento de 173,3%. O resultado 
desse desempenho deixa o Brasil na condição de se-
gundo maior produtor mundial de carne bovina, terceiro 
de carne de frango e quarto de carne suína. 

É auspicioso saber que, além de contar com um 
setor tão pujante e competitivo, o Brasil ainda tem um 
imenso potencial de crescimento. Afinal, como salienta a 
publicação do Ministério da Agricultura, nosso país tem, 
além da imensa extensão territorial, condições climáticas 
favoráveis à atividade agrícola. Dessa combinação resul-
ta que o Brasil tem o maior potencial de ampliação da 
área cultivada em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a 
área plantada, de 174 milhões de hectares, ocupa 19% 
do território; no Brasil, os 57 milhões de hectares culti-
vados representam apenas 6,7% do nosso território. O 
Ministério da Agricultura estima que a área agricultável 
disponível em nosso país é de 90 milhões de hectares, 
o que permite antever sucessivas safras recordes, em 
face de nossa elevada produtividade. 

Na análise da Secretaria de Produção e Comer-
cialização, do Ministério da Agricultura, o desempenho 
positivo das exportações desse setor, em 2003, deveu-
se ao crescimento das vendas em todos os grupos de 
produtos, associado ao comportamento dos preços 
internacionais e à abertura de novos mercados. No 
período, conforme relata o citado boletim, “o complexo 
soja fortaleceu a liderança, com 26,5% das exporta-
ções totais do agronegócio, seguido pelos setores de 
carnes e produtos florestais, que também apresenta-
ram forte crescimento, ampliando suas participações 
no total exportado para 13,3% e 16%, respectivamente. 
Outros produtos que também tiveram bom desempe-
nho foram o café, o açúcar, o couro e seus derivados, 
o tabaco, o suco de laranja e os pescados. Em rela-
ção aos pescados, porém, vale observar que, diante 
da imensidão da costa brasileira, esse potencial ainda 
está sendo muito pouco explorado. 

É importante observar, Senhoras e Senhores Sena-
dores, que o setor de exportação não diversificou apenas 
a pauta dos produtos comercializados do mercado exter-
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no, mas também os mercados de destino. Os principais 
compradores dos produtos do agronegócio brasileiro, 
em 2003, foram os Estados Unidos, os Países Baixos, 
China, Alemanha, Rússia, Itália, Reino Unido, França, 
Bélgica e Japão. Ao longo da última década, a distribui-
ção geográfica de nossas exportações se diversificou, 
diante da crescente importância de novos mercados da 
Ásia, do Oriente Médio, da Europa Oriental e da África. 
Essa diversificação, ao mesmo tempo que permite am-
pliar nossas vendas externas, reduz nossa dependência 
em relação aos mercados tradicionais.

Ao registrar a satisfação de ver nosso agronegócio 
se consolidando e se expandindo a cada dia, conforme 
registra a publicação do Ministério da Agricultura, quero 
cumprimentar as autoridades brasileiras, e especialmen-
te o Ministro Roberto Rodrigues, pelos resultados que 
vêm sendo obtidos; e quero parabenizar, efusivamen-
te, os produtores brasileiros, bem assim todos aqueles 
envolvidos com as atividades do agronegócio, formu-
lando votos para que seu talento, sua tenacidade e sua 
determinação continuem a render frutos e a contribuir 
para o fortalecimento de nossa economia.

Muito obrigado! 
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Federação Nacional das Empresas de 
Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg) divul-
gou, recentemente, o “2º Plano Setorial da Indústria 
do Seguro”, do ano de 2004. O Plano define vetores 
de atuação institucional, além do funcionamento e pro-
dução do mercado brasileiro de seguros.

Trabalhos como este são muito importantes, uma 
vez que ressaltam o empenho das empresas de seguro, 
previdência complementar aberta e capitalização em 
prover, com eficiência econômica e responsabilidade 
social, a devida proteção à população e aos agentes 
produtivos brasileiros.

Segundo a Fenaseg, é essa a missão das em-
presas do mercado de seguros, que contribuem para 
“a realização dos valores gerais da cidadania e a hu-
manização do progresso”. De fato, empresas desse 
tipo desempenham papel fundamental nas economias 
desenvolvidas, e também em nosso País.

Estruturado em quatro partes, o plano evidencia 
que o mercado segurador possui, no Brasil, condições 
e espaço favorável a seu crescimento, o que é bastan-
te positivo, levando-se em consideração que, segundo 
dados da Fenaseg, o setor mobiliza, atualmente, pouco 
mais de 3% do PIB e responde pela geração de mais 
de 200 mil empregos.

A capacidade de expansão do mercado é muito 
grande: em 2002, o Brasil ocupava apenas o vigésimo 
segundo lugar no ranking mundial de consumo de segu-

ros. O consumo per capita era de cerca de US$72 norte-
americanos, muito pouco se comparado com os cerca de 
3 mil e 500, nos Estados Unidos, e 165, no Chile.

Para a Fenaseg, uma ação planejada dos vários 
agentes do mercado de seguros é o pressuposto inicial 
para seu desenvolvimento. Nesse sentido, a primeira 
parte do 2º Plano Setorial destaca a implementação 
de diversos programas setoriais de planejamento es-
tratégico, desde o ano de 1992.

Previa-se, em 1994, que a indústria de seguros 
poderia alcançar 5% de participação no PIB, em se 
mantendo a estabilidade econômica que o País al-
cançara naquele ano. Tal previsão, felizmente, vem 
se confirmando. A participação cresceu de 1,29%, em 
1993, para 3,38% do PIB, dez anos depois.

Os principais entraves ao crescimento do mercado 
são a concentração de renda e a desinformação, que 
privam os mais pobres do acesso aos seguros, além do 
desconhecimento do retorno que eles proporcionam à 
sociedade brasileira; por exemplo, a realização de pro-
cedimentos médicos e o pagamento de indenizações.

A segunda parte do plano avulta o papel do mer-
cado de seguros como formador de poupança domés-
tica e agente financiador da economia brasileira. Em 
2003, o montante de reservas acumuladas pelo setor, 
somado ao patrimônio das empresas operantes no 
mercado, alcançou cerca de R$92 bilhões.

Impende salientar que o Mercado Segurador ado-
ta, segundo a Fenaseg, um perfil bastante conservador 
em seus investimentos, priorizando os títulos públicos, 
os fundos de renda fixa e os imóveis. Cerca de 95% do 
que é investido se concentra nessas três áreas, o que 
contribui para a saúde financeira do nosso País.

Malgrado o sofrimento com as recentes retrações 
econômicas registradas no Brasil, as possibilidades de 
crescimento do setor são demonstradas, projetando-se 
uma produção, em cinco anos, de cerca de R$120 bilhões 
de reais, com uma perspectiva de acumulação de recur-
sos, por parte do País, da ordem de R$200 bilhões.

A terceira parte do Plano destaca a mudança 
positiva nas relações entre as empresas do mercado 
de seguros e o Governo, cujo órgão regulador, a Su-
sep, vem atuando com ênfase na modernização dos 
produtos. Assim, o setor apóia o Governo em qualquer 
iniciativa que vise à redefinição jurídica e ao fortaleci-
mento institucional da Susep.

A Fenaseg pretende trabalhar pela simplificação nor-
mativa do setor, sem embargo da observância irrestrita da 
responsabilidade e dos requisitos de solvência. Ao Governo 
será enfatizada a necessidade da existência de regras de 
longo prazo estáveis, que garantam ao consumidor bas-
tante tranqüilidade para investir em seu futuro.
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A quebra dos monopólios e a adoção de me-
canismos fiscais que incentivem o crescimento da 
poupança interna, além de medidas que barateiem 
os produtos de baixa renda, são consideradas, pela 
Fenaseg, ações a serem desenvolvidas pelo Governo 
para proporcionar o crescimento do setor de seguros 
e o desenvolvimento do País.

Finalmente, em sua quarta parte, o 2º Plano Se-
torial fixa objetivos e metas, quantitativos e qualitativos, 
do setor, indicando as ações a serem implementadas, 
sempre visando ao objetivo maior de elevar a partici-
pação do mercado de seguros, no curto prazo, para o 
patamar de 5% do PIB brasileiro.

A adoção, pelas empresas, de maior autonomia 
para o desenho de produtos merece destaque, vez 
que beneficia tanto o consumidor, que poderá contar 
com apólices ajustadas às suas necessidades; quan-
to as empresas, que expandirão seus negócios; e o 
País, por meio da ampliação da poupança interna e 
da inclusão social.

A criação de ouvidorias internas e a utilização da 
arbitragem no processo de negociação, estimuladas 
pelo Governo, representam um novo marco nas rela-
ções das empresas com os consumidores. Tais práticas 
refletem o respeito ao segurado, além de desonerar a 
Susep e o Judiciário do acúmulo de procedimentos.

O principal fator de inibição do mercado de seguros, 
considerado pelo Plano, é a questão das fraudes, que, 
infelizmente, ainda são endêmicas em nosso País. É de 
domínio público que as fraudes aumentam o prêmio dos 
seguros cobrados dos cidadãos. Seu combate, portanto, 
acarretará a redução dos preços das apólices.

Finalmente, o Plano estabelece metas para o 
mercado de seguros, sendo as principais: aperfeiço-
amento das relações de consumo; melhoria da ima-
gem do Mercado Segurador; maior transparência na 
efetivação dos contratos; ampliação do mercado de 
produtos tradicionais; e criação de mercado para no-
vos produtos.

O mercado de seguros possui inegável importân-
cia no cenário econômico brasileiro e mundial. Por esse 
motivo, o Plano apresentado pela Fenaseg é relevante, 
trazendo-nos, além do diagnóstico do mercado, pro-
postas para sua ampliação e beneficiando, em última 
instância, nossa população e nossa economia.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Jornal Folha de S.Paulo divulgou ontem 
(23/02), reportagem mostrando que nos dois anos do 
Governo do Presidente Lula, o número de assassina-
tos decorrentes de conflitos fundiários cresceu 31% 

em relação aos três últimos anos do governo do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso.

São números que deixam os brasileiros assusta-
dos e perplexos, e a grande pergunta é: até onde tanta 
violência vai chegar?

A morte da missionária Dorothy Stang, no interior 
do Estado do Pará, mostrou ao país que a situação já 
está fora do controle das autoridades.

Foi preciso esse assassinato, para que o governo fe-
deral enxergasse o tamanho exato da violência que impera 
nas zonas agrárias, providenciando da noite para o dia um 
pacote de medidas emergenciais que iniciam pelo Pará.

Mas o descontrole não está atingindo somente 
os paraenses.

O Jornal O Popular, representante da imprensa de 
meu Estado, Goiás, estampou também na quarta-feira 
matéria mostrando que a barbárie não tem fronteiras.

O agricultor Elon Rodrigues Ávila, que há 19 
anos deixou Anápolis, no interior de Goiás, para mo-
rar em Eldorado dos Carajás, no Pará, foi vítima de 
brutal execução. 

Ele foi morto com dois tiros, no início da noite da 
última segunda-feira, na frente de sua casa. Sua espo-
sa, Jacira Ávila, está internada em estado grave.

A morte da missionária Dorothy provocou uma 
verdadeira comoção nacional. Sabemos da sua luta 
em nome dos trabalhadores rurais e dos humildes do 
interior do Pará.

Mas não podemos deixar impunes os crimes 
que têm vitimado dezenas de brasileiros, devido à 
inércia do governo em resolver os conflitos agrários 
em nosso país.

De acordo com a Ouvidoria Agrária Nacional, o 
Governo Lula tem sido recordista em invasões de ter-
ras. São 22,8 invasões a cada mês desde que o pre-
sidente Lula assumiu.

É preciso que haja uma verdadeira disposição 
para resolver esses conflitos.

É fundamental que este governo tenha um pro-
grama objetivo e concreto para o setor primário brasi-
leiro que contemple desde os trabalhadores rurais até 
os grandes produtores.

Se isto não ocorrer com a máxima urgência, a 
mancha de sangue que hoje nos envergonha certa-
mente vai se estender ainda mais pelo Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 20 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2003, de au-
toria do Senador Pedro Simon, que dispõe so-
bre o auxílio financeiro da União aos Institutos 
Históricos e Geográficos;

– Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2003, de au-
toria do Senador Papaléo Paes, que altera os 
artigos 53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e

– Projeto de Lei do Senado nº 484, de 2003, de au-
toria do Senador Papaléo Paes, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Macapá, no Estado do Amapá. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e Edu-
cação, as matérias vão à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Resolução nº 5, de 2004, de autoria do 
Senador João Capiberibe, que altera o § 5º do 
art. 4º da Resolução nº 96, de 1989;

– Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2003 (nº 
6.425/2002, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dá nova reda-
ção ao caput e ao § 3º do art. 304 do Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal;

– Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2004 (nº 
3.371/97, na Casa de origem), que altera o art. 
259 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil;

– Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2004 (nº 
818/2003, na Casa de origem), que altera o artigo 
1.121 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil, para incluir, como 
requisito indispensável à petição da separação 
consensual, o acordo entre os cônjuges relativo 
ao regime de visitas dos filhos menores;

– Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2004 (nº 
3.407/2000, na Casa de origem), que declara o 
arquiteto Oscar Niemeyer Patrono da Arquitetu-
ra Brasileira;

– Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 2004 (nº 
7.351/2002, na Casa de origem), que institui o 
Dia Nacional da Assistência Social;

– Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2004 (nº 
834/2003, na Casa de origem), que institui o 
Dia Nacional da Imigração Japonesa; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2004 (nº 
856/2003, na Casa de origem), que institui o Dia 
Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho.

Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

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

– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 794, de 2004 
(nº 195/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rádio Lite FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 883, de 2004 
(nº 466/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de For-
mação Social, Cultural e Ambiental do Barreto 
– AFSCAB a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Niterói, Estado do Rio 
de Janeiro;

Ata da 7ª Sessão Não Deliberativa 
em 25 de fevereiro de 2005

3ª Sessão Deliberativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, Antero Paes de Barros e Mão Santa
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.086, de 2004 
(nº 805/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rádio Recôncavo FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santo Antônio de Jesus, 
Estado da Bahia; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.097, de 2004 
(nº 857/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Fun-
dação Frei Rogério para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de 
Curitibanos, Estado de Santa Catarina.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Educação, as matérias vão à promul-
gação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 92, DE 2005

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, combinado com o art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, requeiro que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Saúde, Humberto Costa, o presente re-
querimento, para que forneça informações a respeito 
de notícia publicada na imprensa, que o Governo Fe-
deral não estaria repassando convenientemente aos 
Estados, os medicamentos retrovirais, necessários ao 
tratamento dos pacientes portadores da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida.

Gostaríamos de inquirir o ministro sobre:

a) Confirmação da informação que não 
estariam sendo repassadas as quantidades 
do medicamento AZT (Zidovudina) à rede pú-
blica;

b) As razões pelas quais o procedimento 
de aquisição e repasse da medicação não fun-
cionou adequadamente nos últimos meses;

c) Que Estados foram atingidos pelo de-
sabastecimento e em que quantidades?

d) Qual é o risco de faltar, também, me-
dicamentos contra a tuberculose ou de outras 
doenças endêmicas ou infectocontagiosas?

e) Que medidas estão sendo tomadas 
para a regularização do fornecimento e cara 
evitar novos desabastecimentos?

f) Indicar as providências administrativas 
já tomadas para a identificação e punição de 

eventuais responsáveis pela crise de forneci-
mento e medidas para evitar novos desabas-
tecimentos.

Justificação

Notícias publicadas na imprensa informam so-
bre o desabastecímento de remédios constantes do 
coquetel anti-Aids, que afetariam 19 mil pacientes em 
todo o país.

Ainda pela imprensa, ficamos sabendo que o mi-
nistério informou que a crise decorreu de problemas na 
entrega da matéria prima por parte dos fornecedores 
e que haveria dificuldades nas negociações de preço 
entre governo e fabricantes.

O laboratório, de público, desmentiu o governo 
dizendo que não houve problemas na negociação e 
que “talvez tenha sido erro de cálculo do ministério ou 
falta de recursos para comprar um lote maior”.

Dado o desencontro nas informações, e por tra-
tar-se de um tema relevante, que envolve a vida de, 
pelo menos, 155 mil pessoas, é que encaminho este 
requerimento ao senhor Ministro da Saúde, para que 
estas informações sejam prontamente prestadas ao 
Senado Federal, inclusive informando sobre as medidas 
administrativas tomadas para identificar os responsá-
veis, puni-los se for o caso, e principalmente tomar as 
medidas que não permitam que outros desabasteci-
mentos de medicamentos aconteçam.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2005. – Se-
nador José Jorge. 

(À mesa Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão nos termos do inciso III 
do art. 216 do Regimento Interno.

Há oradores inscritos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, peço minha inscrição como Líder do PSDB, 
mas, antes formulo uma questão de ordem à Mesa.

Sr. Presidente, formulo esta questão de ordem 
para indagar a V. Exª e à Mesa Diretora do Senado Fe-
deral se o documento que passo a ler é cabível para os 
fins de que trata o art. 223 do Regimento Interno.

A orientação que ora solicito tem o objetivo de 
esclarecer melhor o disposto naquele dispositivo re-
gimental, a meu ver, pouco claro.

De fato, o artigo antecedente, de número 222, trata 
de votos de aplauso, regozijo, pesar e correlatos.
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Já o art. 223, que invoco, diz apenas que se apli-
cam os mesmos dispositivos do art. 222 ao voto de 
censura, previsto no artigo subseqüente.

Para que V. Exª possa decidir mais facilmente, 
passo a ler o objeto e o destino do requerimento que, 
a seguir, poderei encaminhar à deliberação da Mesa.

REQUERIMENTO Nº     , DE 2005

Requer Voto de Censura ao Presidente 
da República, pela confissão pública por ele 
feita em 23 de fevereiro de 2005, no Norte do 
Espírito Santo, segundo a qual foi omisso 
ao escamotear graves fatos que teriam sido 
levados ao seu conhecimento no início do 
atual Governo.

Requeiro, nos termos do art. 223 do Regimento 
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, Voto 
de Censura ao Presidente da República, que, em 23 
de fevereiro de 2005, em solenidade pública no Estado 
do Espírito Santo, declarou, no discurso ali proferido 
que, no início de seu Governo, adotou postura omissa, 
deixando de fazer aquilo que moral ou juridicamente 
deveria fazer, na condição de Chefe do Poder Executi-
vo, a partir do momento em que, como afirmou, tomou 
conhecimento de atos de corrupção que teriam sido 
praticados no período antecedente ao seu mandato.

Requeiro, ademais, que este Voto de Censura 
seja levado ao conhecimento do Presidente da Câmara 
dos Deputados para instruir pedido a ser formalizado 
naquela Casa, para que o Senado da República possa 
processar o Presidente da República por crime de res-
ponsabilidade, podendo chegar ao seu impedimento.

Justificação

É apropositado o voto de censura que ora re-
queiro, tendo em vista a gravidade de declarações 
públicas do Presidente da República em solenidade 
realizada no Estado do Espírito Santo. Ali, com minú-
cias, o Chefe do Governo confessou ter sido omisso 
ao escamotear fatos que disse terem sido levados ao 
seu conhecimento por um alto companheiro, dando 
conta de atos de corrupção que teriam sido praticados 
no período anterior ao atual mandato presidencial em 
processo de privatização.

O tom e o conteúdo das afirmações do Presiden-
te da República deixaram estarrecida a Nação, que 
sempre espera de seu Dirigente Maior sobriedade, 
firmeza e postura condizentes com as responsabili-
dades de seu cargo. E, simultaneamente, os mesmos 
fatos o colocaram em situação de réu confesso e de 
governante negligente.

O Voto de Censura tem o objetivo de expressar o 
inconformismo da população brasileira e uma imediata 

manifestação de repúdio a uma conduta inaceitável e 
descomedida de quem, no exercício da Presidência 
da República, deveria se pautar com a dignidade ine-
rente ao cargo.

Aguardo a palavra de V. Exª, Sr. Presidente, sobre 
essa questão de ordem e sobre o requerimento que 
apresento. E peço a palavra para, em seguida, falar 
como Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao eminente Senador Arthur Virgílio. A 
questão de ordem que formula cumpre todos os que-
sitos regimentais.

A Mesa esclarece a V. Exª que o §1º do art. 222 
estabelece que, lido na hora do Expediente, o reque-
rimento será remetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania ou à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. No caso, pelo teor do do-
cumento, será enviado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para deliberação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa apenas pergunta a V. Exª se o requerimento 
será encaminhado.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra, como Líder, por cinco minutos, 
para comunicação urgente de interesse partidário, nos 
termos do art. 14, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, desta vez, o Presidente da República 
ultrapassou todos os limites aceitáveis pela ética, pelo 
comportamento, pela sobriedade, pela seriedade pú-
blica. Sua Excelência, pura e simplesmente, no afã de 
fazer campanha, no hábito lamentável de não governar, 
de não se sentar à cadeira presidencial para estudar 
os problemas do País com a seriedade que se exige 
de um Chefe de Nação –- pensando na leviandade 
com que se portou –- pretendia atingir o Presidente da 
República na gestão anterior, Sr. Fernando Henrique 
Cardoso. Sua Excelência terminou revelando-se réu 
confesso de crime de prevaricação.

Se não me engano, o artigo do Código Penal 
que trata de crime de prevaricação é o 316 ou o 317, 
Senador Mão Santa. Lá, está estabelecida a pena de 
detenção, tudo aquilo que vem cominado pela legisla-
ção penal brasileira.

Desta vez, não é possível deixar passar. Requeri 
um voto de censura a ser –- imagino eu –– endossado 
pela unanimidade deste Senado Federal, por entender 
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que o Presidente precisa realmente receber um basta, 
uma trava, ser posto em limites, porque não há, na de-
mocracia brasileira, nenhum brasileiro livre de limites, 
e Sua Excelência se imagina livre de limites. O Pre-
sidente, então, recebe um alto funcionário sem dizer 
seu nome –- e foi desmentido pelo Sr. Carlos Lessa à 
noite; se era a carapuça para o Sr. Carlos Lessa, este 
disse que com ele não foi. O Presidente não diz que 
alto funcionário é esse, não diz que autarquia é essa, 
não diz que entidade é essa. Afirmou apenas que ha-
via corrupção no Governo passado e que dissera ao 
denunciante: “Feche a boca, não denuncie, porque não 
quero que isso corroa a imagem do Brasil”. Como se a 
imagem do Brasil pudesse ser corroída por apuração 
de corrupção, com a conseqüente punição dos cul-
pados e fosse, por outro lado, preservada a imagem 
pelo acobertamento de malfeitos! Amanhã, Sr. Presi-
dente, suponho que esse alto funcionário chegasse 
ao Presidente da República e dissesse assim: “Presi-
dente, eu, alto funcionário, pratiquei corrupção. Agora 
vou pedir-lhe, em troca daquele favor que lhe fiz, que 
Vossa Excelência feche a boca e não se pronuncie 
sobre a corrupção que eu, alto funcionário, pratiquei”. 
Ou seja, o Presidente ainda propôs – e pelo visto foi 
atendido – que esse alto funcionário se tornasse seu 
cúmplice, pois não devolveu o cargo, não devolveu as 
mordomias e não foi à imprensa denunciar que, ten-
do levado ao conhecimento do Presidente um caso 
de corrupção, Sua Excelência lhe teria recomendado 
como medida, ao seu alcance ético, que ele tapasse 
a boca e não prosseguisse com um assunto que se 
estava tornando incômodo.

 A meu ver, se isso ocorresse em outro país, 
como os Estados Unidos da América, levaria ao im-
peachement do Presidente da República. Aqui no Bra-
sil, não sei a que levará, mas entendo que a Câmara, 
exercendo o seu direito e o seu dever constitucional, 
inicie um processo contra o Presidente da República 
por crime de responsabilidade; e o Senado, a meu ver, 
deve aprovar por unanimidade também –- imagino que 
será esse o veredicto do Senado –- um voto de cen-
sura ao Presidente da República, para que tenhamos 
paz neste País.

Tenho certeza de que esta será, Sr. Presidente, 
a lição mais amarga a ser aprendida pelo Presidente 
Lula da Silva neste seu mandato. Desta vez, Sua Ex-
celência vai aprender a, de fato, calar a boca e res-
peitar as leis vigentes do País; vai aprender, de fato, 
que não é mais o líder sindical que se reúne no bar da 
esquina para conversar qualquer lorota que ele queira, 
com quem ele queira, na hora que ele queira. Já não 
é  assim. Ele tem de ser responsável as vinte e quatro 
horas do dia, os trinta dias do mês, os doze meses do 

ano, os quarenta e oito meses do seu mandato. Sua 
Excelência, por falar demais e por falar à toa, estava 
mesmo na corda bamba e, de repente, tropeçou e 
caiu no abismo que leva à leviandade, à palavra fácil, 
à palavra descomedida e desmedida.

Portanto, Sr. Presidente, lamento não podermos 
aproveitar esta manhã de sexta-feira para  debates, já 
que não temos sessão deliberativa para discutir.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 

Virgílio, ao longo da história do Senado, V. Exª tem 
cumprido sua missão tal Rui Barbosa, cujas palavras 
aqui lembro: de tanto ver as nulidades prosperarem, 
a desonestidade campear, a mentira, vai chegar o dia 
que vamos ter vergonha de ser honestos. Tudo isso 
se deve à infelicidade de o nosso Presidente ter um 
núcleo duro – aliás, cabeças duras –, que não lhe 
dá a devida orientação. Agora, o Senado é para isso 
mesmo, somos os pais da Pátria, os continuadores 
de Rui Barbosa. O pai de V. Exª foi um deles e soube 
lutar nas dificuldades, assim como V. Exª o é. Eu diria 
algo sobre Lula: ele quer com isso diminuir o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso. Nunca votei em 
Fernando Henrique Cardoso. Nas primeiras eleições, 
votei no candidato do meu Partido, Orestes Quércia; 
na segunda, em Ciro Gomes. Mas o País sabe que S. 
Exª foi um Presidente extraordinário. Isso ninguém pode 
negar. Como diz Lacordaire, quem tem bastante luz 
não precisa diminuir ou apagar a luz dos outros para 
brilhar. Com essas declarações, Sua Excelência quis 
atingir o ex-Presidente, que fez funcionar as institui-
ções. Ele não era culpado não. Quando fui Governador 
do meu Estado, fiz funcionar as instituições – o Poder 
Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e 
suas delegacias. Então, ele não atingiu o Presidente 
Fernando Henrique. É o que diz o povo, a sabedoria: 
a ignorância é audaciosa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa. Concluo, Sr. Presidente, 
até para ficar no tempo mesmo que me resta, dizendo 
que o Presidente não pode continuar passando essa 
imagem atoleimada para a Nação, não pode. Não pode 
continuar passando essa imagem do brincalhão, ou do 
demagogo reles, que todos os dias abraça uma velhi-
nha, todos os dias carrega uma criança. Governar é 
estudar os problemas nacionais, governar é ser sóbrio, 
governar é ter seriedade pública, é ter comportamen-
to condizente com a altura do cargo que representa. 
Governar é não prevaricar, é não acobertar denúncia 
de corrupção, é não acobertar o malfeito; doa a quem 
doer, governar é mandar investigar. É o que ele diz todo 
dia. Quer assumir a responsabilidade dessas investi-
gações da Polícia Federal que aconteciam à farta no 
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outro governo e que, a meu ver, acontecem às vezes 
até sem o seu conhecimento. Ele não quer assumir 
isso? Como, então, resolveu impedir a investigação 
de corrupção no Governo passado?

Presidente Lula, se Vossa Excelência pretende 
obter a tal reeleição, está escolhendo o pior caminho, 
pois está começando a despertar na Nação um sen-
timento de inquietude, um sentimento de temor, um 
sentimento de medo, um sentimento de pavor, um sen-
timento de insegurança. Talvez seja esse o sentimento. 
Todos os dias, todo final de semana,o Presidente  fala 
uma tolice diferente, que é explorada pelos chargistas 
ou pelos jornais, mas sem a gravidade desta, que está 
contida no crime de prevaricação cometido pelo Pre-
sidente da República.

Espero que o Senado, de fato, exerça com in-
dependência e acima de partidos o seu direito, o seu 
poder, o seu dever e aqui aprove o voto de censura ao 
Presidente da República, que estou requerendo.

Concedo o aparte ao Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre Sena-

dor Arthur Virgílio, agradeço a V. Exª a oportunidade do 
aparte. Observo que V. Exª sempre faz um pronuncia-
mento vigilante, o que um democrata deve fazer quando 
o assunto envolve a defesa do bom debate político, da 
regra de convivência e de procedimento na vida pú-
blica nacional. V. Exª faz o seu pronunciamento com 
a responsabilidade de democrata que é na vida diária 
do Senado Federal. Agora, manifesta uma indignação 
aparentemente justa, quando a honra do Governo que 
V. Exª defendeu como Líder nesta Casa foi ofendida, 
foi supostamente atacada pelo Presidente da Repú-
blica. Li o teor das matérias a que V. Exª se refere nos 
grandes jornais. Fiquei atento e com certo ar de preo-
cupação com o que foi colocado, com a forma como a 
matéria foi colocada, mas por conhecer a biografia do 
Presidente Lula, a sua história, a sua responsabilidade 
política, por ser testemunha do procedimento ético que 
norteia a sua vida e nele reconhecer um verdadeiro 
estadista, tenho certeza absoluta de que o esclareci-
mento será feito no momento oportuno. A Nação ouvi-
rá a versão do Presidente Lula sobre o episódio, mas 
posso seguramente afirmar, com antecedência, que 
jamais partiria do Presidente Lula qualquer insinuação 
contra a honra do ex-Presidente Fernando Henrique. 
Todo o Brasil é sabedor da longa convivência histórica 
que une o Presidente Lula e o Presidente Fernando 
Henrique. Entre os dois há uma relação de respeito 
mútuo, incompatível com insinuações recíprocas sobre 
falta de honradez. Até o presente momento, o nosso 
Líder do PT e o Líder do Bloco de apoio ao Governo 
não chegaram para prestar melhores esclarecimentos, 
mas imagino que o Presidente estivesse tratando de 

uma informação relativa aos problemas que enfrentou 
no início de sua gestão, a qual foi duramente atacada 
pelo PSDB como uma gestão que enveredaria pelos 
mesmos caminhos pelos quais havia enveredado a 
Argentina. Segundo o candidato José Serra, o Brasil 
corria o risco de afundar como a Argentina se Lula fos-
se eleito. Qualquer frase, qualquer afirmação pública 
que o Presidente da República ou qualquer membro 
do primeiro escalão do Governo fizesse naquele mo-
mento poderia pôr em risco, sim, a idéia da governa-
bilidade. Poderia haver um impacto sobre o risco-país, 
poderia se concretizar grave desvalorização cambial 
que estava às portas do nosso Governo, e poderia 
voltar a inflação que tinha sido deixada pelo Governo 
Fernando Henrique anteriormente. Por isso, só posso 
concluir que a matéria teve essa preocupação, que 
nunca esteve presente a tentativa de prevaricação, tipo 
penal que V. Exª muito bem apresenta ao se reportar 
ao Código Penal. Tenho certeza de que o esclareci-
mento se dará no momento oportuno. Posso lembrar 
a V. Exª fato semelhante ocorrido com o ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, por quem tenho estima 
e respeito. Com absoluta tranqüilidade, digo que ele 
jamais ofenderia uma instituição ou um representante 
da sociedade brasileira. Digo isso em função de sua 
trajetória de vida, de sua estatura intelectual e da res-
ponsabilidade ética de que sei ser ele possuidor. Re-
firo-me ao episódio em que ele afirmou que quem se 
aposentava aos 45 anos – no caso, o professor – era 
vagabundo. Foi dada uma interpretação equivocada a 
uma afirmação, porque tenho certeza de que jamais 
partiria dele uma ofensa ao professorado brasileiro, 
à academia brasileira, de onde ele próprio é oriundo. 
Tenho certeza, portanto, de que esse episódio será 
esclarecido. A rigidez com que V. Exª age é muito im-
portante, porque demonstra sobretudo a sua austera 
postura de vigilante da democracia, que é a postura 
que deve ter o primeiro mandatário da Nação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Tião Viana.

Encerro, Sr. Presidente, respondendo ao Sena-
dor Tião Viana. 

Há uma diferença muito grande, Senador Tião 
Viana, entre o arroubo do Presidente da República – ali-
ás, tem sido repetida pelo Presidente Lula essa coisa 
dos vagabundos a cada fim de semana – e a postura 
do ex-Presidente Fernando Henrique: jamais passa-
ria pela cabeça do Presidente da República anterior 
acobertar corrupção. As denúncias de corrupção que 
chegam às mãos de um homem público responsável 
são encaminhadas ao Ministério Público ou a quem 
de direito, para que providências sejam tomadas, para 
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que o denunciante falso não fique impune ou para que 
o culpado de corrupção não fique impune.

V. Exª, com a habilidade de sempre, com a corre-
ção de sempre, abre caminho para a única coisa correta 
e justa que o Presidente da República pode fazer, que 
é apresentar com humildade – a humildade que talvez 
tenha lhe faltado até então – uma retratação pública 
e clara. Não há dúvidas quanto à declaração feita: o 
Presidente falou na televisão, ouvi com os meus ou-
vidos, vi a imagem com os meus próprios olhos. Sua 
Excelência disse exatamente o que os jornais repro-
duziram, aquela coisa deprimente: que mandou calar 
a boca; que, apesar de a denúncia de corrupção ser 
grave, que não falasse, porque isso seria muito ruim 
para nós.

O Presidente da República poderia – V. Exª abre 
caminho para isso com a sua grandeza, com a sua 
capacidade de ir ao justo – apresentar uma retrata-
ção, deve fazer isso o quanto antes. Deve, além disso, 
aprender a lição: daqui para frente, como diz a música, 
tudo tem que ser diferente com ele. Daqui para frente, 
deve aprender que, se puder ler, não improvise e, se 
tiver que improvisar, improvise com seriedade. Deve 
repetir o tempo inteiro para si mesmo: sou Presidente 
da República, sou Presidente da República, sou Pre-
sidente da República; sou responsável, tenho que ser 
responsável, tenho que ser responsável, não posso 
deixar de ser responsável; não posso exagerar, não 
posso exagerar, não posso exagerar; não posso ser 
leviano, não posso ser leviano. Ele tem que repetir 
essas frases o tempo inteiro, como se fosse um man-
tra, porque, afinal de contas, por mais um ano e tan-
tos meses, o Presidente da República se chama Luiz 
Inácio Lula da Silva, e este país não é uma república 
bananeira. Este país é uma economia importante, este 
país é uma democracia amadurecida que tem institui-
ções funcionando, entre as quais o Senado Federal, 
ao qual apelo no sentido de que aprove o voto de cen-
sura ao Presidente Lula caso ele não apresente a sua 
retratação clara.

Parabenizo V. Exª, Senador Tião Viana, pela cla-
rividência de sempre – clarividência que, às vezes, fal-
ta ao Presidente. Está aí o caminho: o caminho seria 
o Presidente da República apresentar à Nação, com 
justeza, com clareza e com humildade, um pedido de 
desculpas, um pedido de retratação. Isso é o que tem 
de ser feito. Qualquer coisa diferente disso é grave, 
é deseducar nossas crianças; fora disso, é dizer às 
crianças que neste País tem gente que pode governar 
acobertando corrupção. 

Em nome dos que têm filhos, em nome dos que 
têm netos, em nome dos nossos filhos e dos nossos 
netos, não podemos aceitar isso. É fundamental que 

essas crianças não sejam deseducadas, que cresçam 
respeitando o Presidente da República delas. O Pre-
sidente da República tem de se dar ao respeito para 
merecer o respeito dessas crianças que haverão de 
construir um futuro mais radioso e mais justo para a 
República brasileira.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. Pre-
sidente.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, o Senador Ramez Tebet, por permuta com o 
Senador Tião Viana.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, confesso, inicialmente, 
que estava com saudade da tribuna do Senado. Desde 
que iniciamos os trabalhos referentes ao ano de 2005, 
é a primeira vez que ocupo esta tribuna, e a ocupo im-
pulsionado por setores da sociedade brasileira, princi-
palmente o dos produtores, pecuaristas e agricultores 
do Estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, o que 
me traz a esta tribuna hoje são as dificuldades que o 
agronegócio está enfrentando no Brasil.

Antes de entrar no tema propriamente dito, po-
rém, quero saudar a Mesa do Senado da República, 
o Plenário e as lideranças partidárias, pois se tornou 
realidade algo que realmente faltava para completar 
os trabalhos específicos que a Casa realiza.

Eu não compreendia como é que, num país de 
desigualdades sociais e regionais tão grandes, onde o 
combate à desigualdade é objetivo nacional permanente 
a ser perseguido por todos os brasileiros – e se discu-
te tanto aqui no Senado os problemas e as diferenças 
regionais e as dificuldades enfrentadas por todas as 
Regiões do País, mas principalmente pelo Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste –, não dispúnhamos de uma Co-
missão de Desenvolvimento Regional. Vejo que agora 
essa Comissão está prestes a ser instalada.

A Presidência da Comissão de Desenvolvimento 
Regional foi acertadamente entregue a um companhei-
ro nosso do Nordeste que governou com sabedoria 
e inteligência o Estado do Ceará e que tem honrado 
com as suas sábias palavras o Senado da República: 
o Senador Tasso Jereissati.

Senador Antero Paes de Barros, V. Exª tem ba-
talhado pelo desenvolvimento regional. Fui Superin-
tendente da Sudeco, e V. Exª se lembra disso. Sei da 
importância de termos órgãos que possam promover, 
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estimular, estudar, planejar, financiar o desenvolvimen-
to dessas regiões. Então, avançamos bastante. Era 
importante a criação dessa Comissão. Senador Mão 
Santa, a economia brasileira é impulsionada pela agri-
cultura, pela pecuária, mas já não é mais só a vocação 
que impulsiona o brasileiro a produzir no campo, são 
as necessidades do mundo, é a globalização, é a tec-
nologia que está avançando, e os nossos produtores 
e os nossos agricultores estão acompanhando esse 
avanço. Então, como poderíamos compreender que 
uma Casa como a nossa, que defende a Federação, 
não tivesse uma Comissão de Agricultura, a exemplo 
da que existe na Câmara dos Deputados?

Havia uma lacuna, lacuna que, finalmente, Sr. 
Presidente, foi preenchida e, felizmente, essa Comis-
são de Agricultura, que deverá ser instalada, segundo 
estou informado, na próxima terça-feira, terá na pre-
sidência o Senador Sérgio Guerra, que representa o 
Estado de Pernambuco. Conhecendo o Senador como 
conheço, sei que essa Comissão vai se instalar e vai 
ser coroada de pleno êxito. 

Essas considerações vêm a propósito do assunto 
que me traz a esta tribuna, porque era incompreensível 
que o agronegócio, responsável por pouco mais de 1/3 
do PIB brasileiro, não tivesse um órgão, uma Comis-
são especializada para defendê-lo. Se o agronegócio 
é responsável por 42% das exportações nacionais, 
como não termos essa Comissão? E como é possí-
vel que um homem como eu, vindo do Centro-Oeste, 
de Mato Grosso do Sul, como V. Exª, Senador Antero 
Paes de Barros, não ocupasse esta tribuna, ainda mais 
que as entidades de classe, os produtores estão pas-
sando e-mails e estão me impulsionando? Eles estão 
até estranhando por que já não se buscam soluções 
para resolver os problemas que estão ameaçando o 
agronegócio no Brasil.

O agronegócio também é responsável por um 
superávit externo de US$33 bilhões e ainda emprega 
37% dos brasileiros, mas nuvens negras pairam so-
bre esse setor. Sabemos o que está havendo por aí. 
Os horizontes são sombrios. Alguns, decorrentes da 
própria natureza, como a seca, que já assola o meu 
Estado, o seu Estado e outros Estados da Federação, 
além de outros fatores. 

Se não podemos controlar a natureza, a admi-
nistração cabe a nós. Medidas que o Governo pode 
tomar podem ajudar muito o agronegócio, que está 
sendo prejudicado, volto a repetir, por fatores externos: 
o aumento dos insumos, que foram adquiridos quando 
o dólar, Senador Mão Santa, estava a R$3,00 ou pouco 
mais; as condições deficientes do transporte – e quan-
to se tem clamado e reclamado nesta Casa quanto à 
precariedade das nossas estradas! –, que reduzem, 

assim, a lucratividade e levam ao desperdício de uma 
grande parte da produção agrícola brasileira; as defi-
ciências das nossas armazenagens. 

O que falar, então, da escassez de crédito? E 
como não conter a nossa indignação diante dos juros 
elevados? E agora vem aí a queda dos preços interna-
cionais das principais commodities, acarretada pela su-
persafra mundial, especialmente a norte-americana.

Sr. Presidente, a nossa região é de larga tradi-
ção agrícola, ela está sendo afetada pela queda dos 
preços, principalmente do milho e da soja, cujas pro-
duções estão sendo castigadas por custos crescen-
tes. Pecuaristas do Estado de Mato Grosso do Sul, por 
exemplo, estão acuados pelos baixos preços pagos ao 
produtor pela carne bovina. 

Se não bastassem tantos problemas, Sr. Presi-
dente, em vez de procurar adotar medidas que possam 
minorar a crise que se avizinha – e que, se não forem 
tomadas providências, promete ser uma crise ainda 
mais grave –, o Governo ainda criou, de punho próprio, 
de ato próprio, um embaraço de grande monta, Senador 
Mão Santa: no último dia do ano, quando se esperava 
um presente, talvez, quando se esperavam medidas 
de esperança, o Governo editou a Medida Provisória nº 
232, que, a pretexto de corrigir a tabela do Imposto de 
Renda da Pessoa Física, trouxe no seu bojo uma série 
de medidas que vão agravar, se aprovada for – acre-
dito que não será –, profundamente o setor produtivo 
nacional. Diria que ela pegou em cheio o agronegócio 
ao determinar, por exemplo, a retenção de tributos na 
fonte, a partir de 1º de março deste ano, em face das 
vendas de pessoas físicas e jurídicas.

Na prática, isso quer dizer que, para os produto-
res rurais a cobrança antecipada do Imposto de Renda 
e da contribuição social sobre o lucro líquido, em vez 
de tributar a renda, passa a tributar, por incrível que 
pareça, Senador Tião Viana, o faturamento.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Permitirei 
daqui a pouco, Senador Tião Viana.

De acordo com a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, a CNA, o produtor rural pessoa 
física passará a pagar 1,5% do Imposto de Renda. Já 
o produtor pessoa jurídica pagará, além do Imposto de 
Renda, 1% de Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do, totalizando, portanto, 2,5% de tributos recolhidos. 

Contra essa medida, os setores produtivos, os 
prestadores de serviços, enfim, a sociedade está mo-
bilizada, Senador Tião Viana. É interessante isso. A 
sociedade passou na nossa frente, nós que somos da 
classe política. Dois mil empresários estão reunidos no 
Estado de São Paulo, e em todos os Estados da Fede-
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ração o mesmo está ocorrendo. Vão-se reunir no meu 
Estado, já recebi convite para lá comparecer.

Por achar a medida profundamente injusta, a 
sociedade está reagindo, está na frente. Está dizendo 
a nós, os políticos, que não podemos mais ficar com 
retalhos, que a carga tributária brasileira está muito 
elevada, é a maior do mundo.

Enquanto a reforma tributária fica parada na Câ-
mara dos Deputados, o Governo fica emitindo medidas 
a conta-gotas, como essa que atinge as prestadoras 
de serviço em cheio e que vai fundo no agronegócio, 
que, como disse, é tão importante para o crescimento 
e para o desenvolvimento do nosso País.

Vejam bem, até aqueles que estiverem isentos 
do Imposto de Renda terão que esperar pela restitui-
ção, Senador Mão Santa. Isso é de uma gravidade 
sem fim!

Não acredito que essa medida provisória vá ser 
aprovada tal qual se encontra; nenhum de nós acredi-
ta, mas é preciso aproveitar a oportunidade para, re-
almente, fazer algo que não prejudique aqueles que 
estão produzindo; muito ao contrário, que venha a 
ajudar aqueles que produzem, aqueles que dão em-
prego. Senhores, se queremos investimentos no Bra-
sil, precisamos ter segurança jurídica e institucional. O 
Governo não pode ficar editando medidas provisórias 
referentes a tributos, porque quem quer investir quer 
saber quanto vai pagar de imposto. Se não souber, 
vai preferir fazer investimentos em outros lugares, em 
outros países.

Só vou dar um exemplo para demonstrar a gra-
vidade da situação: um criador de gado de leite que 
produza pouco mais de 75 litros de leite por dia terá 
que pagar Imposto de Renda. Será que isso é aceitá-
vel? Penso que não, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores. Então, pergunto: onde está a sensibilidade de 
alguns homens públicos do nosso País? E mais: onde 
está o bom senso?

Senador Tião Viana, tenho a honra de lhe con-
ceder um aparte.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre Sena-
dor Ramez Tebet, é muito bom para nós, Senadores, 
observar o retorno firme, o retorno do grande vigilante 
do Estado brasileiro, do homem que preserva o vín-
culo do seu mandato com as origens do seu Estado, 
que está  ligado fortemente ao desenvolvimento rural 
e crescimento do País. V. Exª estabelece logo uma 
conexão, antecipando o que será o compromisso e a 
responsabilidade da Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária que se está instalando no Senado Fe-
deral. De fato, é uma situação atípica. O Brasil, com o 
agronegócio, com o atual desenvolvimento rural, com 
a participação nas exportações, com a balança comer-

cial e a produção rural nacional não pode prescindir, 
no Senado Federal, de uma comissão de agricultura. 
V. Exª relata com aflição o que vive o setor produtivo 
do seu Estado e de outros daquela região em relação 
ao milho e à soja. Estamos diante de uma grande pro-
dução agrícola americana de soja, milho e algodão 
e, portanto, vai haver um sacrifício do setor brasileiro 
em razão disso. É claro que não basta que fiquemos 
aguardando, no Parlamento, que o Ministro da Agri-
cultura, com a sua eficiência, e que as câmaras de 
gestão da área encontrem uma solução. O Parlamen-
to brasileiro tem de ser o mediador, tem de agir, tem 
de interferir para encontrar regras de mercado inter-
nacional que preservem a produção e a rentabilidade 
do agronegócio brasileiro como grande alavancador de 
empregos e de desenvolvimento humano para o nosso 
País. Creio que V. Exª é justo quando relata, em seu 
pronunciamento, o exemplo do produtor de leite que 
retira 75 litros ao dia e que terá de pagar Imposto de 
Renda. V. Exª está sendo claro ao fazer uma análise 
comparativa extraordinária. Se há isenção para quem 
ganha mais do que isso e vive no meio urbano e se 
todo enfoque do desenvolvimento brasileiro inteligen-
te é para que haja a desconcentração urbana, como 
sacrificar esse produtor, que acorda às 3h30 ou 4h da 
manhã para retirar o leite e vendê-lo para gerar o ali-
mento que chega à nossa mesa nas cidades? Creio 
que essa é a manifestação de quem tem compromisso 
efetivo com o caminho correto para o Brasil. O Ministro 
Palocci, felizmente, já demonstrou sensibilidade em re-
ver a matéria. S. Exª está negociando com os setores 
organizados da sociedade de maneira correta. O Pre-
sidente Lula demonstra sensibilidade com o tema e já 
pediu ao Ministro Palocci que se manifeste e procure 
um entendimento. Iremos caminhar bem em direção 
ao resultado de tudo isso. Esperamos que a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária tenha o conteúdo e 
a responsabilidade que V. Exª apresenta.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador 
Tião Viana, a solidariedade de V. Exª enriquece o meu 
pronunciamento e demonstra que, independentemente 
de partidos políticos, todos nós temos sensibilidade.

Senador Tião Viana, é preciso ouvir mais a clas-
se política. É preciso ouvir homens como V. Exª. Sabe 
por quê? Como é que se edita essa medida provisória 
no dia 30 ou 31 de dezembro? Não consigo entender 
isso! Creio que essa atitude é de uma frieza total. Não 
pode acontecer algo assim. A matéria diz respeito a 
tributos e afeta a vida de brasileiros. 

Os técnicos e os economistas capitaneados pelo 
Dr. Palocci, que tem dado demonstração da sua in-
teligência, precisam ouvir as lideranças políticas do 
País e ouvir mais os reclamos da sociedade. Se os 
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ouvissem, não editariam uma medida provisória como 
essa no dia 30 de dezembro. Isso não pode aconte-
cer. Agora, começa toda uma luta para se consertar o 
dano e, naturalmente, ele será consertado pela meta-
de, quando o que se devia fazer era revogar a medida 
e deixar somente a parte que vinha sendo prometida 
há muito tempo: os 10% do Imposto de Renda. Isso 
tinha de ser zerado para se construir algo em favor do 
agronegócio, em favor de quem produz no Brasil, em 
favor de se construir uma legislação mais justa e que 
não sacrifique o brasileiro. 

Por que não ter a humildade de retirar essa me-
dida provisória? Era o melhor que se podia fazer. Mas, 
não. Sei que isso não vai acontecer; mas, aqui quero 
fazer justiça: felizmente é Relator dessa matéria o Se-
nador Romero Jucá, Parlamentar experiente, represen-
tante do Estado de Roraima. Espero que S. Exª consiga, 
junto às autoridades econômicas, não digo minimizar 
o problema – não há como minimizá-lo, estudei a ma-
téria –, mas alterar a medida provisória. Por qualquer 
ângulo, a medida onera a carga tributária, e isso é um 
desestímulo para quem quer trabalhar e, infelizmente, 
um estímulo para quem quer ir para a informalidade. 
Daí a gravidade do problema: quanto mais tributo se 
cobra, mais se acentua ou se aquece o apetite para 
a sonegação ou para a informalidade. Infelizmente é 
o que acontece.

Penso que chegou a hora de mudarmos o trato 
da coisa pública no Brasil. Não se pode, repito, com-
pensar correção de tabela de Imposto de Renda com 
o sacrifício de pequenos e médios produtores rurais 
e de empresas prestadoras de serviço. 

É nosso dever lutar para modificar ou eliminar a 
ameaça que está pairando com essa Medida Provisória 
nº 232, editada em um momento inoportuno, quando 
os custos de produção estão em ascensão, quando 
a rentabilidade está em queda, quando as perspecti-
vas de preço para as principais commodities brasilei-
ras apontam para uma queda vertiginosa. Portanto, é 
preciso fazer algo. Creio que nunca é tarde para um 
entendimento. 

Senador Mão Santa, ouço V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ramez 

Tebet, estou atentamente ouvindo V. Exª, envaidecido 
e muito feliz. Primeiro, porque V. Exª se recupera de 
um problema de saúde. Isso tranqüiliza o País. Eu es-
tava a meditar e quis Deus que chegasse à Casa e se 
inscrevesse para falar o Pedro Simon. No PMDB, fala-
se que cresceu o número de Cadeiras: de Deputado e 
Senador, mas eu pensava em qualidade. V. Exª, como 
Pedro Simon, é a grandeza da qualidade do nosso 
Partido. E eu ficava a meditar como o PMDB está for-
te! Está ali Rui Barbosa, Senador Antero Paes – um 

pouco acima de V. Exª. Trinta e um anos neste Senado. 
E Deus foi bom para nós. Foi bom porque, juntando 
os anos de Ramez Tebet, que são só dez; juntando 
os anos de Pedro Simon, dão esses trinta e um anos. 
Isto tem engrandecido este Senado, a voz de S. Exª 
tanto quanto a de V. Exª.  E eu queria render aqui uma 
homenagem ao homem que V. Exª representa. V. Exª 
dirigiu a Comissão de Assuntos Econômicos, que tem 
uma longa história, como se pode ver na galeria, mas 
ninguém excedeu a V. Exª. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Nos debates so-

bre tributos, taxas, empréstimos, vemos a sua firmeza. 
Lembro-me de uma vez em que, diante de problemas 
sobre gastos relativos à saúde, eu, que devotei a mi-
nha vida a conhecer os problemas da saúde, empa-
tei em força com o Governo. V. Exª estava ausente, o 
Governo ganhou e o povo perdeu, porque eu queria 
fazer leis boas e justas. Outra vez, novamente eu tive 
a coragem de enfrentar a cabeça-dura do Planalto: 
foi 13 a 3. V. Exª estava na Presidência e decidiu por 
nós, pelo povo. Tratava-se de uma medida que previa 
o caso – raro – em que, quando não houvesse trata-
mento em nosso País, a Previdência deveria mandar a 
pessoa ao exterior. E V. Exª o permitiu. Então, agradeço 
a Deus por ter me inspirado quando governei o Piauí 
e por ter condecorado V. Exª nos poucos dias em que 
foi Ministro com a Ordem Estadual do Mérito Renas-
cença, grau Grã-Cruz, a maior comenda do povo do 
Piauí ao grandioso Líder de meu Partido, o Senador 
Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Comenda, 
Senador Mão Santa, que me orgulha e me dá grande 
satisfação, principalmente e até porque foi outorgada 
por V. Exª, que tem sido nesta Casa uma voz sincera, 
firme, em defesa do povo brasileiro. 

Mas V. Exª me fez um elogio que eu não mereço, 
ao me colocar ao lado de Pedro Simon. Ao colocar-
me ao lado de Pedro Simon como amigo, como seu 
admirador, V. Exª acerta. Mas colocar-me ao lado de 
Pedro Simon politicamente, Senador Mão Santa, é um 
elogio que quase equivale, ou equivale a comenda 
que V. Exª me concedeu, porque S. Exª é realmente 
um paradigma. 

Pedro Simon é um paradigma de homem digno 
e honrado. Às vezes quando tenho que tomar uma de-
cisão nesta Casa, fico imaginando o que estará pen-
sando Pedro Simon a respeito do assunto, tamanha 
é a convicção desse homem que continua prestando 
relevantes serviços ao País.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite V. 

Exª um aparte?
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-
sidente, Senador Antero Paes de Barros, V. Exª per-
mite? 

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Porque houve 
uma inversão completa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – A pressa, inclusive, da Presidência, é 
para atender o pedido de V. Exª. Tem V. Exª o aparte.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Agradeço a 
gentileza de V. Exª, Senador Ramez Tebet, mas não é 
verdade que haja alguém neste Congresso que esteja 
à frente de V. Exª no que tange a dignidade, seriedade, 
capacidade e competência. 

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Apoiado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª tem 

sido pau para toda obra dentro do PMDB. Em uma 
hora difícil, lá foi V. Exª, em nome da Bancada, para o 
Ministério e desempenhou um trabalho excepcional. 
Era uma hora realmente que precisava e V. Exª acei-
tou. Na hora em que precisávamos na Presidência da 
Casa de uma pessoa que realmente ditasse os prin-
cípios da Casa, V. Exª lá esteve com a sua dignidade 
e com o seu vigor. E na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, V. Exª marcou passagem. Nunca, na história 
da Comissão de Assuntos Econômicos, ela trabalhou 
com tanta seriedade, com tanta dignidade e com tanta 
rapidez. Leis como a Lei de Falência, da qual V. Exª foi 
inclusive relator, foi fruto de um trabalho extraordinário 
em uma matéria que estava parada há anos e foi apro-
vada graças ao trabalho de V. Exª. V. Exª, meu querido 
Senador, é realmente um esteio, é um estímulo. V. Exª 
é um daqueles homens que, em uma hora tão difícil, 
tão complicada, tão cheia de contratempo que vive o 
nosso MDB, reúne a unanimidade. E tenho certeza que, 
para qualquer posição que for escolhido, V. Exª terá a 
unanimidade do PMDB e da Casa. Vejo V. Exª com saú-
de. Deus atendeu as minhas orações e tenho certeza 
que de todo Mato Grosso do Sul e de muita gente do 
Brasil, que rezou para que V. Exª estivesse como está, 
firme, tranqüilo, sereno, com a saúde redobrada para 
continuar uma longa caminhada que tem pela frente. 
Sua filha foi eleita Prefeita, um bravo trabalho. Mas se 
ela pensava que ia substituí-lo precisa ficar mais uns 
trinta anos se preparando para depois poder entrar no 
lugar de V. Exª. (Palmas.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador 
Pedro Simon, que posso eu lhe dizer? Recolho suas 
palavras com profunda emoção, mas certo de que 
são fruto mais da sua generosidade. V. Exª me deixa 
emocionado. 

Sr. Presidente, peço permissão para, ao encerrar 
o meu pronunciamento, fazer só um apelo: vamos nos 
unir para acabar com essa MP nº 232. O Brasil não 

quer isso. A sociedade está se reunindo em todos os 
Estados da Federação brasileira. Vamos ouvir a voz 
da sociedade. 

O Legislativo tem obrigação de estar atento aos 
reclamos da sociedade.

Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Concedo a palavra, pela ordem, ao 
Senador Arthur Virgílio e, sem seguida, ao Senador 
Pedro Simon, para uma comunicação inadiável.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Com revisão do orador) – Sr. Presidente, o 
quadro se afigura cada vez mais grave. 

Recebo aqui notícia on line, das 9 horas e 19 
minutos, do Broadcast, intitulada “Dirceu ao PSDB: 
Feitiço pode virar contra o feiticeiro.”

Buenos Aires, 25: “ O feitiço pode virar contra o 
feiticeiro.” O alerta foi realizado pelo Chefe da Casa 
Civil, José Dirceu, em relação às declarações de in-
tegrantes do PSDB – no caso, eu próprio – que ame-
açaram abrir um processo contra o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva por “crime de responsabilidade” 
por não ter denunciado supostos casos de corrupção 
ocorridos no Governo anterior.” 

O mais grave, o que chega a ser a pós-gradu-
ação da leviandade com que se portou o Presidente 
Lula nesse episódio: 

“Durante uma apressada conversa com a impren-
sa nesta sexta-feira de manhã, na Embaixada do Brasil 
na capital Argentina, Dirceu sustentou que se o PSDB 
quiser processar o Presidente “é um direito que ele tem, 
constitucional, legal...ele é oposição e faz o papel dele...
mas tem que ver se há base legal para tal pedido... – e 
aí vem o que me estarreceu, Sr. Presidente – e se o 
feitiço não vai virar contra o feiticeiro...” Segundo Dir-
ceu, as investigações feitas pelo Congresso Nacional 
sobre casos de corrupção possuem uma característi-
ca especial: “sabemos como elas começam,mas não 
sabemos como elas terminam...” 

Talvez por isso ele tenha impedido, como impe-
diu, a instalação, Senador Pedro Simon, Senador Ra-
mez Tebet, da CPI do caso Waldomiro. E ele diz aqui 
que é um direito do Congresso fazer CPIs, mas vimos 
como se tenta negar á Minoria o direito de constituir 
CPIs aqui. Estamos na Justiça brigando por esse di-
reito, para que ele seja devolvido às minorias no Se-
nado Federal.

 Sr. Presidente, estou estarrecido porque, quan-
do ele diz que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, S. 
Exª está dando a entender que havia realmente caso 
de corrupção e que, se isso vier à tona, as responsa-
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bilidades poderão virar contra supostos integrantes 
do meu Partido, o PSDB, ou do governo passado. Em 
suma, se o Presidente Lula prevaricou antes, o Minis-
tro José Dirceu prevarica depois, porque dá a enten-
der que também tinha conhecimento do malfeito e que 
teria aprovado, também ele, a inércia do Presidente 
diante de denúncia tão grave que ameaça abalar esta 
Nação, Sr. Presidente.

Portanto – até porque isso aqui vai acabar virando 
processo mesmo –  solicito que esta peça conste dos 
Anais, registrando que estou mais estarrecido ainda 
porque o Presidente da República alertou, disse que 
soube de corrupção e que optou por não investigar, ou 
seja, prevaricou. Quem prevarica é criminoso. Quem 
mente é leviano. As duas situação não cabem no Pre-

sidente da República. Vem o Ministro José Dirceu e 
diz agora que, se o PSDB insistir no processo, pode o 
feitiço virar contra o feiticeiro. S. Exª insiste, então, que 
talvez haja corrupção, sim, e que a melhor coisa que 
o Governo Lula achou que podia fazer pelo País era 
abafar algo ligado à corrupção nas privatizações.

É de estarrecer que o Brasil esteja sendo governa-
do por gente desse calibre, Sr. Presidente. Quando digo 
deste calibre me refiro a calibre moral, calibre ético.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

    187ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



03256 Sábado 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2005

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – V. Exª será atendido na forma do Regi-
mento. Solicitamos apenas que seja encaminhado o 
documento à Mesa.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, 
pelo prazo de cinco minutos, para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, se há algo que a mim não soa bem é a 
Imprensa querer “queimar” um Ministro e, diariamente, 
inventar coisas contra o S. Exª.

Eu já estive nesta tribuna pedindo “a cabeça” 
de Ministro. Quando tem, eu falo; acho que deve ser 
feito. Mas, quando vejo que é intriga, isso me deixa 
preocupado.

Há uma pessoa que se chama Amir Lando. Esse 
homem, nesta Casa, foi padrão de dignidade. S. Exª foi 
o co-presidente da CPI do impeachment; S. Exª teve 
coragem, uma coragem muito difícil, porque sofreu pres-
são de todos os lados. É fácil imaginar pressões de um 
lado e favores de outro dentro do próprio PMDB: “não 
fale em impeachment; faça denúncia, mas não toque 
nesse assunto!” E S. Exª resistiu à Bancada, resistiu 
a todo mundo, e levou adiante. Aceitou um Ministério 
que, se dependesse de mim, não o teria aceitado. Mas 
aceitou! As informações que eu tenho são as de que S. 
Exª está tomando providências profundas, no sentido 
de chegar ao âmago da questão no Ministério, que está 
cheio de corrupção. O problema é que o Ministério da 
Previdência Social é um queijo suíço, composto pra-
ticamente de corrupção em cima de corrupção. Haja 
vista os escândalos, por exemplo, o da construção de 
um novo cadastro à prova de fraude.

O cadastro atual dá margem a todo tipo 
de rapinagem: apagam-se dívidas; criam-se 
aposentados fictícios; ressuscitam-se mortos, 
entre outras mazelas.

Não se trata apenas de um recadastra-
mento. Há de se construir um novo sistema 
mais confiável e que permita registrar as digi-
tais de quem frauda.

Os números, no início da primeira etapa 
do novo cadastro, já são assustadores. Já se 
descobriu, por exemplo, vinte tipos de fraudes 
que atingem milhões de benefícios. Números 
preliminares dão conta de que se possa atingir, 
em um ponto, R$10 bilhões anuais roubados 
da Previdência.

Por isso, Sr. Presidente, a cobrança de devedores 
contumazes, com a criação da Secretaria da Receita 
Previdenciária, obteve uma resposta na arrecadação 

já bastante visível: em 12 meses, o aumento nominal 
da receita atingiu 30%.

Vejo no Senador Amir Lando um homem de bem. 
Vejo no Senador Amir Lando um homem sério. Não 
posso admitir que brinquem com a sua honra. Não 
posso admitir que inventem – e parece que até den-
tro do próprio PMDB, porque algum outro do PMDB, 
queira o lugar dele –, que façam esse tipo de coisa. 
Não. Venho aqui para dizer que conheço o Senador 
Amir Lando. Sei que é um homem sério. Sei que S. 
Exª está angustiado.

O Sr. Alexandre Dupeyrat, que foi Ministro da 
Justiça do Governo Itamar, está como o seu Coorde-
nador. Não dorme noite e dia para buscar as coisas 
que estão acontecendo.

Por isso, digo ao meu Presidente Lula: se quer 
tirar, tire; se quer mudar, mude. Mas, nesse caso, não 
pode a Imprensa brincar com a honra de um homem 
que, sei, é um homem de bem, é um homem sério.

Apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Concedo a palavra, como orador inscrito, 
ao Senador Tião Viana, pelo prazo de vinte minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os jornais de hoje 
trazem uma afirmação extremamente delicada e que 
nos remetem à reflexão e ao debate proposto pela 
sociedade brasileira recentemente. Refiro-me à alter-
nativa sobre a qualidade de vida para as sociedades 
mundiais, incluindo aí o nosso País.

Sr. Presidente, afirma o jornal O Globo:

Francês propõe na OMC gestão coletiva 
para a Amazônia.

Itamaraty reage em nota: “É visão pre-
conceituosa, que subestima a capacidade dos 
países”.

E a matéria discorre:
Brasília – O Ministro das Relações Exte-

riores, Celso Amorim, reagiu com indignação à 
proposta do candidato da União Européia (UE) 
à diretoria-geral da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), o francês Pascal Lamy, de 
que sejam criadas regras para a gestão cole-
tiva da Amazônia e outras florestas tropicais. 
A visão de Lamy, segundo o chanceler brasi-
leiro, é preconceituosa e incompatível com o 
posto que o ex-comissário de Comércio da UE 
pretende assumir.

“O Ministro Amorim considera que as de-
clarações do Sr. Pascal Lamy sobre o status 
jurídico das florestas tropicais e outros recur-
sos naturais revelam uma visão preconceitu-
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osa que subestima a capacidade dos países 
em desenvolvimento de gerenciar, de forma 
soberana e sustentável, os recursos naturais”, 
diz um trecho de um comunicado divulgado no 
início da noite de ontem pelo Itamaraty. “Tais 
declarações são incompatíveis com o cargo de 
diretor-geral da OMC, ao qual o senhor Lamy 
aspira”, conclui a nota. Amorim enviou seus 
comentários ao Itamaraty durante a viagem 
à países árabes.

Temos, hoje, uma afirmação forte posta na Im-
prensa a respeito da intromissão do Sr. Pascal Lamy 
no conceito de soberania e no de defesa nacional, 
que coloca em xeque a capacidade do Brasil em gerir 
os seus recursos naturais e ter uma política de de-
senvolvimento sustentável adequada para as nossas 
florestas tropicais.

Seguramente, esta matéria nos traz uma preo-
cupação a mais, Sr. Presidente, tanto que teve a pron-
ta resposta do Governo brasileiro, por intermédio do 
Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que 
reagiu de imediato, em razão de que o Sr. Pascal Lamy, 
que propõe essa gestão coletiva para a Amazônia, 
nada mais é que um representante da União Européia 
candidato à vaga de dirigente da Organização Mundial 
do Comércio Trata-se de matéria que nos preocupa 
e impõe atenção e reflexão por parte do Parlamento 
brasileiro, da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional do Senado Federal, e seguramente da 
Câmara dos Deputados, sobre a nossa permanente 
vigilância em relação à visão de soberania, de defesa 
e de integridade do Território Nacional e um conceito 
de Amazônia para nós; não um conceito que querem 
os países ricos, ou seja, o de transformar a Amazô-
nia em um santuário, em um patrimônio inerte da hu-
manidade, sendo que esses mesmos países são os 
grandes atuais poluidores.

Há um recente, oportuno e promissor debate 
sobre o Protocolo de Kyoto, que teve sua origem em 
1992, no Rio de Janeiro, oportunidade em que se deu 
um encontro internacional, denominado ECO-92, com-
posto por vários países e cúpulas de todo o mundo, 
onde se firmou um amplo compromisso de fazermos, 
ao longo dos anos, um acordo internacional para a re-
dução da emissão dos gases lançados na atmosfera, 
que estavam provocando o aquecimento do planeta. 
Aliás, todo o mundo tem sofrido as alterações climá-
ticas e olha com apreensão os desastres ambientais 
ocorridos. Há poucos dias assistimos ao compromisso 
de inúmeros países, mais de 140, sobre a retomada do 
compromisso de, a partir de 2008 até 2012, reduzirmos 
em pelo menos 5,2% a emissão de gases estufa, que 
provocam o aquecimento global do nosso Planeta e 

trazem enormes prejuízos à humanidade. Toda essa 
proposta de redução está pautada em índices de pro-
dução industrial dos anos 90.

Portanto, estamos diante de uma situação deli-
cada, em que o mundo inteiro debate esse tema, que 
é relevante: o aquecimento global. A Amazônia é tida 
como um foco de problema pelos olhos dos países 
desenvolvidos. O Governo Bush afirma não aderir ao 
Protocolo de Kyoto, porque isso traria desemprego ao 
povo americano e despesas de governo que seriam 
incompatíveis com a sua capacidade de gestão inter-
na, e, ao mesmo tempo, diz que países como o Brasil, 
a Índia e a China estarão, em 2012, com índices de 
poluição, com emissão de gases estufa, muito maiores 
do que os dos países industrializados hoje. Por essa 
razão, haveria restrições do governo americano em 
assinar o Protocolo de Kyoto.

Ao atentarmos para esse tipo de afirmação e a 
vinculamos à interpretação de governos como o ame-
ricano e de países desenvolvidos, observamos – com 
razão – a justa preocupação que devem ter aqueles 
que estão olhando para a defesa nacional, para a idéia 
de soberania nacional, que é uma afirmação perigosa 
e que merece a atenção e uma manifestação do Con-
gresso brasileiro.

O Primeiro-Ministro britânico, Tony Blair afirma 
que acredita piamente que os americanos estarão, 
no segundo período do chamado Protocolo de Kyoto, 
comprometidos com a redução da emissão dos gases. 
Temos o Brasil afirmando, como uma justificativa de 
não querer ainda assumir a responsabilidade, nos mol-
des dos países industrializados, em reduzir a emissão 
dos gases estufa, como dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, que são os principais componentes do 
aquecimento global. O nosso Brasil, somado o passi-
vo dos países industrializados nos últimos 150 anos, 
seria responsável, seguramente, por menos de 1% da 
população planetária.

Por essa razão, temos todos os argumentos para 
não assumir o mesmo compromisso para a redução 
dos gases. Pessoalmente, penso que é uma matéria 
que tem que ser revista pelo Governo brasileiro. É 
importante que o Brasil, que hoje tem em sua matriz 
energética as hidrelétricas, tenha a perspectiva de 
avançar na política do gás natural e do biodiesel para 
substituir o diesel derivado de fósseis. Que possamos 
imaginar um País mais comprometido ainda com a 
política ambiental. 

A Ministra do Meio Ambiente Marina Silva está 
completamente envolvida na causa da qualidade de 
vida do povo brasileiro. Que ela olhe com vigor para 
investimentos econômicos inteligentes, pensando, 
cada vez mais, em energia limpa para o nosso País, 
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pensando nos aterros sanitários que trazem o impac-
to de centenas de milhões de toneladas de lixo que 
são jogadas a céu aberto e poluem o meio ambiente. 

O reflorestamento adequado merece uma ação 
pronta do Governo brasileiro, que tem adotado uma 
política de desapropriação de áreas para transformá-las 
em florestas, em áreas de preservações, em estações 
ecológicas, em parques nacionais. No Estado do Pará, 
tivemos a confirmação de sete milhões de áreas de 
florestas preservadas, para assegurar o compromisso 
do Governo brasileiro com o desenvolvimento natural 
correto, adequado na utilização dos recursos naturais, 
pautado no desenvolvimento sustentável.

O Brasil tem dado tão bonitos exemplos, de um 
lado, e pode, seguramente, dar um passo a mais e 
procurar comprometer, com o seu gesto, o Governo 
americano, para que assuma, sim, o compromisso de 
se incorporar às responsabilidades estabelecidas no 
Protocolo de Kyoto.

Teremos, a partir de 2007, US$13 bilhões na for-
ma de títulos de carbono, como créditos de carbono, 
destinados a determinados países, para que possam 
compensar suas políticas de desenvolvimento, pre-
servando os seus recursos naturais, utilizando matriz 
energética inteligente, assegurando os aterros sanitá-
rios, os reflorestamentos. 

A hora é muito oportuna para o Brasil se mostrar 
melhor ainda. Com inteligência, poderemos, a partir 
de 2007, recolher pelo menos US$1,3 bilhão, todos os 
anos, para investimento em programas de desenvolvi-
mento sustentável, programas inteligentes. A Amazô-
nia está pronta para acolher isso. A Ministra do Meio 
Ambiente está absolutamente vinculada à inteligência 
internacional na visão adequada e moderna de de-
senvolvimento sustentável, que preserve os recursos 
nacionais e assegure qualidade de vida. 

O grande debate, que compromete todas as es-
feras do Governo, está posto pela Ministra Marina. 
Portanto, é uma hora muito bonita para o Brasil se 
afirmar bem nesse debate. E, talvez, em seu exercí-
cio diário de gestão, confirmar que a afirmação desse 
senhor francês, defendendo a gestão coletiva para a 
Amazônia, pode ser de fato sepultada.

Concedo o aparte ao eminente Senador Mão 
Santa. 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tião 
Viana, estamos aqui eu e o Senador Heráclito Fortes, 
o Piauí, digamos assim, cheios de admiração diante 
da sua Liderança. Quero dizer que V. Exª não é do PT 
não. V. Exª, na política, é um príncipe – não aquele do 
Maquiavel, talvez o Pequeno Príncipe, ou esse da Es-
panha que veio aqui, pela sua sabedoria, diplomacia, 
elegância e educação. Votei no Presidente Lula. Sou 

do PMDB. E queria fazer um pedido, pois está escrito 
na Bíblia “pedi e dar-se-vos-á”. Presidente Lula, apro-
veite esse príncipe da democracia, que é o Senador 
Tião Viana – tire esse núcleo duro, faça-o flexível, sen-
sível, puro –, talvez no Ministério da Saúde. Aliás, em 
qualquer lugar. Quero externar aqui a admiração do 
nosso Estado – estou com o Senador Heráclito Fortes 
e represento o Senador Alberto Silva – a sua pessoa 
e, sem dúvida alguma, o PT pode dizer que tem uma 
estrela, e essa estrela é o príncipe Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
ao eminente Senador Mão Santa a generosa manifes-
tação de apreço e respeito ao exercício do meu man-
dato parlamentar. Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, 
quero deixar claro que esse tipo de afirmação do Sr. 
Pascal Lamy, candidato da Organização Mundial do 
Comércio, como dirigente maior daquela entidade, de 
possibilidade de um horizonte de gestão coletiva dos 
países de primeiro mundo para a Amazônia, é uma 
afronta a nossa soberania.

Apresentarei um requerimento com voto de pro-
testo do Senado Federal brasileiro à Comissão de 
Relações Exteriores, para que possamos manifestar 
o nosso repúdio e a nossa crítica, pois uma entidade 
como a OMC não pode ter na condição de dirigente 
maior alguém que tem um enfoque dessa natureza 
para a Amazônia. 

A visão e o interesse que ele possa ter sobre as 
regras de preservação, de utilização inteligente dos 
recursos naturais serão sempre muito bem-vindas. 

Qualquer cidadão do mundo pode tratar dessa 
matéria, mas falar em gestão coletiva para a Amazô-
nia, no sentido de intromissão na soberania, é uma 
afronta. E penso que o que há de espaço aberto e 
horizonte para a intervenção do Estado brasileiro li-
gada ao Protocolo de Kyoto pode ser a resposta mais 
inteligente e mais atual que poderemos dar a matérias 
dessa natureza.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Concedo a palavra ao Senador Efraim 
Morais, pelo prazo de vinte minutos, por permuta com 
o Senador Antero Paes de Barros.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a turbulência ocasionada 
pela recente eleição para a Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados – turbulência democrática – eviden-
ciou, perante a opinião pública, a emergência de uma 
reforma que deveria ter precedido todas as outras. 
Refiro-me à reforma política, também chamada pela 
imprensa de “mãe de todas as reformas”. E isso por-
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que estabelece nova matriz para o entrechoque das 
forças políticas.

O troca-troca de partidos, protagonizado desde a 
proclamação do resultado eleitoral de 2002 – e recen-
temente intensificado –, além de desmoralizar as insti-
tuições políticas, viola o resultado eleitoral. O Governo 
sente-se a grande vítima desse processo, mas não é. 
É, na verdade, o grande vilão, o seu mentor. 

Foi ele, Sr. Presidente, o grande incentivador do 
troca-troca, em busca de inflar os Partidos aliados para 
obter o domínio da Câmara dos Deputados. Mas, como 
diz o ditado popular, “esperteza, quando é muita, vira 
bicho e engole o dono”. 

Sr. Presidente Mão Santa, o tiro acabou saindo 
pela culatra, levando-o a amargar um revés contun-
dente na eleição para a Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados. 

Os jornais têm noticiado fartamente esse festival 
de manipulação e aliciamento de Parlamentares, sus-
tentado à base de troca de favores e fisiologismos, que 
expõe a todos nós, que levamos a política a sério e a 
sabemos um instrumento para servir a sociedade.

Cito aqui, a propósito, palavras do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao Correio 
Braziliense de domingo passado. Diz ele, do alto de 
sua experiência de ex-Senador e duas vezes Presi-
dente da República: “Tenho muitos anos de janela e 
não me lembro de ter visto nenhum momento de tanta 
confusão partidária”.

De minha parte, endosso em gênero, número 
e grau o diagnóstico do ex-Presidente. E o que mais 
me preocupa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é exatamente o aspecto da credibilidade. Sabemos 
que é quesito básico para a governabilidade. De nada 
adiantam plataformas engenhosas de governo e idéias 
geniais, se não há credibilidade, se as instituições es-
tão desacreditadas.

Sem credibilidade, não há confiança; sem con-
fiança, não há engajamento da sociedade; e, sem esse 
engajamento, não há a menor chance de qualquer 
governo dar certo.

Nós, que somos da Oposição, não queremos o 
fracasso do Governo. Ao contrário do que fazia o PT 
quando era Oposição, queremos que as coisas dêem 
certo. Torcemos pelo Brasil, não jogamos no “quanto 
pior melhor”. Prova disso é que não nos opusemos às 
reformas já aprovadas, e estamos aqui a pedir a con-
tinuidade delas.

Ao tempo, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, 
Srªs e Srs. Senadores, lembramos a esquecida PEC 
paralela, aquela que nós, Senadores e Senadoras, apro-
vamos nesta Casa, em entendimento entre Governo e 
Oposição. A PEC paralela flexibiliza algumas regras da 

reforma da previdência em vigor desde janeiro do ano 
passado. Mas o Governo fez com que a PEC paralela 
fosse esquecida nas gavetas da Câmara dos Depu-
tados. E, hoje, a imprensa nos traz uma boa notícia: 
a PEC paralela deve ser votada na próxima semana, 
segundo palavra do Presidente Severino Cavalcanti, 
quando recebeu aposentados no plenário da Casa.

Assim, esperamos que, agora, com as mudanças 
da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a PEC 
paralela seja trazida de volta, para que, com sobera-
nia, aquele Plenário discuta-a e vote-a, pois esse foi 
um compromisso do Governo e de suas Lideranças, 
em entendimento com a Oposição. Estamos aguar-
dando que seja votada. Se houver mudança, que ve-
nha a esta Casa, para que possamos discutir. Espero 
que a nova Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 
cumpra o compromisso assumido pelo Governo com 
a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o PT, 
quando estava na Oposição, rejeitou as reformas, sa-
botou-as, impediu que fossem feitas. Tão logo chegou 
ao poder, passou a proclamá-las como urgentes e in-
dispensáveis, alegando, conforme palavras do ex-Pre-
sidente da Câmara, Deputado João Paulo Cunha, que 
não as apoiara anteriormente porque queria chegar ao 
poder. Ou seja, era preciso que o País amargasse um 
quadro de crise, sem as reformas, para que o eleitor, 
insatisfeito, optasse pela Oposição. Eis aí uma visão 
mesquinha e impatriótica da missão oposicionista.

Entendemos que a missão de ser oposição é 
delegada pelo eleitor, da mesma forma que o é a de 
governar. Ao eleger os governantes, o eleitor elege 
também a Oposição. E a missão desta é fiscalizar os 
atos do Governo, pressioná-lo a cumprir os compromis-
sos assumidos, cobrar-lhe transparência, impedir que 
exorbite no uso dos poderes que lhe foram delegados. 
Fazer oposição não é sabotar a governabilidade: é ga-
ranti-la, preservando o eleitor de eventuais ciladas por 
parte de quem detém o poder.

É dessa forma que encaramos nossa missão. É 
dentro desse viés que a estamos exercendo, ao pedir 
desta tribuna urgência no encaminhamento da reforma 
política. Sabemos que o Governo, que antes a evitou, 
agora se diz inclinado a apoiá-la, mas que ela não 
venha mutilada, fragmentada, como tem informado a 
imprensa; que venha em sua totalidade e abrangência, 
para que seja amplamente discutida pelo Congresso 
e pela sociedade.

Podemos até aprová-la aos poucos, estabelecen-
do o que é de adoção imediata e o que é de médio e 
longo prazos. Mas é importante que a discutamos em 
seu conjunto.
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Segundo a Folha de S.Paulo de domingo passa-
do, o Governo estaria interessado apenas na adoção 
da fidelidade partidária e estaria determinado a deixar 
de lado os demais aspectos da reforma.

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, de que a fidelidade partidária é quesito funda-
mental, básico. Mas não pode ser o único. É preciso 
que discutamos também, entre outras coisas, o finan-
ciamento das campanhas, as cláusulas de barreira, o 
sistema eleitoral, a votação entre listas fechadas ela-
boradas por Partidos, mesmo sabendo que algumas 
dessas não terão adoção imediata.

Não há dúvida de que essa discussão começa 
pela fidelidade partidária. Não há nada que justifique 
o entra-e-sai partidário, aquilo que o nobre Líder do 
PSDB, Senador Arthur Virgílio, chamou na imprensa 
de partidos-motel, que promovem a alta rotatividade 
de seus filiados.

O troca-troca é imoral e antidemocrático, pois 
viola, como já disse, o resultado eleitoral. E resultado 
eleitoral é sagrado, imperativo ético, pilar do regime 
democrático – ou, como diria o ex–Ministro Magri, 
“imexível”.

O eleitor elege uma maioria e, na seqüência, in-
teresses outros, inconfessáveis, alteram essa maioria, 
transformando-a em minoria. No caso específico da 
Câmara dos Deputados, o eleitor elegeu uma maioria 
não-governista. O PT era a Bancada majoritária, mas 
não reunia a maioria da Casa.

O Governo tratou de buscar alianças, o que, em 
tese, é legítimo. Mas não houve transparência nesse 
processo, e o que se viu foi que este resultou no tro-
ca-troca de que estamos aqui falando.

A opinião pública está chocada e a imagem desta 
instituição parlamentar – o Congresso Nacional – so-
freu um grande abalo. Somente o imediato encaminha-
mento da reforma política poderá dar inicio à reversão 
desse quadro. 

É fundamental, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que não percamos o timing dessa discus-
são. O mínimo que a sociedade cobra de nós, neste 
momento, é uma tomada de posição em relação às 
distorções recém-veiculadas pela mídia em relação 
à atividade política. O momento é dos mais propícios: 
estamos a mais de um ano das próximas eleições. 
Temos a anterioridade exigida pela lei para discutir e 
adotar as mudanças necessárias sem os casuísmos 
de última hora.

O que não se admite mais (se é que se admitiu 
em algum momento) é que, a cada votação, sejam pos-
tas na mídia dúvidas quanto à conduta de cada um de 
nós. Não pode a má conduta de alguns – e sobretudo 

a conduta palaciana – comprometer a todos, pôr em 
xeque a integridades das instituições.

Sem instituições fortes, repito, não há democracia. 
Não há mesmo civilização digna desse nome.

O PT, que ao tempo em era Oposição sustentava 
um discurso moralista, apresentando-se como deten-
tor do monopólio da ética e dos bons costumes, está 
agora profanando-o, adotando práticas aliciatórias que 
antes condenava. 

O meu temor, Sr. Presidente, justificado temor, é 
de que o Governo venha a sabotar a reforma política. Da 
boca para fora, diz que a quer, mas, simultaneamente, 
continua a promover o entra-e-sai partidário, em busca 
de inflar as bancadas aliadas. O que a mídia informa é 
que o crescimento artificial da bancada do PMDB na 
Câmara dos Deputados está sendo estimulado pelo 
Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu. Isso quem 
afirma é a mídia brasileira. 

Estaria, assim, compensando a debandada de 
petistas, decepcionados com a mudança dos rumos 
do Partido, com o descompromisso programático da 
cúpula partidária.

Como se dão essas filiações, não se sabe. Mas as 
insinuações, publicadas pela mídia, são as piores pos-
síveis. E agravam o desgaste da imagem dos políticos. 
É um grande desserviço à democracia e ao Brasil.

Um país cujas instituições políticas não desfru-
tam da confiança do público corre risco permanente 
de recair na tentação autoritária. Nós, que estamos 
comprometidos com a democracia – e esta Casa le-
gislativa só faz sentido em ambiente democrático – , 
não podemos permitir que isso prossiga.

Daí a urgência, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, de que falei no início de meu pronunciamento, 
da reforma política. 

Apelo para meus colegas Senadores para que 
reflitam sobre minhas palavras. Não podemos perder 
mais tempo, pois precisamos de uma reforma políti-
ca já!

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Efraim Morais, o 
Sr. Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da, sucessivmente, pelos Srs.Tião Viana, 1º 
Vice-Presidente, e  Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Efraim Morais, atentamente ouvi V. Exª, e 
o País também. 

Queria que o Secretário-Executivo, Dr. Raimundo 
Carreiro, encaminhasse seu pronunciamento à Mesa 
Diretora da Casa para incluí-lo na nova edição dos 
grandes pronunciamentos feitos neste Parlamento. 

FEVEREIRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL192     

Índice Onomástico



Fevereiro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 26 03261 

Seu trabalho iguala-se àquele trabalho universal de 
Max Weber sobre ética política. 

Segundo Rui Barbosa, a repetição é a base do 
aprendizado. Eu repetiria aquilo que V. Exª ensinou para 
a mocidade democrática brasileira, na qual confiamos: 
sem credibilidade não há confiança, e sem confiança 
não há engajamento. 

Passamos a palavra ao extraordinário Senador 
pelo Estado de Mato Grosso, Antero Paes de Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, por volta 
das 17 horas, já conhecia as declarações do Presiden-
te Lula no interior do Espírito Santo. Indagava-me, ao 
ler nos sites: “Será que existe um documento disto, do 
Presidente Lula dizendo isto aqui?” Porque era difícil 
acreditar que o Presidente tivesse feito aquelas afir-
mações. Depois, a imprensa, a televisão e as rádios, 
mostrou a imagem e a voz do Presidente falando.

Foi, sem nenhuma dúvida, o pronunciamento 
mais infeliz de todos os Presidentes da República. A 
Presidência da República é uma instituição séria. Pre-
cisa ser preservada. 

O pronunciamento do Presidente Lula, primeiro, é 
contra ele próprio, porque é uma confissão. O Código 
Penal pune a prevaricação. À autoridade, ao agente 
público não é permitido tomar conhecimento de cor-
rupção e sobre ela se omitir. O que o Presidente Lula 
disse foi: olha, não divulgue a corrupção, não denuncie 
a corrupção, porque isso faz mal ao Brasil!

Não é verdade. O que faz mal ao Brasil é não 
apurar a corrupção.

Com certeza, o Presidente nunca leu os Sermões 
do Padre Vieira. É verdade que o Padre Vieira dizia: 
“Não roubar”. Mas tão importante quanto não roubar é 
não deixar roubar. E o velho Ulysses Guimarães me-
lhorou a frase do Padre Vieira: “Não roubar, não deixar 
roubar e pôr na cadeia quem rouba”.

A prevaricação é um crime grave, equivale a uma 
afirmação, com outras palavras, de que: “Se roubar, 
não vou apurar”. Foi isto o que disse o Presidente: se 
houver corrupção, o Estado brasileiro não vai apurar, 
porque fica mal para o Estado brasileiro. 

E hoje o Ministro-Chefe da Casa Civil repete as 
afirmações como se fosse intimidar a Oposição: “Olha, 
se a Oposição for mexer com isso...”, como se fosse 
possível fazer um acordo na questão ética. 

É uma pena. Dá dó ver que o PT, que outrora 
desfraldava a bandeira da ética, assumiu definitiva-
mente, agora pela voz do Presidente da República, 
que é o coveiro da ética e que a corrupção não pode 
ser apurada neste País.

Com relação ao Presidente, o Senador Arthur 
Virgílio já anunciou aqui a iniciativa das providências 
da Oposição, com o voto de censura, com a recomen-
dação da Câmara para o início do processo, para que 
Sua Excelência possa pronunciar-se sobre isso.

No caso do Ministro Chefe da Casa Civil, já pediu 
um estudo à assessoria jurídica do nosso gabinete, para 
que vejamos quais providências o Senado da Republica 
pode tomar em relação às declarações do Ministro José 
Dirceu, que disse que sabia. É uma declaração muito 
semelhante à do Presidente da República. E não há 
outro caminho para o Senado senão convocar – ministro 
pode ser convocado – o Ministro da Casa Civil, José 
Dirceu, para vir aqui ao Senado da República explicar 
essa situação e suas declarações. Ou vai dizer que a 
imprensa mentiu – e não acredito nessa possibilidade 
– ou terá de vir ao Senado da Republica, convocado, 
para prestar esses esclarecimentos.

Leio o site do jornalista Ricardo Noblat que, de-
pois das declarações de Lula, coloca os seguintes 
questionamentos: “Agora Lula está obrigado a revelar: 
que instituição é essa?”.

O Presidente disse que existe uma instituição, 
não disse qual. A Nação exige que o Chefe do Exe-
cutivo diga qual é a instituição – supõe-se que seja o 
BNDES – que malversava nas privatizações. Prosse-
gue o jornalista Noblat: “Quem lhe contou o que diz 
ter ouvido?”

Não pode! Um presidente faz um pronunciamento 
em uma inauguração, fala o que falou e diz que não vai 
revelar quem lhe disse isso. A Nação exige ter conhe-
cimento do assessor ou presidente de instituição que 
lhe disse isso, se tomou ou não alguma providência 
para investigar a denúncia; caso tenha tomado alguma 
providência, a que conclusão chegou? Se concluiu que 
a denúncia tinha fundamento, o que fez? E o que fez 
se concluiu que não tinha? Puniu o auxiliar leviano? O 
Presidente tem de responder a esses questionamen-
tos. Eles vão revogar um dos dez mandamentos da lei 
de Deus. O que a declaração do Presidente Lula está 
promovendo, Senador Mão Santa, é a revogação de 
um dos mandamentos da Lei de Deus, porque está 
lá: não roubar. E a declaração do Presidente, de que 
toma conhecimento de uma informação desta e não 
manda apurar? Tem de mandar apurar, doa a quem 
doer. Nunca fez mal ao País apurar corrupção.

Essa tática de não mandar apurar – e aí esse re-
publicanismo petista desaparece –  foi usada no caso 
Santo André; essa prática de não mandar apurar torna 
mais compreensível ao Senado da República o fato de 
se usar de uma maioria para rasgar a Constituição e 
sepultar o direito da Oposição de pedir uma CPI so-
bre o caso Waldomiro Diniz. Essa declaração do Pre-
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sidente da República justifica que o Ministério Público 
Federal peça, seguidas vezes, que a Polícia Federal 
– que tem sido republicana em alguns casos e não re-
publicana em outros –– apure novamente, porque não 
se apurou devidamente o escândalo Waldomiro Diniz. 
Será que a não apuração também se explica porque 
o Presidente Lula entende que isso faz mal ao Brasil, 
à imagem do Brasil? Que tentáculos eram aqueles do 
Waldomiro Diniz? Por que essas perguntas, até hoje, 
não foram respondidas? Ele ocupava um alto gabinete 
no Palácio do Planalto. E o que acontece? Ele continua 
se movimentando e vivendo do quê? Onde trabalha, 
hoje, Waldomiro Diniz? Quem o sustenta? Quais as 
condições em que vive? Por que não se apura?

Não dá, Sr. Presidente, para aceitar que o Se-
nado da República não comece a tomar providências 
sobre essa situação. Creio que não basta um pedido 
de desculpas do Presidente, dizendo que foi infeliz. 
Só uma situação esclarece a Nação: a verdade. A 
verdade. E aí, se alguém praticou corrupção, que seja 
punido porque praticou a corrupção, mas quem pra-
ticou a prevaricação também seja punido de acordo 
com o Código Penal Brasileiro –– porque a lei é para 
todos, inclusive o Presidente da República ––, que ti-
pifica em seu art. 319: “retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra dis-
posição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal”.

Não cabia um sentimento pessoal do Presiden-
te. S. Exª é Presidente do Poder Executivo e não lhe 
cabia examinar se faria bem ou não ao Brasil apurar a 
corrupção. Ele não podia prevaricar. Chegando ao seu 
conhecimento, tinha de ter tomado as providências, e 
confessa que não tomou, como se estivesse dizendo 
àquela população do Espírito Santo que estava sendo 
bonzinho com o governo passado. Trata-se de um ato 
de deseducação política.

Vou encerrar, Sr. Presidente. Farei apenas um 
breve comentário. Eu tinha até me preparado para 
fazer um pronunciamento sobre isso, mas vou fazê-lo 
em outra oportunidade. Como o Senador Efraim Morais 
tocou no assunto, chamo a atenção do Senado para a 
Mensagem da Presidência da República encaminhada 
este ano. Na Mensagem não há nenhum compromisso 
com a PEC paralela.

Os que votaram aqui a reforma da Previdência, 
acreditando no compromisso do Governo, foram enga-
nados. Aliás, isso já ficou exaustivamente demonstra-
do porque o compromisso era aprovar ainda naquele 
ano a PEC paralela e, um ano depois, ela não está 
aprovada. Começa mais um ano, e quem lê a Mensa-
gem vê que a PEC paralela foi apenas uma tática para 
enganar o Senado, vencer resistências daqueles que 

ainda queriam defender direitos constitucionais ga-
rantidos, deixados de lado com a aprovação da PEC 
aqui e depois com uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal, decisão apertada que não fez bem ao Brasil, 
à segurança jurídica nacional.

Falarei sobre esse tema na próxima semana, 
quando também apresentaremos o requerimento de 
convocação do Ministro José Dirceu. O Senador Jeffer-
son Péres talvez já tenha a conclusão jurídica e possa 
até antecipar esse debate.

Encerro o pronunciamento, lamentando que o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem nenhuma 
contribuição da Oposição brasileira, tenha colocado 
uma nódoa na sua biografia ao dizer que não manda 
apurar a corrupção no Brasil.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, do 
Estado do Amazonas.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não conversei 
antes com o Senador Antero Paes de Barros, mas as 
nossas intenções coincidiram: acabo de dar entrada a 
requerimento, Senador, convocando o Ministro-Chefe da 
Casa Civil José Dirceu para vir a este plenário prestar 
esclarecimentos não apenas a nós, Senadores, mas à 
Nação brasileira sobre a declaração infelicíssima feita 
ontem pelo Presidente Luiz Inácio da Silva. 

Não era meu propósito vir a este plenário hoje, 
mas não me contive: quando ouvi o Presidente ontem 
fiquei estarrecido. Em meus tantos anos de vida, e 
muitos também de vida pública, nunca vi algo assim: 
um Presidente da República afirma publicamente que 
recebeu denúncia de corrupção, denúncia feita por 
um alto auxiliar do seu governo em relação ao gover-
no passado, e o proíbe de falar sobre o assunto. Fez 
isso quando deveria, imediatamente, ter determinado 
uma auditoria no órgão, um inquérito administrativo, e 
que as conclusões fossem remetidas para o Ministério 
Público, como era do seu dever como Presidente da 
República. Depois de ter feito isso, depois de ter dito 
isso ao auxiliar, depois de ter prevaricado – ocorre cri-
me de prevaricação quando uma autoridade não faz 
o que o dever legal lhe impõe, o que a lei lhe impõe 
–, Sua Excelência vem a público se gabar, como se 
estivesse sendo generoso.

Nunca vi nada mais anti-republicano! O Presi-
dente da República não tem republicanismo, não sabe 
o que é ser Presidente da República. Sua Excelência 
não pode decidir se faz ou não faz, se manda apurar 
ou se não manda apurar. O Presidente da República 
é um escravo da lei: recebeu denúncia de corrupção, 
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não pode querer saber a quem essa denúncia atinge 
ou quais os desdobramentos pode ter, é seu dever 
apurá-la. O fato é tão grave que – desculpem-me a 
franqueza, sou sempre muito franco – duvido que o 
Presidente estivesse sóbrio. Um presidente confessar 
um crime, o crime de prevaricação! 

Agora ouço falar numa retratação. Qual será a 
retratação, Senador Antero Paes de Barros? Dizer 
que não foi aquilo que Sua Excelência disse ontem? 
Não estou sendo cruel, duro, estou sendo realista. 
Das duas, uma, e não há terceira hipótese: ou o que 
o Presidente disse ontem é verdade – nesse caso é 
um criminoso – ou o que Sua Excelência disse não é 
verdade e, nesse caso, é mentiroso. Qual é a terceira 
hipótese? O Presidente disse peremptoriamente que 
um alto auxiliar do seu governo denunciou que o ór-
gão estava falido, em parte, devido à corrupção e que, 
em vez de mandar apurar, determinou que o auxiliar 
silenciasse.

Como pode ter havido engano do Presidente da 
República? Sua Excelência se enganou em quê? Não 
foi bem assim? O Presidente da República, infeliz-
mente, se tornou um falastrão, fala demais, fala pelos 
cotovelos, e a imprensa, de modo geral, tem sido até 
muito generosa com o Presidente. O tempo seria pou-
co se fosse relacionar aqui – ainda vou fazer isso um 
dia – todas as platitudes que o Presidente disse, toda 
a série de incoerências, todas as – desculpem-me a 
expressão – bobagens que o Presidente da República 
Federativa do Brasil tem dito neste País. Sua Excelên-
cia só engana, só impressiona, os tolos; só pessoas 
muito tolas podem se encantar com esse discurso do 
Presidente da República. Agora, porém, Sua Excelên-
cia fez pior: foi uma confissão de crime.

Concedo-lhe o aparte, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Jefferson 

Péres, a sua grandeza é maior do que o Amazonas, 
é do tamanho do Brasil. Trinta e um anos, Rui Barbo-
sa; V. Exª só está há dez anos. Também só em tempo 
perde para Rui Barbosa, porque em inteligência, em 
luta pelo direito e em busca pela verdade iguala-se a 
Rui Barbosa. Com todo o respeito e admiração que 
tenho pelo advogado que é V. Exª, digo-lhe: nessa aí 
V. Exª não consegue defender o Presidente da Repú-
blica. Nem que o Presidente estivesse bêbado pode-
ríamos desculpar o que foi dito. Pelo contrário, se for 
esse o caso, Sua Excelência se complica, porque a 
sabedoria romana diz in vino veritas, no vinho está 
a verdade. Até a bebedeira o condenaria. O Senador 
Antero Paes foi muito claro: esse negócio de lei é um 
negócio de Deus, devemos lembrar os Dez Mandamen-
tos – não roubarás, não deixarás roubar. E aquele que 
está encantado no fundo do mar, líder do meu partido 

disse: não roubar, não deixar roubar e prender quem 
rouba. Essa é a imagem. Mas volto a Rui e a V. Exª. A 
explicação está no que ele disse: de tanto ver as nu-
lidades triunfarem, a mentira campear, um dia vamos 
ter vergonha de ter vergonha. Esse dia chegou para o 
Governo do PT no Brasil.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri-
gado, Senador Mão Santa. 

Senador, acho que o Presidente estava sóbrio sim, 
não quero ofendê-lo. Levantei a hipótese de Sua Exce-
lência não estar apenas como atenuante, porque não 
há outro adjetivo para a declaração que Sua Excelência 
fez: a declaração foi simplesmente irresponsável.

Senador Antero Paes de Barros, pedirei ao Pre-
sidente do Senado que coloque meu requerimento 
em votação na terça ou na quarta-feira para que este 
Senado debata a necessidade ou não de trazer a esta 
Casa o Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica. Isso não pode ficar assim. A Nação brasileira 
exige uma resposta.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr.Jefferson Pé-
res, o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Antero Paes 
de Barros, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Sobre a mesa, requerimento que pas-
so a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 93, DE 2005

Requeiro, nos termos dos arts. 50 da Constituição 
da República e 400-A do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja convocado o Senhor Ministro-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, Dr. José Dir-
ceu de Oliveira e Silva, para, perante o Plenário desta 
Casa, prestar esclarecimentos sobre as declarações 
do Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, divulgadas pela imprensa nesta sexta-feira, 
dia 25 de fevereiro de 2005, que fazem crer na respon-
sabilidade do Chefe do Governo pelo ocultamento de 
ilícitos cometidos na gestão do seu antecessor.

Justificação

Segundo noticiou os jornais de hoje (25-2-2005), 
o Presidente Lula revelou, em pronunciamento no 
Espírito Santo, que, no início do seu Governo, foi pro-
curado por “um alto companheiro numa função muito 
grande”, de quem teria ouvido o relato de um “proces-
so de corrupção muito grande” ligado às privatizações, 
ameaçando de “quebradeira” uma importante agência 
federal de fomento.
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Sempre conforme o noticiário, o Presidente da 
República declarou ter proibido seu interlocutor divul-
gar essas gravíssimas informações para qualquer outra 
pessoa, a não ser “para mim”, acrescentando: “Para 
fora, feche a boca e diga que a nossa instituição está 
preparada para o desenvolvimento do País.”

E ocioso enfatizar a gravidade dessas declara-
ções, que devem ser justa e integralmente esclareci-
das, sobre o risco de uma grave crise da República, 
provocada por um presidente que teria ocultado in-
formações vitais para a saúde financeira e ética do 
Estado brasileiro.

Dada a impossibilidade constitucional de convo-
carmos diretamente o Chefe de Estado do Governo, 
optamos por requerer o comparecimento do seu mais 
importante auxiliar palaciano, o Sr. Ministro-Chefe da 
Casa Civil.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Jefferson Peres, PDT-AM – Senador Heráclito 
Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será publicado e incluído em Ordem do Dia oportuna-
mente, nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 
9, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 94, DE 2005

Requer voto de censura ao Presidente 
da República, pela confissão pública por ele 
feita em 24 de fevereiro de 2005, no norte do 
Espírito Santo, segundo a qual foi omisso 
ao escamotear graves fatos que teriam sido 
levados ao seu conhecimento no início de 
atual Governo.

Requeiro, nos termos do art. 223 do Regimento 
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, Voto 
de Censura ao Presidente da República, que, em 24 
de fevereiro de 2005, em solenidade pública no Estado 
do Espírito Santo, declarou, no discurso ali proferido 
que, no início de seu Governo, adotou postura omissa, 
deixando de fazer aquilo que moral ou juridicamente 
deveria fazer, na condição de Chefe do Poder Executi-
vo, a partir do momento em que, como afirmou, tomou 
conhecimento de atos de corrupção que teriam sido 
praticados no período antecedente ao seu mandato.

Requeiro, ademais, que este Voto de Censura 
seja levado ao conhecimento do Presidente da Câmara 
dos Deputados, para instruir pedido a ser formalizado 
naquela Casa, para que o Senado da República possa 

processar o Presidente da República por crime de res-
ponsabilidade, podendo chegar ao seu impedimento.

Justificação

É apropositado o Voto de Censura que ora re-
queiro tendo em vista a gravidade de declarações 
públicas do Presidente da República, em solenidade 
realizada no Estado do Espírito Santo. Ali, com minú-
cias, o Chefe do Governo confessou ter sido omisso 
ao escamotear fatos que disse terem sido levados ao 
seu conhecimento por um alto companheiro, dando 
conta de atos de corrupção que teriam sido praticados 
no período anterior ao atual mandato presidencial, em 
processos de privatização.

O tom e o conteúdo das afirmações do Presiden-
te da República deixaram estarrecida a Nação, que 
sempre espera de seu dirigente maior sobriedade, 
firmeza e postura condizentes com as responsabili-
dades de seu cargo. E, simultaneamente, os mesmos 
fatos o colocaram em situação de réu confesso e de 
governante negligente.

O Voto de Censura tem o objetivo de expressar o 
inconformismo da população brasileira e uma imediata 
manifestação de repúdio a uma conduta inaceitável e 
descomedida de quem, no exercício da Presidência 
da República, deveria se pautar com a dignidade ine-
rente ao cargo.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2005. _ 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Nos termos do art. 222, § 1º do Re-
gimento Interno, o requerimento será despachado à 
Comissão competente – como o Senador Tião Viana já 
declarou, será despachado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado da República.

Concedo a palavra ao nobre Senador Delcídio 
Amaral, como Líder do PT, por cinco minutos, para co-
municação urgente de interesse partidário, nos termos 
do art. 14, inciso II, alínea a, do Regimento Interno.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna hoje para 
esclarecer de maneira absolutamente inquestionável 
os acontecimentos ocorridos, ontem, quando da visita 
do nosso Presidente ao Espírito Santo.

Eu gostaria de lembrar alguns episódios muito 
importantes ocorridos desde as eleições de 2002, o 
processo de transição e a realidade que o País vive 
hoje.

Senador Mão Santa, quando o Presidente Lula 
foi eleito, havia uma preocupação muito grande dos 
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investidores e do mercado em geral sobre como seria 
o Governo do Presidente Lula, do PT. Conseguimos 
promover uma transição absolutamente democrática, 
tranqüila, serena, lúcida e uma verdadeira referência 
para todos os nossos governantes. E o Presidente Lula 
precisava, mais do que nunca, mostrar que o País, com 
o PT e os Partidos aliados, caminharia para um futuro 
cada vez melhor, de desenvolvimento social e econô-
mico, consolidando o futuro da nossa gente.

Sr. Presidente, com base nesses cuidados, o 
Presidente Lula orientou seus principais auxiliares no 
sentido de que assuntos que colocassem algum tipo 
de preocupação no que se refere aos mercados, aos 
investidores fossem tratados com o devido cuidado. Meu 
caro Presidente, essa foi a orientação dada, naquela 
ocasião, ao Presidente do BNDES, Sr. Carlos Lessa.

Em 2001, tínhamos passado por um raciona-
mento grave de energia que trouxe não só distorções 
à economia do País, mas fez com que o PIB brasileiro 
caísse quase 1,5 ponto percentual – e todos sabem 
do sacrifício que foi para o País enfrentar esse racio-
namento. O mercado, Senador Mão Santa, encolheu 
25%. Portanto, quem comandava as empresas, quem 
participou dos processos de privatização teve seu fluxo 
de caixa frustrado. Como num encadeamento lógico, 
num efeito dominó, começamos a enfrentar uma série 
de problemas com as empresas de energia elétrica 
do País, entre elas a AES, empresa americana, que 
comprou a Eletropaulo por meio de um financiamento 
feito pelo próprio BNDES, fruto desse cenário, dessas 
dificuldades e de garantias poucos consistentes para 
lastrear operação do BNDES, pois foram garantias em 
ações e, portanto, numa situação pós-racionamento, 
essas ações praticamente viraram pó. O Presidente 
Lula, numa conversa com o Presidente Carlos Lessa, 
teve absoluto cuidado para tratar desse assunto, porque 
Sua Excelência sabia o risco que isso poderia trazer. 

Não posso deixar de registrar, Sr. Presidente, 
que não era só a AES o problema. Outras empresas 
de energia já vinham na mesma batida, sinalizando 
com valores próximos a R$20 bilhões de inadimplên-
cia. E, como V. Exª sabe, com a experiência que tem, 
o Senador Mão Santa, Governador ilustre do Piauí, 
imagine se o Presidente Lula não tivesse, junto com 
o Presidente Carlos Lessa, todos os cuidados neces-
sários para que aquilo não trouxesse insegurança e 
fuga de capitais, quando talvez a principal instituição 
financeira do Governo, o BNDES, estivesse sob risco 
e na hipótese de lançar, no seu balanço, em dezembro 
de 2003, um prejuízo de R$2 bilhões.

Foi por isso, Sr. Presidente, que o Presidente Lula 
tomou todo o cuidado possível para que aquilo viesse a 
ser bem administrado, não trouxesse insegurança e o 

País continuasse a crescer. E as pessoas, os brasileiros 
e quem escolheu o Brasil para aqui investir continuas-
sem confiando em nosso País, em nosso arcabouço 
legal, no cumprimento dos contratos, que foi sempre 
a prioridade do Governo do Presidente Lula. E con-
seguimos, Sr. Presidente, num trabalho competente 
do Presidente Carlos Lessa, reestruturar a dívida da 
Eletropaulo, com participação acionária, ou seja, Go-
verno e Eletropaulo fizeram um esforço comum para 
resgatar uma companhia de energia que atende um 
dos principais mercados do País, que é o mercado de 
São Paulo. Hoje, graças a um trabalho discreto – e V. 
Exª sabe disto, Sr. Presidente, V. Exª é um homem ex-
periente –, uma instituição como o BNDES não pode 
ficar exposta, não pode ficar sob dúvida. Ela tem que 
ter solidez, porque é a alavanca do desenvolvimento, 
ou uma das principais, talvez um dos maiores bancos 
fomentadores de desenvolvimento do País. Esse foi o 
cuidado, e por isso o sigilo, para não expor não só o 
BNDES, mas, por tabela, o Governo brasileiro.

Isso foi conduzido com magistral competência, e, 
hoje, mais do que nunca, temos um banco sólido, um 
banco confiável e absolutamente equilibrado. Poderí-
amos, Sr. Presidente, questionar na Justiça. Iríamos 
brigar por quanto tempo? Oito, dez anos. Questionar 
o contrato. Que é que isso representaria para o Brasil, 
em se tratando de uma empresa de energia elétrica 
americana, ou para outras companhias européias que 
aqui investiram também? Então, esse é o fato em si. 
Essa é a questão maior que colocar de uma maneira 
absolutamente clara: o cuidado com o BNDES. Fo-
ram essas as providências tomadas, de uma maneira 
absolutamente lúcida, pelo Presidente Lula, junto ao 
Presidente do BNDES, Sr. Carlos Lessa.

Sr. Presidente, também não posso deixar de re-
gistrar, porque considero que esse é o momento correto 
de destacar essa questão: o processo de privatização 
já foi amplamente discutido, foi amplamente debatido 
no Governo anterior; ele levou inclusive à saída de 
Ministros. E a questão sobre se existe ou não irregu-
laridades, isso o nosso Judiciário está analisando com 
absoluta tranqüilidade. Discutimos aqui – e eu ainda 
não estava no Senado Federal –, no Governo Fernan-
do Henrique, quando um milhão de assinaturas foram 
apresentadas para que se instaurasse uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito; e isso tomou conta da mídia. 
Portanto, é um assunto que está sendo tratado pelo 
Judiciário e não queremos, de forma alguma, Sr. Pre-
sidente, discutir essas questões. Hoje, elas estão no 
foro adequado de discussão e de debate.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Líder Delcídio 
Amaral, V. Exª permite um aparte?
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Pois não, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Primeiro quero 
cumprimentá-lo pela diplomacia, pela sabedoria e ao 
próprio PT por escolhê-lo Líder do Partido. Mas gos-
taria de fazer uma indicação para o nosso Presidente 
Lula: existe aquele livro O Príncipe, de Maquiavel; mas, 
não é esse, e sim O Pequeno Príncipe, um livro sim-
ples, para crianças, cujo autor diz que o essencial é 
invisível aos olhos e também que a linguagem é uma 
fonte de desentendimento. O caso é que o Presidente 
está falando demais. Sobre esse problema do Banco, 
V. Exª dá uma explicação sábia. Sei o que é isso, por-
que houve intervenção no Banco do Estado do Piauí 
antes de eu ser Governador e presenciei todas essas 
implicações. Mas o que ficou feio é que – V. Exª sabe 
disto – a aparência é que aparece; o vulgo, porque ele 
é vulgo, julga pelas aparências. Então, ficou o ensina-
mento da impunidade, da permissão da corrupção, 
para nossas crianças e jovens. O Presidente pecou 
por não ter lido O Pequeno Príncipe. A linguagem é 
uma fonte de desentendimento. A história se repete. 
Na ditadura, uma criança perguntou ao Presidente 
João Batista Figueiredo: “Sr. Presidente, meu pai ga-
nha salário mínimo, o que é que se pode fazer?” E a 
resposta foi: “Mande-o dar um tiro na cabeça”. Aquele 
foi um momento de infelicidade, mas essa é uma infe-
licidade que excede aquela.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, em função desse cuidado do Presidente 
Lula e do seu Governo é que estamos começando a ver 
os resultados aparecerem. Tivemos 5% de crescimento. 
Há quantos anos o Brasil não cresce com essas taxas? 
O agronegócio, pujante, está lançando o Brasil como 
uma das principais potências agrícolas e do agronegó-
cio no mundo. Tivemos US$30 bilhões de superávit na 
balança comercial. A indústria está crescendo, gerando 
empregos, o grande compromisso do Presidente Lula. 
A dignidade de um País se consegue com emprego, 
com trabalho. É isso que a população espera de todos 
nós, independentemente de governos. 

Também não posso, Sr. Presidente, deixar de re-
gistrar que o risco Brasil já está abaixo dos 400 pontos. 
Ninguém acreditava que o Governo do PT iria conse-
guir isso. Mas conseguiu, com extrema competência, 
com ousadia.

Há também a questão das reformas. A reforma da 
Previdência foi feita pelo Presidente, com coragem; com 
relação à reforma tributária, esperamos que a Câmara 
dos Deputados a conclua, ao longo dessas primeiras 
semanas de trabalho; a Lei de Biossegurança; a Lei 
de Falências; a reforma do Judiciário.

Sr. Presidente, V. Exª é um homem extremamente 
focado nas questões econômicas, e o Governo está 
tratando das agências, que vão estar  alinhadas com 
o Projeto das Parcerias Público-Privadas, que discuti-
mos à exaustão no Senado Federal.

Acho que o Presidente Fernando Henrique e 
a Oposição deveriam agradecer ao Presidente Lula, 
porque Sua Excelência está fazendo um esforço gran-
de para, mais do que nunca, consolidar uma série de 
reformas que vinham sendo implementadas ao longo 
dos anos, com competência, com espírito público, com 
seriedade, com o sigilo que é necessário para remover 
os obstáculos que se apresentaram, fruto de um sem-
número de circunstâncias que surgiram no País. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 

Para concluir, Sr. Presidente, este é um Governo que 
olha para a frente, que olha para o futuro, um Governo 
que não quer administrar olhando pelo retrovisor, mas 
que quer um Brasil e um Governo de todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Sobre a mesa, requerimento que pas-
so a ler. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 95, DE 2005

Requer a convocação do Ministro-
Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, para, perante o Senado Federal, 
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
de declarações por ele feitas, em Buenos 
A ires, e publicadas pela Agência Estado/
Broadcast.

Requeiro, nos termos do art. 397, I, e com base 
no art. 50, caput, da Constituição Federal, a convoca-
ção do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, a fim de que, perante o Plenário do Senado 
Federal, esclareça declarações feitas em Buenos Aires, 
hoje, dia 25 de fevereiro de 2005, acerca da existência 
de atos de corrupção que teriam sido acobertadas pelo 
Presidente da República, conforme afirmou em discur-
so pronunciado no dia 24 de fevereiro do corrente ano 
no Estado do Espírito Santo.

Justificação

Seguindo-se às palavras do Presidente da Re-
pública, em discurso feito no Espírito Santo, o Minis-
tro-Chefe da Casa Civil confirmou a afirmativa e, tão 
desastradamente quanto ao que manifestou o Chefe 
do Governo, sustenta em tom de alerta que “o feitiço 
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pode virar contra o feiticeiro”, conforme publica a Agên-
cia Estado/Broadcast (texto anexo).

O Chefe do Gabinete Civil, nessa confirmação, 
está no dever de dar explicações à Nação, em depoi-
mento perante o Senado da República, daí porque o 
requerimento ora proposto é pertinente, constitucional 
e regimental.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Antero Paes de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será publicado e incluído em Ordem do Dia oportu-
namente. 

Gostaríamos, inclusive, que fosse tratado junto 
com o requerimento do Senador Jefferson Péres, nos 
termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 9, do Re-
gimento Interno.

O próximo orador inscrito é o Senador Mão San-
ta, que tem a palavra por vinte minutos.

V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srªs e 
Srs. Senadores presentes na Casa, brasileiras e bra-
sileiros aqui presentes e que nos assistem pelo sis-
tema de comunicação do Senado, quis Deus que o 
Senador Antero Paes de Barros estivesse presidindo 
esta sessão. 

V. Exª, Sr. Presidente, engrandece esta Casa 
como Senador. Mas ninguém foge às suas origens, 
à sua vocação. Orgulhosamente, eu me apresento 
como um médico, um cirurgião. Entendo ser a Me-
dicina a mais humana das ciências e o médico um 
grande benfeitor. 

Sr. Presidente, Senador Antero Paes de Barros, V. 
Exª é jornalista, e foi por admirar a sua profissão que o 
povo do Mato Grosso elegeu-o Deputado e, posterior-
mente, Senador. Eu me inspiro, hoje, no trabalho de um 
jornalista extraordinário, Villas-Bôas Corrêa, que revive, 
nos dias atuais, Machado de Assis e Carlos Lacerda. 
Aliás, acho que ele é o melhor comentarista político dos 
dias atuais. Isso porque morreu um piauiense, que era 
superior a ele – é assim a história do Piauí –, Carlos 
Castello Branco, o Castelinho, do Piauí, ele que, no 
período ditatorial, tinha a coragem de, com seus inte-
ligentes artigos, num regime truculento, fazer renascer 
a democracia, um desejo do povo.

Com a ida para o céu do piauiense Carlos Castello 
Branco, quis Deus que Villas-Bôas escrevesse no Jor-
nal do Brasil, na coluna do Castello, o piauiense.

Sr. Presidente, a dupla Severino-Jobim. Villas-
Bôas iguala-se a Rui. Basta esta manchete: “A Du-
pla”.

Atentai bem! Fala-se em reformas e privilégios. 
Senador Antero Paes de Barros, foi longa e sinuosa a 
minha chegada aqui. Quero dizer o que entendo. Fui 
prefeitinho no regime inflacionário. Tive o privilégio de 
ser prefeito e governador, de conviver e trabalhar, em 
momentos de inflação, com os Presidentes da Repú-
blica José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar 
Franco e Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente Antero Paes de Barros, sei o que 
é isso e sei dos desejos, pois fui prefeitinho. Todos os 
meses, eu e meu assessor, matemático, professor 
Roberto Broter, tínhamos de fazer ajustes salariais. A 
inflação estava por volta de 80%.

Fui Deputado e, por isso, chamei-o de Deputado, 
pois é a nossa origem, da qual não nos envergonhamos. 
Fui Líder e Vice-Líder do honrado Governador Lucídio 
Portella, que também foi Senador. E fazíamos isso no 
período de inflação. Atentai bem para esse descara-
mento! Mas o ajuste era feito para todo mundo.

Nunca, nas caladas das madrugadas, quando 
corrigia aquelas contas, incluiria uns e outros não. 
Aprendi que isso nasceu com o grito de liberdade e, 
sobretudo, de igualdade. Igualdade! Esta Casa tem de 
fazer leis boas e justas, inspiradas nas leis de Deus, 
porque há justiça. Agora, somos nós Parlamentares. 
E os outros? E a igualdade?

Creio que isso merece uma medalha de bronze. 
Quando falamos em jornalista, lembramos de Boris 
Casoy, que todos os dias diz: “Isto é uma vergonha!”. 
Por que não reunimos o Congresso, que trabalha pou-
co, e propomos um reajuste salarial para todo mundo? 
Há esta dupla: liberdade e igualdade. Esse é o funda-
mento da democracia.

Senador Luiz Otávio, V. Exª acaba de assumir a 
Presidência da CAE. Atentai bem! Nessa questão de 
ceder, Senador Antero Paes de Barros, temos de usar 
as suas armas.

O único pedido que fiz aqui neste Senado, Sr. 
Presidente, foi para permanecer na CAE, e fui excluído, 
porque contrariava o Governo quando este mandava 
os aumentos dos impostos, as taxas e os empréstimos 
ilegais, ilegítimos e imorais. Quando governei o Piauí, 
exigiu-me o endividamento na proporção de dois para 
um. É a receita do ano. O Estado só pode estar endivi-
dado na proporção de dois para um. E os Municípios 
e Estados governados pelo PT quebraram isso. Essa 
é a verdade.

Entendo que todos os brasileiros devem ler o ar-
tigo de Villas-Bôas Corrêa intitulado “A dupla Severino-
Jobim”. Repito aqui o final do artigo: “A ganância não 
é a melhor conselheira. Sinais de fumaça de crise são 
perceptíveis no horizonte. E a sabedoria do espezinhado 
povo ensina que ‘quem tudo quer tudo perde’”.
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Quando chegarem esses aumentos em cadeia, 
lembrem-se da igualdade. “Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça”. Não se trata do Fome Zero, 
mas da fome do povo brasileiro, uma justiça verdadeira. 
Cristo dizia: “De verdade em verdade, vos digo...”.

Senador Luiz Otávio, por que a CAE, de onde me 
excluíram por eu ter combatido o aumento de impostos 
e de tributos, utilizando-se de mentiras como o argu-
mento de que iriam fazer rodízios, não se reúne para 
estudar um reajuste salarial para todos?

Não é preciso saber muito não! Até o Lula enten-
de, até o cabeça-dura do José Dirceu também entende! 
Em toda sociedade civilizada, organizada, a diferença 
entre o maior e o menor salário é de dez, doze, quator-
ze, quinze vezes. O maior salário previsto é de R$25,5 
mil para 2006. Matematicamente, até o Palocci sabe, 
o salário mínimo deveria ser de R$2,5 mil.

Essa é a igualdade, essa é a justiça.
Os pobres estão comendo cru. Ando por aí e con-

verso com o povo. Eles não têm dinheiro para comprar 
gás a R$40,00. Estamos comendo, como o japonês, 
peixe cru. O pobre só está podendo comer por dois ou 
três dias, com o alto preço do gás da Petrobras, que 
gasta desnecessariamente. Temos o gás de cozinha 
e o combustível mais caros, e a Petrobras gasta com 
promoções para fortalecer o Partido do Governo. Essa 
é a realidade.

Sr. Presidente Antero Paes de Barros, justiça é 
igualdade. O povo está podendo viver, está podendo 
comer, está podendo pagar a luz, está podendo com-
prar o remédio. Por que não começamos a estudar uma 
atualização salarial para todos e não apenas para os 
que ganham mais e que já são privilegiados?

É assim que penso. Creio que o grande proble-
ma deste País, Senador Luiz Otávio, é a desigualdade 
social. Não fizemos nada, o Governo não fez nada, a 
situação piorou.

Lembro-me de um Deputado estadual, que tam-
bém foi Senador, João Lobo, que, no início dos anos 80, 
dizia que havia dois brasis: o do Sul e o do Nordeste. 
Os brasileiros do Sul ganham o dobro dos brasileiros 
do Nordeste. E, dentro do Nordeste, Senador José 
Agripino, há dois nordestes: o Piauí e o Maranhão e os 
ricos Bahia, Pernambuco e Ceará. Os trabalhadores 
do Piauí e do Maranhão ganhavam quatro vezes me-
nos. Atentai bem, Senador José Agripino: isso o Lula 
não sabe, o cabeça-dura do Dirceu não sabe, ele só 
conhece a vida de Cuba.

Hoje, está aqui a maior diferença, Sr. Presidente 
da CAE. V. Exª tem que ter esse conhecimento. Da-
qui, de Brasília, para os Estados nordestinos, como o 
Maranhão, a diferença hoje é de oito vezes. Aumen-

tou em relação ao tempo em que eu era Deputado, 
que era quatro. 

Então, são dois brasis: o do Sul e o dos dois 
nordestes – o Nordeste forte, da Bahia, Pernambuco, 
e o fraco. 

Portanto, a diferença era quatro vezes maior, 
Senador Antero Paes de Barros; hoje, é oito vezes. 
Foi publicado. 

A renda per capita daqui, do Distrito Federal, e 
a do Maranhão, são injustamente diferentes. 

O Presidente nasceu no Nordeste e sofreu uma 
lavagem cerebral dos cabeças-duras que aí estão, 
Senador José Agripino. Entendo isso. 

Severino e Jobim, Villas-Bôas Corrêa. Morreu o 
maior jornalista político: Carlos Castello Branco, do 
Piauí, da “Coluna do Castello”. 

Por que não fazemos um estudo de atualização 
salarial para todos? Igualdade é o preceito básico da 
democracia. O mais, como diz o Boris Casoy, ”é uma 
vergonha!”

Concedo o aparte a este extraordinário homem 
público do Nordeste – agora, creio que ele vai diminuir 
essa diferença de poder –, Senado José Agripino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Mão 
Santa, quero louvar a sua eterna capacidade de inicia-
tiva para falar sobre temas da nossa Região, para pro-
testar contra injustiças, contra compromissos tomados 
e não cumpridos, e passar a limpo aquilo que tem que 
ser passado a limpo perante a opinião pública, princi-
palmente em relação aos compromissos. O Presidente 
Lula, que se diz nordestino, nascido em Pernambuco, 
nem sotaque como o nosso tem; nem o nosso sotaque 
o Presidente tem! Sua Excelência não fala com o so-
taque potiguar, nem com o pernambucano, nem com 
o paraibano, nem com o piauiense. Mas o pior de tudo 
é que creio que o Presidente Lula, na verdade, não 
tem nas veias o sangue nordestino, como nós temos. 
Por uma razão muito simples: todos os governos que 
passaram na história recente do Brasil fizeram mais ou 
menos pelo Nordeste, mas todos fizeram. Há uma obra 
marcante aqui, ali e acolá. Os Governos da Revolução, 
que cometeram muitos equívocos e alguns acertos, 
no meu Estado, por exemplo, deixaram marcas inde-
léveis. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que, 
ainda hoje, é a maior barragem do Nordeste, foi feita 
há algum tempo; a Transnordestina foi idéia de outros 
governos; a Sudene, de outros governos; Paulo Afon-
so, de outros governos, como barragem, como linha de 
transmissão; as rodovias de integração do Nordeste, 
e por aí vai. O Presidente Lula fez para o Nordeste o 
que fez para o Brasil: uma promessa. Só promessa. 
Transposição do São Francisco: promessa. Na verda-
de, na verdade, não há ação nenhuma. Pouco vai aos 
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Estados do Nordeste e, quando vai, é para inaugu-
rar uma farmácia popular ou um restaurante popular. 
Não atribuo demérito a benefício nenhum, mas isso é 
muito pouco, e o Nordestino não quer caridade de um 
prato de comida por R$1,00. O nordestino quer uma 
oportunidade para construir a sua vida, para garantir a 
saúde da sua família. Ele não quer o direito de não ser 
miserável, mas o direito de crescer na vida. Eu estava 
vindo para o Senado e ouvi, pelo rádio, há pouco, o 
meu estimadíssimo colega – e, daqui a pouco, quero 
me manifestar sobre esta questão ocorrida ontem: a 
verborragia, no meu entender, inconseqüente, de Sua 
Excelência o Presidente Lula, no Espírito Santo – di-
zer que o Brasil cresceu no ano passado 5%, como há 
muitos anos não crescia. É verdade que não crescia 
há algum tempo. A América do Sul cresceu, no ano 
passado – pelas mesmas razões que o Brasil cresceu 
5% —, como um todo, incluindo Bolívia, Equador, Peru, 
Argentina e Venezuela, 6,2%. O Brasil cresceu 5%, 
muito menos do que a média da América do Sul, por 
fatores circunstanciais, internacionais. Não há méritos 
especialíssimos por parte do Governo de Sua Exce-
lência o Presidente Lula, que precisa ser mais atento 
à palavra. Daqui a pouco, falarei sobre isso, sobre a 
palavra, sobre os compromissos firmados, porque, 
aqui, Sua Excelência vai encontrar vigilância. V. Exª, 
na condição de peemedebista histórico, é um homem, 
acima de tudo, com coragem e sem papas na língua 
para defender o interesse coletivo, como V. Exª faz 
sempre. E aqui estou para, neste aparte, render minha 
homenagem à sua fala.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador José 
Agripino, é uma honra o aparte de V. Exª.

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

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador An-
tero Paes de Barros, só queria dizer que tive a minha 
experiência como prefeito e, mensalmente, eu aumen-
tava os salários. 

E mais, Senador José Agripino: V. Exª foi Gover-
nador, como eu. Quero lhe dizer que, no dia 5 de maio 
de 1995, mandei reajustar os salários – o que eu fazia 
quando prefeito – e, na folha, havia privilegiados rece-
bendo US$27 mil – porque o dólar era equiparado ao 
real. De pronto e de chofre, como homem nordestino, 
criei um redutor. Inspirei-me no grande revolucionário 
Castello Branco, que, vendo na folha de pagamento 
esses abusos, disse que ninguém ganharia mais que 
o Presidente. Eu disse: “Ninguém ganha mais que o 
Governador”. Criei um redutor e, poucos meses depois, 
a Justiça nos derrubava. Vim a Brasília, e essa Justiça 
tem homens de bem, Senador Antero Paes e Sena-

dor José Agripino. Fomos a uma audiência com o Sr. 
Sepúlveda Pertence, esse extraordinário homem da 
Justiça. Era o mês de julho, período de recesso, Sena-
dor Antero Paes. Cheguei à audiência e lhe perguntei: 
“O senhor me permite fazer uma pergunta?” Senador 
Antero Paes, ele ficou calado, não respondia. E eu 
também. Demorou. Então, disse: “Faça, Governador, 
a sua pergunta”. Perguntei: “Quanto V. Exª ganha, Sr. 
Ministro?” Ele ficou somando seis para chegar a oito, 
e, no Piauí, havia gente ganhando US$27 mil! Eu dis-
se: “Pois quero levá-lo para o Piauí e lhe dar um em-
prego”. Ele nos deu uma liminar, e nós fizemos essa 
justiça salarial. Por isso, estamos aqui. 

É tempo de o Senado...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...levar aqui-

lo que o povo quer. Não são minhas as palavras, mas 
de Montaigne, que dizia: “O pão de que mais precisa 
a humanidade é justiça”. E a justiça tem que ser igual 
para todos, assim como o sol, e não só para os pri-
vilegiados.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Agripino, como Líder do PFL, por cinco minutos, 
para uma comunicação urgente de interesse partidá-
rio, nos termos do art. 14, inciso II, alínea “a” do Re-
gimento Interno.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria, inicialmente, de fazer duas 
comunicações rápidas à Casa de providências que 
estou tomando em nome do meu Partido.

Estou encaminhando, na próxima semana, ao 
Presidente da Comissão de Educação do Senado 
Federal o seguinte requerimento:

Nos termos do art. 50 da Constituição, 
combinado com o art. 397 do Regimento In-
terno, requeiro seja convocado a comparecer 
perante a Comissão de Educação desta Casa 
o Sr. Ministro Tarso Genro, a fim de prestar es-
clarecimentos a respeito da decisão do MEC 
em adotar rito sumário para o registro dos 
diplomas dos médicos brasileiros formados 
em Cuba.

Nada contra eles, mas tudo a favor da igualdade 
de oportunidades. Por que se dá rito sumário a quem 
se forma em Cuba e não se dá rito sumário a quem se 
forma na Inglaterra, na Bélgica, na França, na Bolívia 
ou no Equador? Quero saber o porquê. O meu Partido 
deseja saber isso.

O outro assunto, Sr. Presidente, é que desejo co-
brar da Mesa andamento do requerimento que apre-
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sentei no dia 10 de janeiro de 2005, ainda no recesso, 
encaminhado diretamente à Mesa, solicitando ao Mi-
nistro da Defesa e ao Ministro-Chefe do Gabinete da 
Segurança Institucional da Presidência informações 
sobre a vinda dos jovens, conforme amplamente noti-
ciado, que teriam sido hóspedes do Palácio da Alvora-
da ou da Granja do Torto, feito passeios numa lancha 
e teriam vindo de avião. Quero saber se a lancha era 
ou é da Marinha e se a aeronave que transportou os 
jovens era ou é da FAB, para que o meu Partido pos-
sa tomar providências. Encaminhei o requerimento no 
dia 10 de janeiro e até agora não tenho informações 
precisas sobre isso, porque resposta não tive, mas 
vou querê-las.

Quero as respostas para que possamos tomar 
providências no sentido de fiscalizar. A denúncia foi 
feita, e a correção de rumo deve acontecer. Cumpro 
minha obrigação e vou até o fim. Também no caso do 
Ministro Tarso Genro, de quem eu, o meu Partido e a 
Casa quer explicações sobre esse, no meu entender, 
injustificado privilégio para jovens que dizem estar 
em Cuba por indicação do Partido dos Trabalhadores 
e dos Sindicatos, que lá se formam e aqui chegando 
têm privilégios que outros formandos em Medicina em 
faculdades de nível igual ou melhor não têm. Quero 
saber o porquê, se há viés ideológico, se há preferên-
cia ideológica ou não.

Trato de um último assunto, Sr. Presidente, que 
a mim estarreceu. Senador Luiz Otávio, V. Exª deve ter 
visto, como eu vi, o noticiário da televisão ontem: ou 
o Jornal Nacional, ou o Boris Casoy, ou o da Bandei-
rantes, ou o do SBT, ou o da TV Nacional. Todos, sem 
exceção, deram a notícia. Então, todos nós vimos, num 
ou noutro noticiário, as imagens de Sua Excelência, o 
Presidente Lula, no Espírito Santo. Eu achei estranho, 
após as cenas das vaias, dos apupos a que o Brasil todo 
assistiu, daqueles que protestavam contra a decisão 
do Cade de não permitir a venda da Garoto à Nestlé. 
Essa é outra questão. O apupo é democrático, e pode 
haver vaias dirigidas ao Presidente por outras razões, 
em outro evento, em outro momento. Eu vi a imagem 
do Presidente da República em manga de camisa, 
suado, com cabelo desalinhado, visivelmente irritado, 
eu diria até movido por uma certa dose de excitação. 
Num dado momento, Sua Excelência bateu com força 
sob a tribuna de onde falava. Eu fiquei olhando, com a 
atenção redobrada, para o que o Presidente iria dizer. 
E ouvi algo que me estarreceu, porque estava ouvin-
do a palavra do Presidente da República do meu País. 
Sua Excelência disse uma frase, que está transcrita 
no jornal O Estado de S. Paulo – está em todos os 
jornais, mas, por acaso, tenho aqui O Estado de S. 
Paulo –, que a mim me impactou como um soco na 

testa, porque dita por um Presidente da República. 
Disse Sua Excelência: 

Logo no início do governo, um alto com-
panheiro veio prestar contas: ‘Presidente, a 
nossa instituição está quebrada. O processo 
de corrupção que aconteceu antes de nós foi 
muito grande. Algumas privatizações levaram 
a instituição a uma quebradeira”. 

Repito: “O processo de corrupção que 
aconteceu antes de nós foi muito grande. Al-
gumas privatizações levaram a instituição a 
uma quebradeira”. 

Prossegue: 
Eu disse: se é verdade, você só tem di-

reito de dizer para mim. Aí para fora, feche a 
boca e diga que a instituição está preparada 
para ajudar no desenvolvimento do País. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem go-
verna não tem o direito de ter atitudes que não quero 
acusar de levianas, mas posso supor levianas. Quem 
governa tem obrigações com a sociedade e com as 
instituições. porque o que o Presidente da República 
fala ou diz é observado pelo País inteiro. E Sua Exce-
lência disse que tinha cometido o crime de prevarica-
ção. Sua Excelência assumiu. Sua Excelência é réu 
confesso: de que “um alto companheiro dele disse que 
uma instituição estava quebrada” e Sua Excelência 
mandou esconder. 

Fui Governador duas vezes e, ao tomar conheci-
mento de fatos errados, tomava as posições na hora: 
mandava demitir e esclarecia os fatos para não conviver 
com a improbidade. Não conviver com a improbidade, 
isso a opinião pública aplaude. Dê no que der. Dê no 
que der, mas aplaude. Não conviver com a improbida-
de, nem com a impunidade. 

Sua Excelência declarou. Vi o meu estimadíssimo 
amigo, Senador Delcídio Amaral, Líder do PT, homem 
elegante no trato, na palavra, cumprir sua obrigação de 
Líder e dizer que o Presidente havia dito o que disse 
para preservar a instituição, que era o BNDES. Ago-
ra está claro. Pela voz do Líder do PT é o BNDES. E 
o alto companheiro é o ex-Presidente do BNDES, Dr. 
Carlos Lessa.

No mesmo jornal – o jornal especula, é sua obri-
gação ir atrás de informações que complementem fa-
tos, que esclareçam circunstâncias –, O Estado de S. 
Paulo, traz, no canto inferior da página, uma matéria 
que traduz a entrevista do Dr. Lessa, ex-Presidente do 
BNDES, concedida sobre o assunto. 

Diz: “Lessa confirma diálogo, mas vê exagero 
de Lula”
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“Vê exagero”, Senador Mão Santa. São declara-
ções do Presidente Lessa.

“Lessa confirmou ao Estado ter alertado o Pre-
sidente, logo no início do Governo, sobre: a) ‘situação 
muito ruim’, em que encontrou o banco, decorrente, 
segundo ele, de maus negócios, referentes ao proces-
so de privatizações. O economista admitiu que Lula se 
referia a ele – está confirmado pelo Líder do Governo, 
Senador Delcídio Amaral –, mas acha que “exagerou 
um pouco” 

Quem disse isso é “o alto companheiro”, que acha 
que “o Presidente exagerou um pouco” no discurso em 
Jaguaré. “Eu nunca disse que o BNDES era uma insti-
tuição falida, mas que estava realmente muito ruim”.

Presidente Antero, até admito que depois das 
vaias, dos apupos, o Presidente tenha se excitado, 
pronunciado coisas que não deveria ter dito. Mas o 
que está dito está dito. O crime de prevaricação está 
comprovado. O réu confesso está colocado. 

Eu tenho uma preocupação a mais: palavra de 
Presidente não pode ficar maculada. A do Presidente 
Lula já está maculada. Sua Excelência disse “que o alto 
companheiro havia dito que o BNDES estava quebra-
do”. O Presidente do BNDES disse que Sua Excelência 
exagerou; que nunca disse. E Sua Excelência disse ao 
povo brasileiro, todo, que lhe haviam dito “que estava 
quebrado”, e que Sua Excelência havia guardado a 
informação. Como disse o Líder do Governo do PT: 
“Guardou para preservar a instituição”.

O Presidente da República está falando mais do 
que deve e está faltando com a verdade do que está 
dizendo. 

O Presidente Lula, na campanha, promete que 
não mexe com o inativo; chega no Governo, mexe. 

O Presidente da República tem prometido tantas 
coisas, promete que vai romper com o FMI, que vai isso 
ou vai aquilo, e está faltando com a palavra.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ouço, com 
atenção, o aparte de V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José 
Agripino, o brilhante Senador Antero Paes de Barros 
trouxe para esta sessão Padre Antonio Vieira: Não rou-
bar, depois, não se deixar roubar e ainda trouxe Ulys-
ses, que disse: “Prenda quem rouba”. Mas eu citaria 
Padre Antonio Vieira, que disse: “Palavras sem obras 
são tiros sem bala”. Então, foi um mau exemplo que o 
Presidente Lula deu aos brasileiros.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço 
a V. Exª, que traduziu, em um minuto, a minha preocu-
pação e o objetivo da minha vinda à tribuna.

Senador Mão Santa, acho que se impõe um fato 
e que não precisa de requerimento de ninguém. Penso 
que o crime de prevaricação está claríssimo, declarado 
pelo Presidente da República, que fez uma afirmação 
desdita pelo alto companheiro a que se referiu. Está 
em pauta um crime de prevaricação e a palavra do 
Presidente.

Há três perguntas fundamentais a serem res-
pondidas: houve prevaricação? O Presidente mentiu, 
porque disse algo que Lessa não lhe disse? Mentiu 
para fazer média com alguns segmentos ou movido 
por alguma circunstância? O Presidente mentiu ou 
Lessa está agora escondendo corrupção?

Com a palavra uma instituição chamada Minis-
tério Público, que tem o dever de defender o interes-
se público. Ele, sim, precisa se manifestar desde já, 
para esclarecer se houve crime de prevaricação, se 
o Presidente mentiu ou se Lessa realmente guardou 
segredo para preservar uma instituição e houve real-
mente corrupção.

Em qualquer das três circunstâncias, o Minis-
tério Público precisa se manifestar para esclarecer a 
bem do interesse coletivo e daquilo que interessa à 
sociedade.

Venho aqui, Sr. Presidente, trazer, com estas mi-
nhas palavras, a minha indignação pelo destempero 
verbal de ontem, pelo contraditório que se estabeleceu 
hoje, pela opinião do alto companheiro que desmente 
o maior dos companheiros e por aquele que acho que 
é o órgão que pode dar uma resposta à sua preocupa-
ção, à minha preocupação e à dos brasileiros. 

Quem é que está com a verdade? Houve preva-
ricação? Houve corrupção? A palavra do Presidente 
merece fé ou daqui para frente não merece mais fé? 
Porque Sua Excelência, movido por qualquer tipo de 
estímulo, sua a camisa e mente aos brasileiros.

Com a palavra o Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 

PSDB – MT) – Quero responder às indagações feitas 
pelo Senador José Agripino. 

Os requerimentos de V. Exª, Senador José Agri-
pino, foram votados ontem na reunião da Mesa. Foram 
aprovados os dois requerimentos e até terça-feira já 
devem estar protocolados no Ministério para que V. 
Exª obtenha as respostas desejadas em relação aos 
requerimentos formulados.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. 
PSDB – MT) – Concedo a palavra, pelo prazo de vinte 
minutos, ao Senador inscrito Luiz Otávio.

V. Exª com a palavra.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que me traz à 
tribuna nesta manhã é outro, mas eu não poderia dei-
xar de comentar também a declaração do Presidente 
Lula ontem, em visita ao Estado do Espírito Santo, do 
Governador Paulo Hartung. O Presidente da Repúbli-
ca, em discurso, comum para nós, parlamentares, para 
nós, políticos, e nós não podemos de maneira alguma 
deixar de entender que o Presidente da República deve 
– e o faz – cumprir os requisitos protocolares de ceri-
monial, exigidos pela liturgia do cargo de Presidente do 
País, como é o caso do Presidente Lula, em defender 
o cargo que ocupa.

Com certeza, nós todos entendemos isso. Porém, 
sabemos que, além de ser Presidente da República, 
Sua Excelência é um líder político e, permanente-
mente, está sendo provocado por adversários e até 
mesmo por aliados. É comum na vida pública, em um 
cargo importante, um Presidente da República, um 
Governador de Estado, um Senador da República, 
um Deputado Federal, um Deputado Estadual, um 
Prefeito, um Vereador encontrar-se em situações de 
conflito, de disputa, de debate e, até mesmo quando 
o Presidente da República é levado, como o foi nessa 
oportunidade, com certeza, a um discurso forte, emo-
cionado, dizer algumas coisas que, na verdade, fogem 
de sua capacidade e de seu discernimento de atacar 
ou de ofender alguém.

Com certeza, o Presidente Lula, em momento 
algum, teve a intenção de ofender o ex-Presidente 
Fernando Henrique. Com certeza, o Presidente Lula 
teve a vontade de exprimir, por meio de palavras, uma 
revolta ou uma perseguição ou uma retaliação com o 
governo anterior. Com certeza absoluta, é uma forma 
que sabemos a Oposição vai usar, a mídia também 
vai explorar essa frase, esse raciocínio e, até mesmo, 
essa explicação que o Presidente deu, porque, quan-
do mais tarde ou o Ministro José Dirceu, que é quem 
fala em nome do Governo, em nome do Presidente da 
República, ou o próprio Presidente do BNDES, o atual 
ex-Ministro Guido Mantega, e o ex-Presidente Carlos 
Lessa, que já começa, por intermédio da mídia tam-

bém, a dar algumas declarações que mostram que 
não é isso que foi colocado, que não foi uma questão 
de corrupção e, sim, uma questão de falta de garantia 
nos investimentos, nos financiamentos, na forma de 
fazer a privatização do sistema de telecomunicações, 
do sistema que foi adotado inclusive por todas as em-
presas e os interessados nas concorrências; na viabi-
lidade de trazer capital externo para investir no Brasil, 
para gerar emprego.

E até diria mais: para acontecer o que está acon-
tecendo agora, da credibilidade do mercado, da credi-
bilidade do Banco Central, da credibilidade da nossa 
moeda, da estabilidade inclusive do nosso real, com 
certeza, isso tem a ver com o momento que estamos 
vivendo. 

Na verdade, Sr. Presidente, estamos a um ano e 
meio das eleições. A partir de outubro deste ano, daqui 
a seis meses e pouco, já teremos as definições dos 
Partidos, como vemos pela televisão principalmente, 
que começaram a apresentar os seus candidatos. Da-
qui a seis meses, ou seja, um ano antes da eleição, 
exatamente em outubro, teremos as definições parti-
dárias. As filiações deverão acontecer para garantir o 
direito nas próximas eleições de outubro de 2006. Isso 
já é uma prévia delas. Não adianta fugir dessa realida-
de. É muito fácil atacar e agredir sem sofrer qualquer 
conseqüência. 

Portanto, nós, que temos a tribuna do Senado, os 
Deputados Federais, os Vereadores nas Assembléias 
Legislativas, os Deputados Estaduais, os Prefeitos e 
os Governadores de Estado, iniciamos – quer queira-
mos ou não – um processo de acomodação, de ajuste 
e até mesmo de alianças. É natural o que está aconte-
cendo. Daqui para frente, acontecerá mais vezes, com 
certeza. Agora, dizer que o Presidente da República 
cometeu um crime é, verdadeiramente, um absurdo. 
Na minha avaliação, na minha sensibilidade, no meu 
conhecimento e na minha credibilidade, penso que 
um homem da origem do Presidente Lula, que veio de 
onde veio, que lutou tanto para chegar aonde chegou 
para ter a oportunidade de dirigir este País como nosso 
Presidente... Queiramos ou não, foi a vontade popular, 
foi a maioria esmagadora da população brasileira, do 
eleitor brasileiro que o colocou na cadeira de Chefe 
do Executivo. Tenho certeza de que o Presidente da 
República, o Presidente Lula, não teve e não tem in-
tenção nenhuma de agredir ou atacar alguém pesso-
almente, independentemente de quem seja candidato 
no presente ou no futuro.
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Sobre o crime de prevaricação, citado, copiei do 
Código Penal, que me foi cedido pela Mesa do Sena-
do, o art. 319.

Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo con-
tra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal.

Isso é o que dispõe o art. 319 do Código Penal 
com relação ao crime de prevaricação. O Presidente 
Lula não cometeu nada do que está escrito no Códi-
go Penal.

Deixo, Sr. Presidente, a minha opinião, que – tenho 
certeza – é a da maioria do Congresso Nacional e do 
povo brasileiro. Esta Casa, como sempre, está aberta 
a receber o Ministro José Dirceu, a ouvir S. Exª, para 
esclarecer isso de forma definitiva.

Em outros momentos, acontecerão novos fatos, e 
a mídia, para cumprir seu papel, deve informar, mostrar 
à população o que foi falado e a repercussão disso. 
Dito por um funcionário público do terceiro escalão, 
isso não teria causado tal repercussão.

Deixo para a próxima semana o assunto que ex-
poria na manhã de hoje, que se refere a algo do nosso 
dia-a-dia como Parlamentar, da nossa condição de Se-
nador da República, que é a defesa de nossos Estados. 
Em especial, orgulho-me de defender o meu Pará.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio, o 
Sr. Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti, Teotonio 
Vilela Filho, Leonel Pavan, Flexa Ribeiro, Almeida Lima, 
Eduardo Azeredo e Alvaro Dias 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. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, anualmente, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística divulga dados referen-
tes à expectativa de vida dos brasileiros, permitindo 
acompanhar detalhadamente a evolução demográfica 
de nossa população.

O último relatório aponta que, entre 2000 e 2003, 
a esperança de vida do brasileiro aumentou 0,8%, pas-

sando para 71,3 anos. Esse dado explicita, ao mesmo 
tempo, bons e maus aspectos, merecendo, tanto uns 
quanto outros, uma reflexão ponderada.

A ampliação, conquanto modesta, mantém a ten-
dência consistente de crescimento desde que esses 
índices passaram a ser sistematicamente calculados, 
a partir do censo de 1980. Naquele momento, o IBGE 
apontava uma duração média de vida de 63,9 anos. 
Estimativa referente ao período anterior indica que, no 
início do século 20, a esperança de vida do brasileiro 
era de aproximadamente 35 anos.

Esse aumento decorre, em parte, da revolução 
científica e tecnológica havida no século passado. Os 
extraordinários avanços da medicina, produziram, em 
todo o mundo, um melhoramento dos índices de ex-
pectativa de vida e de mortalidade infantil. No País, 
também essa tendência foi seguida.

A difusão de antibióticos e outros novos medica-
mentos, a implantação de campanhas de vacinação 
em massa, a expansão da rede de atendimento hos-
pitalar e a criação de programas de saúde preventiva 
e de transferência de renda refletiram-se no aperfeiço-
amento de todos os nossos índices sociais. 

Não apenas a esperança de vida foi ampliada. 
Outros índices, como o de mortalidade infantil, melho-
raram sensivelmente. Se em 1970 morriam cerca de 
100 bebês a cada mil nascidos vivos, hoje esse índice 
é de 27,8 por mil. 

A evolução é inegável. A leitura das séries histó-
ricas dos dados sociais indica claramente a redução 
progressiva das mazelas de nosso País, por conta da 
difusão de mecanismos de proteção social que, ao 
menos parcialmente, cumprem a promessa de uma 
vida melhor para a população.

Entretanto, ainda que tenhamos, sem sombra de 
dúvida, melhorado, temos de reconhecer que nosso 
avanço não ocorreu no mesmo passo que o de diver-
sas outras nações do mundo. 

A mortalidade infantil despencou, é verdade, mas 
nossos índices permanecem superiores ao de quase 
todos os nossos vizinhos. Mesmo países abalados por 
severas convulsões sociais, como a Colômbia, logra-
ram obter um índice inferior ao nosso.

Da mesma forma, nosso novo índice de expec-
tativa de vida – 71,3 anos – é, ainda, ligeiramente in-
ferior ao índice da Faixa de Gaza, por exemplo, que é 
de 71,4 anos. Mesmo uma das regiões mais contur-
badas do planeta acha-se em igualdade de condições 
conosco. 
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Perante os dados das nações desenvolvidas, nos-
so atraso fica evidente. No topo da lista se encontra o 
Japão, com um índice de 81,5 anos. Cá embaixo, na 
octogésima sexta posição, estamos nós.

Isso dá o que pensar. Melhoramos, é verdade, 
mas melhoramos o bastante? Por que sequer fomos 
capazes de reproduzir o desempenho de países seme-
lhantes ao nosso, como Argentina e México?

Nossa perplexidade aumenta se levarmos em 
consideração que, de acordo com o próprio IBGE, 
o indicador poderia ser elevado em dois ou até três 
pontos, não fosse a alta incidência de mortalidade por 
causas externas.

Verifiquemos os dados apresentados. O brasileiro 
pode esperar viver 71,3 anos, é o que diz o IBGE. Mas 
o que dizer da desigualdade entre grupos? 

Analisemos primeiro a diferença entre os sexos. 
Em todo o mundo, de maneira uniforme, as mulheres 
tendem a viver mais que os homens. No Brasil isso não 
é diferente. Enquanto a expectativa de vida masculina 
é de 67,6 anos, a feminina atinge 75,2 anos.

As mulheres, sabemos todos, Sr. Presidente, são 
mais resistentes a doenças infecciosas e parasitárias 
que os homens, além de menos sujeitas ao enfarte e ao 
derrame cerebral; mas não é essa a principal causa da 
acentuada diferença que se observa no Brasil. Pensemos 
na chamada “mortalidade por causas externas”.

Essa rubrica reúne, com a suavidade dos eufe-
mismos, flagelos já há muito conhecidos: a violência 
e as mortes no trânsito. Entre 1979 e 2001, faleceram 
1,2 milhão de pessoas em nossas ruas e estradas, e 
foram assassinadas 600 mil.

Se os acidentes de trânsito vêm diminuído, lenta 
mas constantemente, desde a adoção do novo código 
de trânsito, os homicídios aumentaram explosivamente 
neste período: em vinte anos, houve um incremento 
de 130% no número de assassinatos.

A praga da violência nas cidades e nos campos 
ceifa um número cada vez maior de vidas. A tragédia 
se completa ao observarmos que a maior parcela das 
vítimas é composta de jovens, principalmente os do 
sexo masculino, entre 15 e 24 anos.

São esses os recrutas preferenciais do tráfico 
de drogas, os alvos costumeiramente eleitos pelos 
justiceiros, as vítimas habituais dos atos espúrios de 
violência sem sentido provocados pelo álcool e pela 
falta de perspectivas.

São os jovens do sexo masculino que, premidos 
pela ausência de possibilidades concretas de inser-
ção social, terminam por abraçar a criminalidade; um 
desesperado abraço que sói terminar em tragédia e 
morte.

Estamos dizimando nossos jovens. Em 2003, uma 
jovem de 20 anos possuía a expectativa de viver mais 
57,8 anos, ao passo que um rapaz da mesma idade 
possuía uma sobrevida provável de apenas 51 anos. 
A probabilidade de que esse rapaz fosse assassinado 
era de 3,3 por mil, ao passo que a moça enfrentava 
uma probabilidade de apenas 0,87 por mil.

A percepção da injustiça se torna ainda mais 
aguda se decompusermos os índices de esperança de 
vida também no tocante à raça dos indivíduos.

Dados do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento mostram que, no ano 2000, a espe-
rança de vida das mulheres brancas brasileiras atingia 
73,8 anos. A das mulheres negras, no mesmo ano, 
restringia-se a 69,52 anos, apenas ligeiramente supe-
rior à dos homens brancos – 68,24 anos. Finalmente, 
a esperança de vida dos homens negros resumia-se 
a parcos 63,27 anos.

Para comparação, se levarmos unicamente em 
conta o dado referente aos homens negros, o Brasil se 
situaria na centésima sexagésima quarta posição na 
lista dos 192 países pesquisados pela ONU. 

Ao mesmo tempo, podemos verificar, estarreci-
dos, que a expectativa de vida masculina na Faixa de 
Gaza, novamente, atinge 70,13 anos! Para um jovem 
negro, concluímos, é mais seguro viver lá que aqui. Ao 
menos, pode-se esperar viver mais tempo.

Essa ironia cruel demonstra a extensão da in-
justiça que cometemos e o tamanho de nosso desafio 
para os anos vindouros. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar o artigo intitulado “Estamos desgraçados”, de 
autoria do articulista Clóvis Rossi, publicado no jornal 
Folha de São Paulo de 20 de fevereiro do corrente.

O artigo mostra que o Presidente Lula “...isolado 
nos palácios que agora habita, deslumbrou-se tanto 
com a sua vitória que acabou acreditando que ela, por 
si só, resolveria todas as ‘desgraças’, que o país mu-
dou, que o século 21 será o ‘século do Brasil’, e mais 
uma catarata de ufanismo tolo”. 

Sr. Presidente, requeiro que o referido artigo 
seja considerado como parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(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 re-
gistrar o artigo intitulado “O Lulômetro”, de autoria do 
articulista Tales Alvarenga, publicado na revista Veja 
na sua edição de 23 de fevereiro do corrente. 

O artigo mostra que o governo do Presidente Lula 
teve comportamento diferente nos casos da missionária 
Dorothy Stang, de Waldomiro Diniz e de Celso Daniel. 
Enquanto que no caso do assassinato da missionária 
o governo tomou, de imediato, todas as medidas ne-
cessárias, nos outros dois casos pouca ou nenhuma 

providência foi tomada; nas palavras do articulista, “o 
ponteiro do Lulômetro não se mexeu”.

Para que conste dos Anais do Senado da Re-
pública, requeiro, Sr. Presidente, que o artigo acima 
citado passe a integrar este pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “Os melhores e os 
piores”, publicada na revista Veja em sua edição de 
16 de fevereiro do corrente.

A matéria trata de enquete feita pela referida revis-
ta com nove cientistas políticos, que deveriam elaborar 
uma lista com os 28 ministros informando os que de-
veriam ficar no Governo e os que deveriam ir embora, 
considerando apenas a qualidade de trabalho de cada 
um, sem levar em conta siglas partidárias. 

Segundo a matéria, “O que mais chama atenção 
no resultado da enquete de VEJA realizada com os 
cientistas políticos é que, entre os ministros considera-
dos excelentes e os que podem ficar no governo sem 
causar prejuízos, encontram-se treze nomes – e apenas 

quatro são do PT. Já entre os ministros péssimos e os 
que deveriam ir embora para casa também se encon-
tram treze nomes – e, nesse caso, nada menos que dez 
pertencem ao PT.” A conclusão que chegamos, assim, 
é que a eficiência administrativa não é uma qualidade 
que caracteriza o Partido dos Trabalhadores. 

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que a ma-
téria acima citada seja considerada parte integrante 
deste pronunciamento, para que passe a constar dos 
Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para regis-
trar matéria publicada no jornal Correio Braziliense, 
em 20 de fevereiro de 2005, sob o título de “A incom-
petência do Planalto, o escorpião e o sapo”. 

Na matéria, o advogado e ex-Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Maurício Corrêa, afirma que, 
em relação à eleição de Severino Cavalcante para pre-
sidente da Câmara dos Deputados, o presidente Lula 
e o PT foram “fragosa e incompetentemente derrota-
dos”. Isto porque, a cúpula petista teria abandonado 
a democracia, com o apoio das bases ao candidato 
oficial, para adotar “formulários dos velhos e tradicio-
nais métodos da escola stalinista”.

O povo, então, teria sido vítima de uma farsa, pois 
o PT, quando não era governo, pregava uma maior 
participação popular, mas agora não permite nem a 
manifestação dos seus filiados.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALMEIDA LIMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria publicada pela revista Veja, de 02 de 
fevereiro de 2005, com o título: “Licença para gastar”.

Segundo foi apurado os gastos públicos com pas-
sagens aéreas, água, luz, cafezinho, telefone, consul-
torias e pagamentos a terceiros aumentou, em 2004, 
25% em relação a 2003. Com o governo Lula, depois 
de um primeiro ano de restrições, a conta chegou, no 
ano passado, a inacreditáveis 13 bilhões de reais. A 
folha de pagamento aumentou outros sete bilhões e 
o déficit da Previdência fechou 2004 em 32 bilhões de 
reais, o maior rombo da sua história. Esta gastança 
macula a responsabilidade fiscal. 

Além disso, o peso dos impostos nacionais subiu 
para 36,5% do PIB, o maior em 505 anos de história do 
Brasil. Este cenário ganha cores dramáticas quando se 
constata que o dinheiro público é mal empregado, não 
se avaliando sequer a eficácia das medidas adotadas, 
ou seja, não se sabe se os resultados são obtidos de 
maneira satisfatória. 

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a referida ma-
téria passe a integrar os anais do Senado Federal para 
que os ouvintes e os pesquisadores do futuro possam 
ter acesso aos gráficos e análises nela reportados. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “A nova derrama”, publi-
cado no jornal Correio Braziliense em sua edição de 
02 de fevereiro do corrente.

O autor do artigo citado, presidente nacional da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), começa expondo, 
por meio de um paralelo histórico, uma ferramenta capaz 
de revelar a índole autoritária de um governo. Trata-se da 
voracidade fiscal, ou seja, é autoritário o estado voraz. As-
sim, no passado brasileiro, em razão de movimento contra 
os impostos fez surgir um herói nacional, Tiradentes. Isto 
porque, o colonizador impunha, à época, a cobrança de 
um quinto sobre a produção de ouro na colônia. Séculos 
depois, um quinto nos soa como amenidade.

Conceitualmente, o tributo serve para que o esta-
do preste serviços à população. Contudo, não se presta 

contas de nada, ou seja, não se afere a eficiência das 
medidas estatais em prol da sociedade que recebe ser-
viços da forma mais precária possível. Em razão disso e 
tendo como gota d’água a  Medida Provisória 232 editada 
pelo presidente Lula que aumenta a carga tributária, a 
sociedade civil e a (OAB) decidiram exercitar a cidada-
nia, lutando por justiça e transparência tributária.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo 
acima citado seja considerado parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos desta sessão de sexta-feira, 25 de 
fevereiro de 2005, que teve como Secretário-Geral 
o Dr. Raimundo Carrero, com a eficiência que lhe é 
peculiar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 12 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR MARCO MACIEL, NA SESSÃO DO 
DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2005, QUE, RE-
TIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR, 
ORA SE PUBLICA

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no domingo passado, a 
Espanha, por meio de consulta popular, um referendo, 
aprovou a nova Constituição Européia. 

Ressalte-se que a consulta popular teve baixo 
comparecimento, apenas 42% dos eleitores compare-
ceram às urnas. Mas é importante, em contrapartida, 
salientar que 76% dos que compareceram à consulta 
votaram a favor.

Foi o primeiro país a fazê-lo por consulta popular. 
Porém, antes da Espanha, três outros países – a Es-
lovênia, a Lituânia e a Hungria – já haviam aderido à 
Constituição Européia por meio de aprovação de seus 
respectivos parlamentos.

A União Européia é agora integrada por vinte e 
cinco membros. Significa dizer que ainda falta a mani-
festação dos vinte e um países restantes, não obstan-
te a Constituição só entre em vigor presumivelmente 
em 2007. 

Aproveito para fazer dois breves comentários, Sr. 
Presidente. A União Européia oferece ao mundo talvez 
o mais bem tecido modelo de integração. É lógico que 
esse modelo começou a ser praticado na década de 
50 do século passado, teve um ponto alto na criação 
da Comunidade do Carvão e do Aço, depois no Trata-
do de Roma e outras iniciativas bem sucedidas. Hoje 
a União Européia nos oferece também o mais consis-
tente  processo de integração regional, o que tem, de 
alguma forma, concorrido para que a Europa se uma, 
cada vez mais, em torno de questões básicas da vida 
dos seus povos.

Devo destacar que, nesse percurso da integração 
regional, a União Européia logrou um outro grande êxito 
ao conseguir implantar uma moeda comum: o euro, que 

já se constitui na segunda moeda de reserva, depois 
do dólar americano.

Após de tratativas que se prolongaram durante 
anos, a União Européia concluiu um projeto de Cons-
tituição que vai transformar a Europa, os vinte e cinco 
países que, atualmente,  a integram, se não numa fede-
ração, pelo menos numa confederação de Estados.

É um avanço extremamente importante que me-
rece uma reflexão crítica por parte de todos nós. O 
Brasil também se lançou, com os países do Cone Sul 
– Argentina, Uruguai e Paraguai – nesse esforço de 
integração regional  na América do Sul. E o Mercosul 
é a expressão disso. O Mercosul, em que pesem as 
vicissitudes e as dificuldades, que não têm sido pou-
cas, tem  conseguido avançar. 

É verdade que, nos últimos anos, os avanços têm 
sido muito reduzidos, mas, em compensação, tem cres-
cido o número de países que, de alguma forma, têm 
aderido ao Mercosul, não como membros plenos, mas 
como Estados associados, o que não deixa de repre-
sentar uma expansão física do seu raio de ação. 

Tão importante quanto a consolidação do Merco-
sul é o fato de, ao mesmo tempo, estarmos trabalhan-
do no projeto (IIRSA), que começou a ser gestado no 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
de integrar todos os  países da América do Sul, isto 
é, algo mais amplo do que o Mercosul, abrangendo, 
portanto, todos os doze países da chamada América 
Meridional. 

A primeira reunião sobre esse projeto se deu no 
ano 2000, com todos os Chefes de Estado e de Gover-
no presentes em Brasília. Uma segunda reunião dos 
Chefes de Estado e de Governo se realizou em 2002. 
Continua  avançando, o que é extremamente positivo. 
Isso é algo que se deve inspirar também naquilo que 
aconteceu com a União Européia. Por quê? Porque o  
Brasil, país que embora tenha muitos países lindeiros 
– são dez países lindeiros; só não faz fronteira, como 
sabemos, com o Equador e com o Chile, mas com os 
quais convive muito bem – tem todas as condições de 
tecer um processo de integração para colocar em po-
sição privilegiada a América do Sul nas negociações 
para a construção da Alca e nas negociações do en-
lace com a, União Européia, cujo acordo-quadro foi 
firmado em Madri, em 1995.

Portanto, Sr. Presidente, acredito que o fato de a 
União Européia estar construindo, de forma consistente, 
esse grande projeto de associação nos  deve levar a 
refletir sobre a experiência indicada pela Europa. Vou 
mais além: creio que temos condições de desenvolver 
esse processo com mais velocidade, porque há mais 
pontos comuns entre os países que integram a cha-
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mada América do Sul do que entre os países que se 
uniram na Europa. 

Por outro lado, quero também observar que, natu-
ralmente, esse processo de integração coroado com a 
elaboração de uma Constituição –  a primeira da União 
Européia, inclusive com a Carta de Direitos Fundamen-
tais –, fará com que possamos pensar  que é funda-
mental trabalharmos, em termos de América Latina, na 
consecução desses objetivos, mesmo porque o mun-
do se globaliza. É certo que não é a globalização que 
desejamos. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
dizia com freqüência que queremos uma globalização 
menos assimétrica e mais solidária, menos desigual, 
porconsegüinte.  Vivemos num processo de globaliza-
ção e precisamos nos integrar em termos da América 
do Sul para  ter melhores condições de participar des-
se processo de mundialização do planeta. 

Ouço o aparte do nobre Senador Eduardo Su-
plicy, que o solicitou.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Marco Maciel, quero cumprimentá-lo por 
trazer a esta Casa essa mensagem sobre a importân-
cia, em primeiro lugar, da União Européia, que aca-
ba de realizar  referendo. Ainda que apenas 42% dos 
eleitores tenham comparecido às urnas, o resultado 
foi altamente positivo, pela aprovação da Constituição 
da União Européia. Certamente, V. Exª bem chama a 
atenção, trata-se de um exemplo que deve ser objeto 
da nossa reflexão e inclusive de estímulo para avan-
çarmos, sobretudo, na idéia de maior integração entre 
os países da comunidade da América do Sul, com a 
perspectiva de um dia haver até a integração de todas 
as Américas. Uma das características importantes da 
União Européia – que, inclusive, agora, já tem sua 
própria moeda, o euro – é ter o seu Parlamento elei-
to diretamente pelo povo de cada um dos países que 
a compõem. Algumas lições foram tiradas: primeiro, 
isso foi construído passo a passo, nos últimos 50 ou 
60 anos, especialmente depois da Segunda Grande 
Guerra, quando se constituiu a Comunidade do Carvão 
e do Aço e, depois, o Mercado Comum Europeu e a 
área de livre comércio de alguns dos países mais ao 
norte – os países escandinavos e outros. Progressiva-
mente, chegou-se à total liberdade de movimento, não 
apenas dos capitais, dos bens e serviços, mas daquilo 
que é o mais importante, que é o próprio ser humano. 
Há liberdade para o ser humano se mover. É muito in-
teressante observarmos isso, Senador Marco Maciel. 
Se olharmos a situação há 30 ou 40 anos, aos portu-
gueses, aos espanhóis e aos gregos não se permitia 
que migrassem com tanta facilidade para os países 
mais desenvolvidos, como Itália, Alemanha, França e 
outros. Mas, mesmo assim, muitos foram os que para 

lá foram, trabalhando, primeiro, em condições de não 
legalidade, até que, pouco a pouco, acabaram fazendo-o 
legalmente. Hoje, existe a liberdade de escolha: todos 
podem estudar, trabalhar e viver em outros países da 
Comunidade Européia. É interessante que, em países 
como Portugal, Grécia e outros, o grau de desenvolvi-
mento é de tal ordem mais equilibrado em relação ao 
que era há 20, 30 anos, que já não há aquele impul-
so tão grande, porque as oportunidades de emprego 
existem ali muito mais fortes hoje. Ora, trata-se de um 
exemplo importante no qual pensarmos. Felizmente, 
estamos aqui – refiro-me aos países do Mercosul e 
mais os do Pacto Andino – avançando celeremente na 
direção de haver liberdade não apenas para os capi-
tais e os bens e serviços se moverem, mas também 
para os seres humanos. Eu gostaria de ressaltar esse 
aspecto porque estou mais e mais persuadido de que, 
para caminharmos na direção de uma sociedade mais 
solidária, com mais eqüidade e igualdade, será preciso 
liberdade de movimento das pessoas; esse será um 
dos principais fatores na América, principalmente na 
América do Sul. Cabe ressaltar um aspecto que tenho 
notado no diálogo com as autoridades ou mesmo com 
parlamentares dos Estados Unidos, porque nem sempre 
eles têm essa perspectiva. O próprio Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, eleito em dezembro de 1994, 
ouviu do Presidente Bill Clinton – estava ali convidado 
pelo Presidente que estava concluindo o seu mandato, 
Itamar Franco – que em 2005, ano em que estamos, 
haveria a Área de Livre Comércio das Américas, mas 
com a perspectiva de não incluir a movimentação dos 
seres humanos. Ao contrário, o que sabemos é que os 
Estados Unidos vêm dificultando o ingresso de pesso-
as no país. Inclusive, numa tendência estranha à pers-
pectiva de maior integração, erigiram um grande muro 
ao sul do país, na fronteira com o México e a América 
Latina, ao mesmo tempo em que os americanos sau-
daram a queda do Muro de Berlin e recomendaram a 
Israel, no ano passado, que não construísse o muro 
da Cisjordânia. É claro que somos solidários à preo-
cupação dos norte-americanos com respeito aos atos 
terroristas, mas gostaria de ressaltar que o exemplo 
da União Européia mostra que devemos, sim, ter essa 
perspectiva de maior mobilidade das pessoas também. 
Felizmente, nos diversos acordos que o Brasil vem 
assinando com os demais países do Mercosul e do 
Pacto Andino, isso está ocorrendo – espero que, em 
breve, isso aconteça em toda a América do Sul. Meus 
cumprimentos a V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre Se-
nador Eduardo Suplicy, agradeço-lhe o aparte. 

Entendo que a melhor forma de enfrentarmos 
esse processo de globalização e dele participarmos 
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será, certamente, por meio da integração sub-regio-
nal, ou seja, dos países da América do Sul, para po-
dermos inclusive pensar na integração hemisférica: 
América do Norte, América Central e Caribe, e Amé-
rica do Sul. Acredito  que esse deveria ser o primeiro 
passo. Até porque existe na América Meridional uma 
grande proximidade entre as nações, que passa por 
valores culturais comuns. Praticamente falamos a mes-
ma língua, o Português ou o Espanhol – como se diz, 
falamos o “portunhol” ou o “espanhês” – e temos uma 
história que nos fez irmãos. Ademais, o Brasil convive 
muito bem com todos os países que a formam. Esse 
trabalho deve ser desenvolvido cada vez mais e com 
maior intensidade, sem pressa, mas sem pausa, para 
que possamos ter condições de crescer a taxas mais 
altas e participar de forma mais ativa desse processo 
de globalização que vive o mundo. Isso naturalmente 
é um trabalho que não pode ter descontinuidade. É um 
trabalho que, por sua vez, poderá dar os resultados 
que a União Européia colhe agora. 

Diria, citando o Embaixador Rubens Ricupero, que 
a consolidação da União Européia é talvez o evento 
mais importante que ocorre nos albores do século XXI, 
porque os que integram a União Européia são países 
que, no passado, muitos estiveram em guerra entre 
si, têm culturas distintas, falam idiomas totalmente di-
ferentes. Basta lembrar que entre os vinte e cinco pa-
íses que hoje integram a União Européia são faladas 
vinte e uma línguas diferentes. Tudo isso não deixou 
de constituir barreiras que foram ultrapassadas para o 
êxito da atual União Européia, mas não impediu, toda-
via, o modelo muito bem-sucedido de convivência no 
plano social, econômico, cultural e político.

Devemos acompanhar o que se passa na União 
Européia, não para seguirmos fielmente o modelo, mes-
mo porque são realidades distintas das nossas, mas 
tomar a experiência que lá se realiza como um roteiro 
a seguir, como algo a inspirar o nosso futuro.

Sr. Presidente, nesse sentido, gostaria de fazer 
um outro comentário acerca da Constituição da União 
Européia. Ela acolheu em sua Carta de Direitos Funda-
mentais, algo que diz respeito aos parlamentos: admitir 
o instituto da objeção de consciência. Acho esse insti-
tuto importante, porque, muitas vezes, o parlamentar 
é confrontado com assuntos que dizem respeito à sua 
consciência e, que, eventualmente, se conflitam com 
decisões adotadas pela agremiação partidária a que 
pertence. A Constituição da União Européia, em seu 
Art II – 70, item 2, admite o instituto da objeção de 
consciência e dispõe, de forma muito precisa, sobre 
como fazê-lo. Daí por que estou apresentando ao Se-
nado Federal projeto de lei que altera dois artigos da 
nossa Lei dos Partidos Políticos, de 1995, para esta-

belecer também o instituto de objeção de consciência, 
seguindo, de alguma forma, o modelo que está previsto 
na Carta de Direitos Fundamentais da Constituição da 
União Européia. Em breve justificação, Sr. Presidente, 
explico que esse instituto pode – ou melhor -, deve ser 
incorporado à legislação partidária brasileira. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Isso pode 
deixar que passemos a ter algo já acolhido também 
em muitos Parlamentos do mundo. Ao fazê-lo no Bra-
sil, estaremos contribuindo para aprimorar as nossas 
práticas parlamentares e o exercício da cidadania, per-
mitindo-nos, enquanto representantes do povo, ter a 
nossa consciência como bússola de nossa ação.  Pois, 
tenho presente que,  em todos os nossos atos, condu-
tas – e até impulsos –, devemos ser sempre movidos 
por nossa consciência, que, segundo os romanos, vale 
por mil testemunhas.

Sr. Presidente, concluo, reiterando que estou 
encaminhando à Mesa um projeto de lei que busca 
estabelecer o referido instituto da objeção de cons-
ciência.

Muito obrigado.
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 mi-
nutos)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 97, DE 2005 
(Nº 111/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-

los de que me ausentarei do País no período de 1º 
a 2 de março de 2005, para participar da cerimônia 
de posse do Senhor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, 
na Presidência da República Oriental do Uruguai, em 
Montevidéu, no dia 1º, e da inauguração da fábrica de 
malte da Ambev, em Paysandu, no dia 2.

Brasília, 25 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A mensagem lida vai à publicação.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 101, DE 2005  

(Nº 1.349/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção da Rádio Comunitária do Bairro Santo 
Antonio FM a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Cachoeiro 
do Itapemirim, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 238, de 12 de junho de 2003, que autoriza 
a Associação da Rádio Comunitária do Bairro Santo 
Antonio FM a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Es-
pírito Santo.

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

MENSAGEM Nº 170, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes 
atos e entidades:

1 – Portaria nº 2.835, de 11 de dezembro de 2002, 
alterada pela de nº 743, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Cultural de Divulgação Comunitária da 
Vila Tropical e Região Sul de Santa Maria, na cidade 
de Santa Maria – RS;

2 – Portaria nº 212, de 12 de junho de 2003 
– Associação Comunitária e Cultural Quixabense, na 
cidade de Quixabá – PE;

3 – Portaria nº 238, de 12 de junho de 2003 Asso-
ciação da Rádio Comunitária do Bairro Santo Antônio 
FM, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim – ES;

4 – Portaria nº 428, de 28 de agosto de 2003 
– Associação Comunitária e Cultural dos Moradores 
de Petrolina de Goiás – GO, na cidade de Petrolina 
de Goiás – GO; e

5 – Portaria nº 504, de 22 de setembro de 2003 
– Sociedade de Assistência e Ocupação do Menor 
– PROAME, na cidade de Presidente Alves – SP.

Brasília, 13 de abril de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Ata da 8ª Sessão Não Deliberativa, 
em 28 de fevereiro de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana e Juvêncio da Fonseca
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MC Nº 266 EM

Brasília, 4 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação da Rádio Comunitária do 
Bairro Santo Antônio FM, na cidade de Cachoeiro do 
Itapemirim Estado do Espírito Santo, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998. 

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação  de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da  
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas  também servem de elo à 
integração de informações benéficas em todos esses 
núcleos  populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53660.000736/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira

PORTARIA Nº 238, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 
10 e 19 do Decreto nº 2.615. de 3 de junho de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53660.000736/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 437/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação da Rádio Comu-
nitária do Bairro Santo Antonio FM, com sede na Rua 

Samuel Duarte, 1, casa, Santo Antonio, na cidade de 
Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º50’48”S e longitude em 
41°07’35”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses 
a contar da data de publicação do ato de deliberação

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 8/2003–DOSR/SSR/MC

Referência:  Processo nº 53.660.000.736/98 protoco-
lizado em 13 de outubro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado:  Associação da Rádio Comunitária do 
Bairro Santo Antonio FM, localidade de Cachoeiro do 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.

I – Introdução

1. A Associação da Rádio Comunitária do Bair-
ro Santo Antonio FM, inscrita no CNPJ sob o número 
02.731.488/0001–52, no Estado do Espírito Santo, com 
sede na Rua Samuel Duarte, 1, Casa – Santo Antonio, 
cidade de Cachoeiro do Itapemirim/ES, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 13 de outubro de 1998, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 22 de Dezembro de 1998, Seção 3, 
que contempla a localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, assim como o sistema irradiante e 
respectivo estúdio.
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3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5Km entre as interessa-
das nesta localidade, comunicamos que o requerimen-
to de outra entidade foi objeto de exame por parte do 
Departamento de Outorga de Serviços, vez que apre-
sentou sua solicitação para a mesma área de interes-
se, tendo sido seu processo devidamente analisado e 
arquivado. O motivo dos arquivamento, bem como a 
indicação constando o respectivo nome e processo, 
encontram-se abaixo explicitados:

a) Associação Rádio Comunitária Nova EM – Pro-
cesso nº 53.660.000.761/98, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: a entidade não cumpriu as exi-
gências dos ofícios nos 1.337/99 de 13-7-99, bem corno 
1.700/99 de 16-8-99, o que ensejou o arquivamento do 
processo, conforme comunicado à entidade por meio 
do oficio nº 5.966, datado de 14-10-2002.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612. de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio anual a 1km. com cen-
tro localizado na Rua Rio Grande do Norte, 21, Bairro 
Santo Antonio,na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. 
Estado do Espírito Santo, de coordenadas geográficas 
em 20º50’48”S de latitude e 41º07’35”W de longitude, 
consoante aos dados constantes do ,Aviso publicado 
no DOU, de 22-12-98.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 85 e 86, denominado de “Rotei-
ro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 

coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I e 
II da Norma nº 2/98, comprovação de necessária al-
teração estatutária, comprovante de válida existência 
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, có-
pia do CNPJ da requerente, declaração do endereço 
da sede e subitem 6.11 (Projeto Técnico) da Norma 
nº 2/98 (fls.90 a 226).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 119 e 
120, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-
se o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, 
em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, 
conforme observa-se nas folhas 200 e 201. Ressalta-
mos que nestes documentos constam as seguintes 
informações: identificação da entidade; os endereços 
da sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área ser-
viço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e 
características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 226 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98:

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes:
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• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98:

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação da Rádio Comunitária do Bairro San-
to Antônio FM;

• quadro diretivo

Coordenador:   Caetano Paiva Simonato
Vice-Coordenador:  Danilo Machado; 
Secretário Geral:  Sérgio de Mory Pezzim; 
2º Secretário:   Geraldo Giro; 
Tesoureiro:    Darcy Edmundo Ramos; 
2º Tesoureiro:   Ermerindo Zucoloto; 
Coord. de Oper.:  Gilberto A. Moreno; 
Vice-Coor de Oper.:  Moacir Esquiavo; 
Coord. Cult.e Com:  Maria Estela de A. Rainha; 
Vice . Coord . Cult.Com: Shirley Borges; 
Coord. de Patrim:  José Marchon Zago,

• localizaçâo do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Rio Grande do Norte, 21, Bairro Santo An-
tonio, cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo;

• coordenadas geográficas

20°50’48” de latitude e 41º07’35” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 

Análise de Instalação da Estação” – fls. 200 e 201, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 119 
e 120 que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação da Rádio 
Comunitária do Bairro Santo Antonio FM, no sentido 
de conceder-lhe a autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53.660,000.736/98, de 13 
de Outubro de 1998.

Brasília, 8 de Maio de 2003. – Aline Oliveira Pra-
do, Relator da conclusão Jurídica, – Neide Aparecida 
da Silva, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime Carvalho 

Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de 
Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasilia, 16 de maio de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 8/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasilia, 16 de maio de 2003. – Eugênio de Oli-
veira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 102, DE 2005 

(Nº 1.361/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Ação Candeias FM Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Candeias, 
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 447, de 29 de agosto de 2003, que outorga 
permissão à Rádio Ação Candeias FM Ltda. para ex-
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plorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Candeias, Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 758, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, confor-
me os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 447, de 28 de agosto de 2003 
– Rádio Ação Candeias FM Ltda., na cidade de Can-
deias – BA;

2 – Portaria nº 450, de 28 de agosto de 2003 
– FM São Bento de Amontada Ltda., na cidade de 
Pindoretama – CE;

3 – Portaria nº 451, de 28 de agosto de 2003 
– SINCO – Sistema Nacional de Comunicação Ltda., 
na cidade de Landri Sales – PI;

4 – Portaria nº 456, de 28 de agosto de 2003 
– Rádio Vip FM de Promissão Ltda., na cidade de Pi-
rapozinho – SP; e

5 – Portaria nº 457, de 28 de agosto de 2003 
– Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda-ME, na 
cidade de Pirangi – SP.

Brasília, 17 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 368 EM

Brasília, 10 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

De conformidade com as atribuições legais e re-
gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 50/2000-SSR/MC, 
com vistas a implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Candeias, Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, depois de analisar a documentação de habili-
tação e as propostas técnica e de preço pela outorga 

das entidades proponentes, com observância da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Ação 
Candeias FM Ltda. (Processo nº 53640.000322/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá eleitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 447,  DE 28 DE AGOSTO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53640.000322/2000, Concorrência nº 
50/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC. nº 
984, de 7 de agosto de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Ação Can-
deias FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Can-
deias, Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 

nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 103, DE 2005 

(Nº 1.254/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Cidade do Rio de Janei-
ro Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 669, de 25 de outubro de 2000, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permis-
são outorgada à Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

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

MENSAGEM Nº 519, DE 2001

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanha-
das de exposições de motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, renovação de permissões 
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 668, de 25 de outubro de 2000 
– Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., originariamen-
te Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., a partir de 1º de 
maio de 1994, na cidade do Rio de Janeiro – RJ;

2 – Portaria nº 22, de 12 de fevereiro de 2001 
– Rede Curitibana de Radiodifusão Ltda., originaria-
mente Rede Almeida Pimentel de Radiodifusão Ltda., 
a partir de 18 de janeiro de 1995, na cidade de Arau-
cária – PR;

3 – Portaria nº 27, de 22 de fevereiro de 2001 
– Rádio Cidade Canção FM Ltda., a partir de 24 de 
fevereiro de 1996, na cidade de Maringá – PR;

4 – Portaria nº 122, de 14 de março de 2001 – 
Rádio Itaipu Ltda., a partir de 7 de novembro de 1996, 
na cidade de Foz do Iguaçu – PR;

5 – Portaria nº 124, de 14 de março de 2001 – So-
ciedade Regional de Radiodifusão Ltda., a partir de 16 
de junho de 1991, na cidade de Três Rios – RJ.

Brasília, 5 de junho de 2001. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

MC Nº 202 EM

Brasília, 30 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in-

clusa Portaria nº 668, de 25 de outubro de 2000, pela 
qual renovei a permissão para explorar o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida-
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, outor-
gada originariamente à Rádio Difusora de Rio Bonito 
Ltda., pela Portaria MVOP nº 324, de 12 de maio de 
1958, renovada pela Portaria nº 92, de 30 de abril de 
1984, e autorizada a mudar sua denominação social 
para Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., conforme 
Portaria nº 14, de 18 de março de 1992.

2. Os órgãos competentes deste ministério mani-
festaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído 
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou 
a deferir o requerimento de renovaçao.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de renovação somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 
53770.000185/94, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Pimenta da da Veiga, Mi-
nistro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 668, DE 25 DE OUTUBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53770.000185/94, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 1º de maio de 1994, a permissão para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, outorgada 
originariamente à Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., 
pela Portaria MVOP nº 324, de 12 de maio de 1958, 
renovada pela Portaria nº 92, de 30 de abril de 1984, 
e transferida para a Rádio Cidade do Rio de Janeiro 
Ltda., pela Portaria nº 14, de 18 de março de 1992.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º, do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 104, DE 2005 

(Nº 1.318/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Empresa de Telecomunicações Góis Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Itamaraju, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 607, de 4 de dezembro de 2003, que outorga 
permissão à Empresa de Telecomunicações Góis Ltda, 
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 69, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, confor-
me os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 2.802, de 11 de dezembro de 
2002 – Morro Alto FM Ltda., na cidade de Restinga 
Seca – RS;

2 – Portaria nº 2.803, de 11 de dezembro de 
2002 – Morro Alto FM Ltda., na cidade de Rosário do 
Sul – RS;

3 – Portaria nº 2.804, de 11 de dezembro de 
2002 – Morro Alto FM Ltda., na cidade de Arroio do 
Meio – RS;

4 – Portaria nº 2.805, de 11 de dezembro de 2002 
– Morro Alto FM Ltda., na cidade de Progresso – RS;

5 – Portaria nº 140, de 4 de junho de 2003 – Rede 
Sol de Comunicações Ltda., na cidade de Cascavel 
– CE; e

6 – Portaria nº 607, de 4 de dezembro de 2003 
Empresa de Telecomunicações Góis Ltda., na cidade 
de Itamaraju – BA.

Brasília, 5 de fevereiro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 531 EM

Brasília, 10 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-

nou-se a publicação da Concorrência nº 123/97-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Itamaraju, Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria-
da pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
rada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, 
depois de analisar a documentação de habilitação e 
as propostas técnica e de preço pela outorga das enti-
dades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de 
radiodifusão, concluiu que a Empresa de Telecomu-
nicações Góis Ltda. (Processo nº  53640.000170/98) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 607, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53640.000170/1998, Concor-
rência nº 123/1997-SSR/MC, e do Parecer/MC/Con-
jur/DSR/Nº 1.615-1.5/2003, de 28 de novembro de 
2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Empresa de Tele-
comunicações Góis Ltda, para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Itamaraju, Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 105, DE 2005 

(Nº 797/2003, na Câmara dos Deputados).

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fm Esperança Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Nova 
Esperança, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 954, de 7 de junho de 2002, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 14 de agosto de 1997, 
a permissão outorgada à Rádio FM Esperança Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Nova Esperança, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 756, DE 2002.

Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações de permissões para 
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 532, de 11 de setembro de 2001 
Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda., na cidade 
de Campos – RJ;

2 – Portaria nº 671, de 30 de abril de 2002 – Rá-
dio “Fátima FM” de Cruz Alta Ltda., na cidade de Cruz 
Alta – RS;

3 – Portaria nº 699, de 9 de maio de 2002 – Rádio 
Industrial Várzea Grande Ltda., na cidade de Várzea 
Grande – MT;

4 – Portaria nº 756, de 13 de maio de 2002 – Rá-
dio Notícias de Americana Ltda., na cidade de Ame-
ricana – SP;

5 – Portaria nº 918, de 5 de junho de 2002 – Rá-
dio Vale do Sabugy Ltda., na cidade de Santa Luzia 
– PB;

6 – Portaria nº 922, de 5 de junho de 2002 – Rá-
dio FM Norte Pioneira Ltda., na cidade de Jacarezi-
nho – PR;

7 – Portaria nº 924, de 5 de junho de 2002 – Rádio 
FM Stéreo Telles Ltda., na cidade de Castro – PR;

8 – Portaria nº 925, de 5 de junho de 2002 – Rádio 
Águas Claras FM Ltda., originariamente Rádio Musical 
FM Ltda., na cidade de Goioerê – PR;

9 – Portaria nº 930, de 5 de junho de 2002 – Ar-
jona e Chaves Ltda., na cidade de Jataí-GO;

10 – Portaria nº 953, de 7 de junho de 2002 
– Rádio Raio de Luz Ltda., na cidade de Guaraciaba 
–|SC;

11 – Portaria nº 954, de 7 de junho de 2002 
– Rádio FM Esperança Ltda., na cidade de Nova Es-
perança – PR;

12 – Portaria nº 956, de 7 de junho de 2002 
– Stúdio Radiodifusão Ltda., na cidade de Blumenau 
– SC;

13 – Portaria nº 1.010, de 20 de junho de 2002 
– Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda., na cidade de 
Telêmaco Borba – PR;

14 – Portaria nº 1.019, de 20 de junho de 2002 
– Rádio FM do Vale do Piracicaba Ltda., na cidade de 
João Monlevade – MG; e

15 – Portaria nº 1.114, de 26 de junho de 2002 
– Rádio Emissora Musirama Ltda., na cidade de Sete 
Lagoas – MG.

Brasília, 27 de agosto de 2002. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

MC Nº 1.072 EM

Brasília, 2 de agosto de 2002.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria nº 954, de 7 de junho de 2002, pela 
qual renovei a permissão outorgada à Rádio FM Es-
perança Ltda., nos termos da Portaria nº 205, de 13 
de agosto 1987, publicada no Diário Oficial da União 
em 14 subseqüente, para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Nova Esperança, Estado do Paraná.

2. Os órgãos competentes deste Ministério mani-
festaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído 
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou 
a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 
53740.000392/97, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações. 

PORTARIA Nº 954, DE 7 DE JUNHO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
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1983, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53740.000392/97, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art, 33, § 3º, da 
Lei nº 4,117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 14 de agosto de 1997, a permissão outorga-
da à Rádio FM Esperança Ltda., pela Portaria nº 205, 
de 13 de agosto de 1987, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Nova Esperança, 
Estado do Paraná.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 

cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-

seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 

do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

publicação. –Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 106, DE 2005  

(Nº 1.071/2003, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Universitária Metropolitana Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 26 de agosto de 1998, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a 
concessão da Rádio Universitária Metropolitana Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em onda média na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

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

MENSAGEM Nº 1.096, DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto 
de 26 de agosto de 1998, que “Renova a concessão 
outorgada à Rádio Universitária Metropolitana Ltda., 
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para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro”.

Brasília, 9 de setembro de 1998. – Fernando 
Henrique Cardoso

EM Nº 207/MC

Brasília, 31 de julho de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o 
incluso Processo Administrativo nº 53770.000934/93, 
em que a Rádio Universitária Metropolitana Ltda., so-
licita renovação da concessão para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, outorgada 
originariamente à Emissora de Televisão Continental 
S.A. conforme Decreto nº 46.277, de 27 de junho de 
1959, renovada e transferida para a Rádio e Televi-
são Universitária Metropolitana Ltda., posteriormente 
denominada Rádio Universitária Metropolitana Ltda., 
e renovada, por dez anos, a partir de 1º de novembro 
de 1983, nos termos do Decreto nº 89.192, de 16 de 
dezembro de 1983, publicado no Diário Oficial da 
União em 19 seguinte, cujo prazo residual da outorga 
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observe-se que o pedido em questão foi in-
tempestivamente apresentado a este Ministério, em 
18 de novembro de 1993, o que não se constitui em 
obstáculo à renovação, pois que o ato de outorga ori-
ginal está amparado juridicamente, considerando as 
disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, que a regulamentou, admitindo-se o funciona-
mento precário das estações, mesmo quando expira-
das as respectivas outorgas.

3. Com essas observações, lícito é concluir-se que 
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de 
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determi-
nam, necessariamente, a extinção do serviço prestado, 
podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o 
ato correspondente deverá assinalar que a renovação 
ocorrerá a partir de lº de novembro de 1993.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que 
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
perior consideração de Vossa Excelência para decisão 
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Luiz Carlos Mendonça de 
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1998

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Universitária Metropolitana Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do 
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53770.000934/93,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, originariamente 
outorgada à Emissora de Televisão Continental S.A., pelo 
Decreto nº 46.277, de 27 de junho de 1959, transferida 
para a Rádio e Televisão Universitária Metropolitana Ltda., 
posteriormente denominada Rádio Universitária Metro-
politana Ltda., e renovada pelo Decreto nº 89.192, de 16 
de dezembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi 
mantido conforme Decreto de 10 de maio de 1991.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra-
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, 
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 1998; l77º da Indepen-
dência e 110º da República. – Fernando Henrique 
Cardoso.

PARECER CONJUR/MC Nº 285/98

Referência: Processo nº 53770.000934/93

Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio de Ja-
neiro – DMC/RJ

Interessada: Rádio Universitária Metropolitana Ltda.

Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, cujo prazo teve seu termo 
em  1º/11/93. Pedido apresentado intempestivamente. 
Regulares a situação técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
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Tratam os presentes autos de pedido de re-
novação do prazo de vigência de concessão para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, formulado pela Rádio Universitária Me-
tropolitana Ltda.

2. O pedido foi objeto de análise pela Delega-
cia do MC no Estado do Rio de Janeiro – DMC/RJ, 
tendo aquela Delegacia concluído favoravelmente ao 
pleito, consoante Parecer Jurídico nº 89/96, fls. 119, 
dos autos.

3. Em aditamento ao citado Parecer acrescento 
que:

• a outorga que se pretende renovar foi 
originalmente concedida à Emissora de Tele-
visão Continental S.A. pelo Decreto nº 46.277, 
de 27 de junho de 1959; foi objeto da renova-
ção havida com o Decreto nº 85.864, de 31 de 
março de 1981, sendo que o mesmo decreto 
autorizou a transferência direta da concessão 
para a Rádio e Televisão Universitária Metro-
politana Ltda.;

• A concessão em exame foi objeto da 
renovação havida mediante Decreto nº 89.192, 
de 16 de dezembro de 1983, publicado no Di-
ário Oficial da União de 19 seguinte, por dez 
anos, a partir de 1º-11-83, cujo prazo residual 
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de 
maio de 1991;

• A EM nº 82, de 15 de abril de 1986, 
publicada no Diário Oficial da União de 18 
seguinte, autoriza a cisão parcial da socie-
dade, autorizando, também, que a conces-
sionária alterasse a sua denominação so-
cial para Rádio Universitária Metropolitana 
Ltda., denominação esta sob a qual deverá 
ser procedida a renovação de outorga ora 
em exame;

• Observamos, ainda, que os quadros 
societário e diretivo da entidade foram alte-
rados, sendo que última composição aquela 
aprovada pela Portaria nº 286, de 9 de junho 
de 1997, a saber:

Cotistas   Cotas   Valor-R$
Yoshimi Morizono  29.700   29.700,00
Márcio Tomio Morizono       300                    300,00
Total    30.000   30.000,00

Gerente – Márcio Tomio Morizono

4. Ressalte-se que o pedido de renovação da 
entidade foi apresentado a este Ministério intempesti-

vamente, em 18/11/1993, conforme data do protocolo 
do pedido na DMC/RJ.

5. No que respeita à intempestividade do pedi-
do, mencionada no citado parecer, tecemos algumas 
considerações,

6. A legislação que trata da renovação das con-
cessões e permissões está consubstanciada na Lei nº 
5.785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo 
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.

7. Nos termos da referida legislação, as entida-
des que pretenderem a renovação do prazo de con-
cessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao 
órgão competente do Ministério das Comunicações 
no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º 
(terceiro) mês anteriores ao término do respectivo 
prazo.” (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do Decreto 
nº 88.066/83).

8. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu artigo 
7º, assim dispõe:

“Art. 7º A perempção da concessão ou 
permissão será declarada quando, terminado 
o prazo:

I – a renovação não for conveniente ao 
interesse nacional;

II – verificar-se que a interessada não 
cumpriu as exigências legais e regulamentares 
aplicáveis ao serviço, ou não observou suas 
finalidades educativas e culturais.”

9. Este Ministério, ao dar curso ao pedido intem-
pestivo de renovação. formulando exigências compatí-
veis à espécie, assentiu na continuidade do processo, 
reconhecendo-o sanável, admitindo, de modo indireto 
mas inequívoco, que os estudos inerentes se conclu-
íssem no sentido da renovação, inviabilizando, dessa 
forma, a conversão do processo de renovação, nesta 
fase, em processo de revisão, visando a perempção, 
diante da não oposição expressa ao trâmite processual 
iniciado, na forma em que foi iniciado.

10. O procedimento de perempção da outorga 
deveria partir de iniciativa deste órgão, até porque os 
contratos de concessão rezam cláusula determinativa 
de que “findo o prazo da outorga, salvo procedimento 
tempestivo de renovação e respectivo deferimento, será 
a mesma declarada perempta, sem que a concessio-
nária tenha direito a qualquer indenização”.

11. Assim é que, medidas administrativas atinen-
tes à declaração de perempção da outorga, já deve-
riam ter sido consumadas por este Ministério, não se 
justificando, agora, tal providência.

12. No caso em tela, houve, isto sim, uma ma-
nifestação da vontade deste órgão – a formulação de 
exigência – presumindo-se o reconhecimento do Poder 
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Concedente na normalidade do processo, porquanto 
não argüida a perempção no momento apropriado e 
conduzido o processo, devidamente saneado, para o 
procedimento normal de renovação.

13. Diante do concurso das circunstâncias que 
envolvem a presente renovação, deve o processo se-
guir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente, que 
se autorize a postulada renovação, por 10 (dez) anos, 
a partir de 1º de novembro de 1993.

14. Estando cumpridas as praxes processuais, 
no que se refere à análise técnico-jurídica da maté-
ria, proponho o encaminhamento dos autos, acom-
panhados de minutas dos atos próprios – Exposição 
de Motivos e Decreto Presidencial – à consideração 
do Exmº Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções que, em os aprovando, os submeterá ao Ex-
celentíssimo Senhor Presidente da República para 
os fins previstos no Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão.

15. Posteriormente, a matéria deverá ser objeto 
de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 23 de junho  de 1998, – Zilda Beatriz 

Silva de Campos Abreu, Advogada
De Acordo. À consideração da Srª Coordenadora-

Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Brasília, 23 de junho de 1998, – Maria da Glória 

Tuxi F. dos Santos, Coordenadora
Aprovo. Submeto ao Senhor Consultor Jurídico.
Brasília,23 de junho de 1998, – Adalzira França 

Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos 
Jurídicos de Comunicações

DESPACHO CONJUR MC Nº 408/98

Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 285/98 que 
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do 
prazo de vigência da concessão outorgada à Rádio 
Universitária Metropolitana Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Reme-
tam-se os autos, acompanhados dos atos próprios, 
ao Exmº Sr. Ministro, com vistas ao encaminhamento 
para o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, autoridade competente para conhecer e decidir 
do pedido.

Brasília 23 de junho de 1998, – Antônio Domin-
gos Teixeira Bedran Consultor Jurídico.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 107, DE 2005 

(Nº 2.320/2002, na Cãmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral e Artístico de Orlândia a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Orlândia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 737, de 12 de dezembro de 2000, que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Orlândia a executar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo, retifi-
cando-se o prazo de autorização para 10 (dez) anos, 
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002.

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

MENSAGEM Nº 308, DE 2001

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina-

do com o § 3º do artigo 223, da Constituição Fede-
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, autorizações 
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, 
conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 737, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Orlândia, na cidade de Orlândia – SP;

2 – Portaria nº 740, de 12 de dezembro de 2000 
– ADESCS – Associação de Desenvolvimento Econô-
mico e Social de Cândido Sales, na cidade de Cândido 
Sales – BA;

3 – Portaria nº 741, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Novo Milênio, na cidade de Umuarama 
– PR;

4 – Portaria nº 743, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de Lu-
crécia – ADECOL, na cidade de Lucrécia – RN;

5 – Portaria nº 744, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária de Aurilândia, na cidade de 
Aurilândia – GO;

6 – Portaria nº745, de 12 de dezembro de 2000 
Associação Cultural Comunitária de Itainápolis – ACCI, 
na cidade de ltainópolis – PI;

FEVEREIRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL250     

Índice Onomástico



Março de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 1º 03329 

7 – Portaria nº 746, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Beneficente do Vale do Curu – ABVC, 
na cidade de Apuiarés – CE;

8 – Portaria nº 747, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária Artística e Cultural de Ana-
mã – ACAMÃ, na cidade de Anamã – AM;

9 – Portaria nº 748, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária Contorno, na cidade de 
Capim Grosso – BA;

10 – Portaria nº 749, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Ribeirão, 
na cidade de Ribeirão – PE;

11 – Portaria nº 750, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Beneficente Maria Pinto, na cidade de 
Caucaia – CE;

12 – Portaria nº 755, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Beneficente Renascer Aquidauanense, 
na cidade de Aquidauana – MS;

13 – Portaria nº 756, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária de Apoio a Mariluz, na ci-
dade de Mariluz -PR;

14 – Portaria nº 757, de 12 de dezembro de 2000 
– Fundação José Leite de Oliveira – FJLO – Para o De-
senvolvimento Comunitário de São José de Piranhas, 
na cidade de São José de Piranhas – PB;

15 – Portaria nº 761, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária de Comunicação, Cultural e 
Social de Capanema, na cidade de Capanema – PA;

16 – Portaria nº 765, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão, na 
cidade de Contagem -MG; e

17 – Portaria nº 768, de 12 de dezembro de 2000 
– Associação Comunitária de Comunicação do Muni-
cípio de Timbaúba dos Batistas – RN, na cidade de 
Timbaúba dos Batistas – RN.

Brasília, 3 de abril de 2001. – Fernando Henri-
que Cardoso.

MC Nº 38 EM

Brasília, 9 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade denominada Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Orlândia, 
com sede na cidade de Orlândia, Estado de São Pau-
lo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 

filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53530.002733/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de objeto do presente pro-
cesso, passará a produzir efeitos legais somente após 
deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 3º do 
art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 737,  DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53830.002733/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Orlândia, com 
sede na Rua 8, nº 472, Jardim Boa Vista, na cidade 
de Orlândia, Estado de São Paulo, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, 
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º42’03”S e longitude em 
47º52’17”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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RELATÓRIO Nº 100/2000–DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.830.002.733/98 de 13 de 
novembro de 1998.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Desenvolvi-
mento Cultural Artístico de Orlândia, na localidade de 
Orlândia – SP.

I – Introdução

1. Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Orlândia, inscrito no CGC sob 
o número 2.827.552/0001-01, no Estado de São Pau-
lo, com sede na Rua 8, nº 472, Jardim Boa, Orlândia, 
SP, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, por meio do requerimento datado de 10 
de novembro de 1993, bem como de 10 de abril de 
1999, subscrito por representante legal, demonstran-
do interesse na exploração do serviço de radiodifusão 
comunitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o logra-
douro onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação de canal 
para a prestação do serviço, nos termos do artigo 12, do 
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998.”, apresentando ao ministério a documentação 
constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha nº 1, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a Lei nº 9.612. de 19–2–1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.645; de 3–3–1993 e 
Norma nº 2/98, de 6–8–1998.

5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço; faz indicação da localidade onde pretende instalar 
seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordena-

das geográficas, além de pedir a designação de canal 
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos 
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social:
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas:

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folha nº 1 a 124 dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o

cumprimento de exigências, este departamento 
constatou conformidade legal e normativa, pelo que 
passa a examinar as informações técnicas de rele-
vância.

III – Relatório

• informações técnicas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua 8, nº 472, Jardim Boa Vis-
ta, Cidade de Orlândia, Estado de São Paulo, de co-
ordenadas geográficas em 20º44’48”S de Latitude e 
47º53’21”W de longitude. Ocorre que logo depois da 
publicação do aviso 4, a entidade apresentou nova 
solicitação mudando o endereço acima, que permane-
ceu apenas como endereço da sede, e ofereceu novas 
coordenadas geográficas. No entanto, para efeito da 
análise técnica, foram consideradas as coordenadas 
dispostas no “Formulário de Informações Técnicas”, 
em 20º”42’03’S de latitude e 47º52’17’W de longitude 
– objeto da análise técnica.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
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documento de folhas nos 128, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coordena-
das geográficas, instruções sobre coordenadas 
coincidentes com os levantamentos do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fronteira, 
endereço proposto para instalação da antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. O processo foi indeferido por infringência ao 
artigo 11 da Lei nº

9.612/98, folhas nos 78, no entanto, a entidade 
recorreu, folhas nos 79 e 80, tendo sido acatado o re-
curso às folhas nos 83 e 84. Seguiram–se diligências 
para alteração estatutária e apresentação do subitem 
6.7, incisos V e VI bem como o subitem 6.11. (Projeto 
Técnico), da Norma nº 2/98. (folhas nos 83 e 84).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “For-
mulário de Informações Técnicas”, folhas nº 91, firmado 
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas 
as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta-
lação da Estação, constatando-se conformidade com 
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11, folhas 129 e 130.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos pre-
sentes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Orlândia;

• quadro diretivo

Presidente:   Maria Leda Cecchini
Vice-Presidente:  José Luis Pantaleo
Secretário Geral:  Watson Martins
Vice-Secretário:   Maurício Gonçalves de Oliveira
Tesoureiro:   José Aparecido de F. Antônio
Vice-Tesoureiro:  Márcio José Ales Perreira
Dir. Administrativo:  Wanda Jarreta Martins
V. Dir. Adm.:   Gérson Jarreta de Abreu
Titular I:   Gilza Jarreta de Abreu
Titular II:   Marli Ferreira de A. Prexetto

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua 4, nº 877-A, Bairro Jardim Boa Vista: Cidade 
de Orlândia, Estado de São Paulo;

• coordenadas geográficas

20°42’03”S de latitude e 47º52’17”W de longitude, 
correspondentes aos dados constates no formulário de 
Informações Técnicas’, fls. 128 e Roteiro de análise de 
Instalação da Estação de RadCom”, fls. 129 e 130, que 
se refere à localização da estação.

18. todo o exposto, opinamos pelo deferimento do 
pedido formulado pela Associação Comunitária de De-
senvolvimento Cultural e Artístico de Orlândia, no sentido 
de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a explo-
ração do serviço de radiodifusão comunitária, na locali-
dade pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53.830.002.733/98, de 13 de 
novembro de 1998. 

Brasília, 27 de Novembro de 2000. –  Relator da con-
clusão Jurídica, Relator da conclusão Técnica.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de Fevereiro de 1998, que 
institui  o Serviço de Radiodifusão Comun-
dária, para aumentar o prazo de outorga.

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

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 108, DE 2005  

(Nº 419/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Ação So-
cial São Francisco de Assis – ASFA a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Palhoça, Estado de Santa 
Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 2.164, de 16 de outubro de 2002, que autoriza 
a Ação Social São Francisco de Assis – ASFA a exe-
cutar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Palhoça, Estado de 
Santa Catarina, retificando-se o prazo de autorização 
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei 
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

MENSAGEM Nº 1.068, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, autorizações para executar, 
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os se-
guintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 2.156, de 16 de outubro de 2002 
– Associação Comunitária Shalon, na cidade de João 
Pinheiro – MG;

2 – Portaria nº 2.158, de 16 de outubro de 2002 
– Associação Comunitária para Integração Cultural e 
Desenvolvimento de Santo Antônio de Posse (ACICD-
SAP), na cidade de Santo Antônio de Posse – SP;

3 – Portaria nº 2.159, de 16 de outubro de 2002 
Associação Comunitária de Saúde, na cidade de Saú-
de – BA;

4 – Portaria nº 2.160, de 16 de outubro de 2002 
Associação dos Moradores do Parque de Exposição, 
na cidade de Morada Nova – CE;

5 – Portaria nº 2.162, de 16 de outubro de 2002 
– Associação de Pescadores São Pedro, na cidade de 
Porto Rico do Maranhão – MA;

6 – Portaria nº 2.163, de 16 de outubro de 2002 
– Associação Lábrea Solidária -ALS, na cidade de 
Lábrea – AM;

7 – Portaria nº 2.164, de 16 de outubro de 2002 
– Ação Social São Francisco de Assis – ASFA, na ci-
dade de Palhoça – SC; e

8 – Portaria nº 2.165, de 16 de outubro de 2002 
– Associação e Movimento Comunitário Rádio Elsha-
dday, na cidade de Uruguaiana – RS.

Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Marco Ma-
ciel.

MC Nº 1.410 EM

Brasília, 29 de outubro de 2002

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Ação Social São Francisco de Assis 
– ASFA, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Cata-
rina, explore o serviço de radiodifusão comunitária, e 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo administrativo 
nº 53820.000849/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em confomidade com os preceitos educacio-
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre-
sente processo, passará a produzir efeitos somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 2.164, DE 16 DE OUTUBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53820.000849/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Ação Social São Francisco 
de Assis – ASFA, com sede na Rua João José da Sil-
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va, nº 326, Aririú, na cidade de Palhoça, Estado de 
Santa Catarina, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de 
exclusividade.

Art. Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus 
regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º38’33”S e longitude em 
48º40’l”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

RELATÓRIO Nº 295/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.820.000.849/98, de 20-
11-98.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Ação Social São Francisco de Assis, lo-
calidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina.

I – Introdução

1. Ação Social São Francisco de Assis, inscrita 
no CNPJ sob o número 79.504.023/0001-93 no Esta-
do de Santa Catarina, com sede na Rua João José 
da Silva, 326, Aririú, Cidade de Palhoça, SC, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
por meio de requerimento datado de 19 de novembro 
de 1998, e posteriormente em data de 14 de abril de 
1999, subscrito por representante legal, demonstrando 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU., 
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o 
logradouro onde pretende instalar o seu transmis-
sor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 01, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 03-03-1998 
e Norma nº 02/98, de 06-08-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdu-
ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o 
serviço, faz indicação da localidade onde pretende 
instalar seus equipamentos transmissores, comple-
mentando com o endereço da respectiva estação e 
coordenadas geográficas, além de pedir a desig-
nação de canal para a prestação do serviço, aten-
dendo os requisitos do item 6.4 da Norma Comple-
mentar nº 02/98 e, ainda, juntando a documentação 
necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma nº 02/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social:
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados á entidade, face aos 
ditames legais pertinentes:

– manifestações de apoio da comuni-
dade:

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento ás 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 01 a 303, dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.
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III – Relatório

• informações técnicas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua João José da Silva, 326, 
Aririú, Cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, 
de coordenadas geográficas em 27º38’33”S de latitu-
de e 48º40’01”W de longitude, consoante aos dados 
constantes do Aviso publicado no DOU., de 18-03-
1999, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que, as coordenadas geográficas indicadas devem 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 257, denominado de Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para apresentação 
do subitem 6.7, I e II, bem como o subitem 6.11, (Pro-
jeto Técnico), da Norma 2/98, (fls. 259).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “For-
mulário de Informações Técnicas”, fls. 260, firmado 
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas 
as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta-
lação da Estação, constatando-se conformidade com 

a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11. folhas 301 e 302, 308 e 309.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 
documentos, os quais estão compatíveis com a legis-
lação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

• nome

Ação Social São Francisco de Assis

• quadro diretivo

Presidente:   José Anísio Espíndola
Vice-Presidente:  Célio José Espíndola 
1º Secretário:   Renato Souza Rosa 
2º Secretário:   Luiz Paulo de Campos 
1º Tesoureiro:   Josiane Espíndola
2º Tesoureiro:  Olga Maria E. de Souza

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua João José da Silva, 326, Aririú, Cidade de 
Palhoça, Estado de Santa Catarina

• coordenadas geográficas

27º38’33”S de latitude e 48º40’01”W de longitu-
de, correspondentes aos dados constantes no “For-
mulário de Informações Técnicas fls. 260, e “Roteiro 
de Análise Instalação da Estação de RadCom”, fls. 
301 e 302, e fls. 308 e 309, que se refere à localiza-
ção da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Ação Social São 
Francisco de Assis, no sentido de conceder-lhe a 
Outorga de Autorização para a exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendi-
da, dentro das condições circunscritas no Processo 
Administrativo nº 53.820.000.849/98, de 20 de no-
vembro de 1998.

Brasília, 24 de agosto de 2001. 
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de agosto de 2001. – Hamilton de 

Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Radiodifusão.
Brasília, 28 de agosto de 2001. – Antonio Car-

los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de 
Serviços de Radiodifusão.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que institui o Serviço de Radiodifusão 
comunitária, para aumentar o prazo de 
outorga.

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

(À Comissão de Educação  – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 109, DE 2005 

(Nº 510/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato, que renova a permissão 
outorgada à Rádio Pérola FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Bragan-
ça, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 53, de 2 de março de 2000, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 13 de setembro de 1996, a 
permissão outorgada à Rádio Pérola FM Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Bragança, Estado do Pará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 617, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria nº 53, de “de março de 2000, que renova a 
permissão outorgada à Rádio Pérola FM Ltda. para 

explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Bragança, Estado do Pará.

Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM nº 106/MC

Brasília, 19 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria nº 53, de 2 de março de 2000, pela 
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Pérola FM 
Ltda., pela Portaria nº 315, de 12 de setembro de 1988, 
publicada em 13 de setembro de 1988, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Bragança, Estado do Pará.

2. Os órgãos competentes deste Ministério mani-
festaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído 
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou 
a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º, do art. 223 
da Constituição, o ato de renovação somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 
53720.000322/98 que lhe deu origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga – Ministro 
das Comunicações.

PORTARIA Nº 53, DE 2 DE MARÇO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
6º inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53720.000322/98, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, 
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 13-9-98, a permissão outorgada à 
Rádio Pérola FM Ltda., pela Portaria nº 315, de 12 
de setembro de 1988, publicada no Diário Oficial da 
União em 13 de setembro de 1988, para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, na cidade de Bragança, 
Estado do Pará.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º, do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PARECER CONJUR/MC Nº 093/2000

Referência: Processo nº 53720.000322/98

Origem: Delegacia do MC no Estado do Pará

Interessada: Rádio Pérola FM Ltda.

Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Permissão para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo 
teve seu termo final em 13/09/98. Pedido apresenta-
do tempestivamente. Regulares a situação técnica e 
a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

Trata o presente processo de pedido de renovação 
de permissão, formulado pela Rádio Pérola FM Ltda., 
permissionária do serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Bragança, Estado 
do Pará, conforme Portaria nº 315, de 12 de setembro 
de 1988, publicada no Diário Oficial da União em 13 
de setembro de 1988.

2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia 
do MC no Estado do Pará, tendo aquela Delegacia 
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer 
Jurídico nº 115/98, fls. 51/53, dos autos.

3. Reexaminadas as peças que constituem os 
autos do presente processo, o pedido, sua documen-
tação e os fundamentos jurídicos que determinaram a 
postura de deferimento adotada pela DMC/PA, concluo, 
igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescen-
tando o seguinte:

• O atual quadro social da entidade autorizado pela 
Portaria nº 108, de 23 de dezembro de 1998:

4. Ressalte-se que a outorga original está ampa-
rada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 
5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que 
o pedido de sua renovação foi apresentado na forma 
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.

5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como de-
ferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva 
concessão ou permissão, sendo permitido o funciona-
mento, em caráter precário, dos serviços outorgados e 

não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta 
forma, que a terminação do prazo da permissão ou a 
pendência da sua renovação, a curto ou a longo pra-
zo, não determina, necessariamente, a extinção do 
serviço prestado.

6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos 
presentes autos, acompanhados de minuta dos atos 
próprios, à consideração do Exmº Sr. Ministro das Co-
municações, autoridade competente para conhecer e 
decidir do pedido.

7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada 
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º, do 
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação 
possa produzir seus efeitos legais.

É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 18 de janeiro de 2000. – Flávia Cristina 

dos Santos Rocha, Chefe de Divisão.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 110, DE 2005 

(Nº 854/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
da Fundação Emissora Rural A Voz do São 
Francisco para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda tropical na cidade de 
Petrolina, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 29 de setembro de 2000, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1993, a 
concessão da Fundação Emissora Rural A Voz do São 
Francisco para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na 
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco.

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

MENSAGEM Nº 1.419, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhada de exposição de motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato constante do decreto 
de 29 de setembro de 2000, que “Renova concessão 
das entidades que menciona, para explorar serviços 
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entida-
des mencionadas são as seguintes:

1 – Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., 
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a 
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partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira 
dos Índios-AL (onda média);

2 – Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1º de 
novembro de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda 
média);

3 – Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro 
de 1993, na cidade de Goiânia-GO (onda média);

4 – Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Di-
fusora Brasileira S/A, a partir de 1º de maio de 1994, 
na cidade de Rio Verde-GO (onda média);

5 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a 
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz 
de Fora-MG (onda média);

6 – Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir 
de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR 
(onda média);

7 – Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda 
média);

8 – Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de no-
vembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda 
média);

9 – Difusoras de Pernambuco Ltda., originaria-
mente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE 
(onda média);

10 – Difusoras de Pernambuco Ltda., originaria-
mente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira-PE 
(onda média);

11 – Fundação Emissora Rural A Voz do São 
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na ci-
dade de Petrolina-PE (onda média);

12 – Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir 
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife-PE (onda 
média);

13 – Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de maio 
de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);

14 – Sociedade Rádio Emissora Continental do 
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na 
cidade de Recife-PE (onda média);

15 – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos-RJ 
(onda média);

16 – S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de 
1993, na cidade do Rio de Janeiro-RJ (onda média);

17 – Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia-SC 
(onda média);

18  – Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rá-
dio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1º de novembro de 
1993, na cidade de Florianópolis-SC (onda média);

19 – Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba-
SP (onda média);

20 – Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas-
SP (onda média);

21 – Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda., 
originariamente Rádio Emissora Convenção de Itu S/
A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de 
Itu-SP. (onda média);

22 – Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º 
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes-SP 
(onda média);

23 – Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., ori-
ginariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, a 
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São 
Paulo-SP (onda média);

24 – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis-
SC (ondas curtas);

25 – Fundação Casper Líbero, a partir de 1º de 
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (on-
das curtas);

26 – Fundação Nossa Senhora do Rosário, ori-
ginariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança-
PA (onda tropical); e

27 – Fundação Emissora Rural A Voz do São 
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade 
de Petrolina-PE (onda tropical).

Brasília, 5 de outubro de 2000. – Marco Maciel.

EM Nº 370/MC

Brasília, 14 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

incluso projeto de decreto que trata da renovação de 
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo-
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Palmeira dos Índios, Estado de 
Alagoas (Processo nº 53610.000148/94);

• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda media, na 
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 
29670.000236/93);

• Rádio Riviera Ltda., concessionária de ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº 
29670.000410/93);
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• Rádio Buriti Ltda., concessionária de servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº 
29670.000455/93);

• Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais (Processo nº 50710.000746/93);

• Rádio Cultura de Apucarana Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo 
nº 53740.000026/94);

• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo nº 
53740.000002/94);

• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda media, na ci-
dade de Jaguariaíva, Estado do Paraná (Processo nº 
53740.000034/93);

• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco (Processo 
nº 29103.000445/93);

• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Proces-
so nº 29103.000444/93);

• Fundação Emissora Rural A Voz do São Fran-
cisco, concessionária de serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, na cidade de Petrolina, Estado de 
Pernambuco (Processo nº 29103.000204/93);

• Rádio Clube de Pernambuco S/A, concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo 
nº 29103.000028/93);

• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
de de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº 
29650.000014/93);

• Sociedade Rádio Emissora Continental do Re-
cife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco (Processo nº 29103.000448/93);

• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Proces-
so nº 53770.000251/93);

• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo 
nº 50770.000119/93);

• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina (Pro-
cesso nº 50820.000624/93);

• Rádio Cultura AM S/A, concessionária de servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo 
nº 50820.000633/93);

• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Pro-
cesso nº 50830.001000/93);

• Rádio Educadora de Campinas Ltda., conces-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo 
(Processo nº 50830.000940/94);

• Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda., 
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo 
(Processo nº 50830.000807/93);

• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo (Pro-
cesso nº 50830.000097/93);

• Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., conces-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(Processo nº 50830.000966/93);

• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessioná-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda curta, 
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina 
(Processo nº 50820.000540/93);

• Fundação Cásper Líbero, concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo 
nº 50830.000993/93);

• Fundação Nossa Senhora do Rosário, conces-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
tropical, na cidade de Bragança, Estado do Pará (Pro-
cesso nº 50720.000226/93);

• Fundação Emissora Rural A Voz do São Francis-
co, concessionária de serviço de radiodifusão sonora 
em onda tropical, na cidade de Petrolina, Estado de 
Pernambuco (Processo nº 29103.000016/93).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisa-
dos pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, 
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demonstrando possuir as entidades as qualificações 
necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao que 
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
perior consideração de Vossa Excelência para decisão 
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

Renova concessão das entidades que 
menciona, para explorar serviços de radio-
difusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conterem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso 
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de 
radiodifusão sonora em onda media:

I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira 
dos Índios, Estado de Alagoas, outorgada originaria-
mente a Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente 
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme 
Portaria CONTEL nº 131, de 25 de novembro de 1964, 
renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro 
de 1085, e transferida pelo Decreto de 18 de julho de 
1997, para a concessionária de que trata este inciso 
(Processo nº 53610.000148/94);

II. Rádio Anhangüera S.A., a partir de 1º de no-
vembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goi-
ás, outorgada pelo Decreto nº 37.333, de 13 de maio 
de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de 
março de 1984 (Processo nº 29670.000236/93);

III. Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novem-
bro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, 
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de 1962, 
e renovada pelo Decreto nº 89 534, de 9 de abril de 
1984 (Processo nº 29670.000410/93),

IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de 
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outor-
gada originariamente à Rádio Difusora Brasileira S.A., 
pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de 1956, 
transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde Ltda., 
mediante Portaria nº 63, de 23 de abril de 1981, reno-

vada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de 1984, 
transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda., confor-
me Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de 1986, 
e transferida para a concessionária de que trata este 
inciso pelo Decreto de 04 de junho de 1996 (Processo 
nº 29670.000455/93);

V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a 
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz 
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo De-
creto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada 
pelo Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983 
(Processo nº 50710.000746/93);

VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Esta-
do do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668, 
de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decre-
to nº 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº 
53740.000026/94);

VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a parir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719, 
de 2 de setembro de 1955, e renovada pelo Decre-
to nº 90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº 
53740.000002/94);

VIII. Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de no-
vembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do 
Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 6 de abril 
de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de 
novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);

IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado 
de Pernambuco, originariamente outorgada à Empresa 
Jornal do Comércio S.A., mediante Decreto nº 38.564, 
de 13 de janeiro de 1956, transferida para a Emisso-
ras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº 82.789, 
de 4 de dezembro de 1978, e renovada e transferida 
para a concessionária de que trata este inciso pelo 
Decreto nº 91.385, de 1º de julho de 1985 (Processo 
nº 29103.000445/93);

X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira, 
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à 
Empresa Jornal do Comércio S.A., mediante Decreto 
nº 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a 
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788, 
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida 
para a concessionária de que trata este inciso pelo 
Decreto nº 91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo 
nº 29103.000444/93);

XI. Fundação Emissora Rural A Voz do São Fran-
cisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade 
de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante De-
creto nº 821, de 02 de abril de 1962, e renovada pelo 
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Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo 
nº 29103.000204/93);

XII. Rádio Clube de Pernambuco S.A., a partir 
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Esta-
do de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402, 
de 31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decre-
to nº 89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº 
29103.000028/93);

XIII. Rádio Tamandaré S.A., a partir de 1º de maio 
de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, 
outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro 
de 1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181, de 06 de 
abril de 1987 (Processo nº 29650.000014/93)

XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do 
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na 
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada 
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e re-
novada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 
1984 (Processo nº 29103.000448/93);

XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de 1º 
de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 1.116, 
de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo Decre-
to nº 91.750, de 04 de outubro de 1985 (Processo nº 
53770.000251/93);

XVI. S.A. Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de 
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de 
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510, de 
4 de abril de 1984 (Processo nº 50770.000119/93);

XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia, Es-
tado de Santa Catarina, originariamente outorgada à 
Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto nº 
47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para a 
Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº 86.269, de 
6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, 
de 2 de agosto de 1983, e transferida conforme Decreto 
de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que 
trate este inciso (Processo nº 50820.000624/93);

XVIII. Rádio Cultura AM S.A., a partir de 1º de 
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio 
Anita Garibaldi S.A. pelo Decreto nº 37.336, de 12 de 
maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cul-
tura S.A., conforme Decreto nº 77.627, de 9 de março 
de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de 
novembro de 1983, e transferida para a concessionária 
de que trata este inciso pelo Decreto de 17 de julho de 
1995 (Processo nº 50820.000633/93);

XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatu-
ba, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 

38.086, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo 
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo 
nº 50830.001000/93);

XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 1.238, 
de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nº 
93.261, de 17 de setembro de 1986 (Processo nº 
50830.000940/93);

XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda., 
a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itu, 
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rá-
dio Emissora Convenção de Itu S.A., conforme Decre-
to nº 22.387, de 31 de dezembro de 1946, renovada 
pelo Decreto nº 91.746, de 04 de outubro de 1985, e 
transferida pelo Decreto de 9 de agosto de 1996, para 
a concessionária de que trata este inciso (Processo nº 
50830.000807/93);

XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º de 
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 867, 
de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decre-
to nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº 
50830.000097/93);

XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a 
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente 
à Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., pelo Decreto nº 
1.239, de 25 de junho de 1962, renovada pelo Decre-
to nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e autorizada a 
mudar a sua denominação social e tipo societário para 
a atual, conforme Portaria nº 43, de 4 de fevereiro de 
1987 (Processo nº 50830.000966/93).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida-
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas curtas:

I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo De-
creto nº 88.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo 
nº 50820.000540/93);

II. Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de no-
vembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30 de 
junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº 91.747, de 4 
de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000993/93).

Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de 
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda tropical:
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I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir 
de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado 
do Pará, outorgada originariamente à Rádio Educadora 
de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº 91.744, 
de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto 
de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de 
que trata este inciso (Processo nº 50720.000226/93);

II. Fundação Emissora Rural A Voz do São Francis-
co, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Petrolina, 
Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 820, de 
2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 92.776, de 
12 de junho de 1986 (Processo nº 29103.000016/93).

Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cujas concessões são renovadas por este Decreto, re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5º A renovação da concessão somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na-
cional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Inde-
pendência e 112º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.142/2000

Referência: Processo nº 29103.000016/93

Origem: Delegacia do MC no Estado do Pernambuco

Interessada: Fundação Emissora Rural A Voz do São 
Francisco

Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Concessão para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda tropical, cujo prazo teve seu 
termo em 1º de maio de 1993. Pedido apresentado 
tempestivamente. Regulares a situação técnica e a 
vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

Trata o presente processo de pedido de renova-
ção de concessão, formulado pela Fundação Emisso-
ra Rural A Voz do São Francisco, concessionária do 
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na 
cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco.

2. A outorga em questão foi originariamente de-
ferida à Emissora Rural a Voz do São Francisco Ltda., 
conforme Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, trans-
ferida para a Fundação Emissora Rural A Voz do São 
Francisco, pelo Decreto nº 78.026, de 12 de julho de 
1976 e renovada, por dez anos, a partir de 1º de maio 
de 1983, pelo Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 
1986, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo 
Decreto de 10 de maio de 1991.

3. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia do 
MC no Estado de Pernambuco, tendo aquela Delegacia 
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer 
Jurídico nº 64/96, de fls. 33, dos autos, que comple-
mentamos, tendo em vista que, após a sua emissão, foi 
aprovado, pela Portaria nº 11, de 20 de março de 1998, 
novo quadro diretivo da entidade, a saber:

Diretor Presidente:  Dom Paulo Cardoso da Silva
Diretor Administrativo:  Pe. Antônio M. de Carvalho
Diretor Secretário:  Pe. José de Castro

4. No que respeita ao incidente de intempesti-
vidade do requerimento apontado no parecer acima 
citado, observamos que houve equívoco da DMC/PE 
ao avaliar a questão, tendo em vista que considerou a 
data do requerimento em 22 de junho de 1993 quan-
do, efetivamente, o pedido foi protocolizado em 22 de 
janeiro de 1993, conforme carimbo mecânico de pro-
tocolo constante na capa destes autos.

5. A outorga original está amparada juridicamente 
nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e 
o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua 
renovação foi apresentado na forma devida, no prazo 
legal e com a documentação hábil.

6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferi-
do, porquanto não decidido ao termo da respectiva con-
cessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, 
em caráter precário, dos serviços outorgados e não reno-
vados em tempo hábil, concluindo-se, dessa forma, que a 
terminação do prazo da concessão ou pendência da sua 
renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, 
necessariamente, a extinção do serviço prestado.

7. Isto posto, mantenho o entendimento do citado 
Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes 
autos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunica-
ções, acompanhados de minuta dos atos de renovação 
correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto 
– com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssi-
mo Senhor Presidente da República, autoridade com-
petente para conhecer e decidir do pedido.

8. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada 
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º do 
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação 
possa produzir seus efeitos legais.

Brasília, 29 de agosto de 2000. – Zilda Beatriz 
Silva de Campos Abreu, Advogada.

De acordo. Submeto à Senhora Consultora Ju-
rídica.

Brasília, 29 de agosto de 2000. –_Maria da Glória 
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos 
Jurídicos de Comunicações.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 111, DE 2005

(Nº 869/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Alagoas Rádio e Televisão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Maceió, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 260, de 19 de março de 2002, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 19 de setembro de 1998, 
a permissão outorgada à Alagoas Rádio e Televisão 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

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

MENSAGEM Nº 605, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações de permissões para 
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 418, de 7 de agosto de 2001 
– Rádio Sul Fluminense Ltda., na cidade de Barra 
Mansa-RJ;

2 – Portaria nº 775, de 14 de dezembro de 2001 
– Rádio Liberal FM Stéreo Ltda., – ME, na cidade de 
Guaporé-RS;

3 – Portaria nº 780, de 14 de dezembro de 2001 
– Rádio Educadora de Guaíba Ltda., na cidade de 
Guaíba-RS;

4 – Portaria nº 259, de 19 de março de 2002 
– Rádio Três Fronteiras Ltda., na cidade de Foz do 
Iguaçu-PR;

5 – Portaria nº 260, de 19 de março de 2002 
– Alagoas Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Ma-
ceió-AL;

6 – Portaria nº 262, de 19 de março de 2002 
– Rede Litorânea de Rádio Ltda., na cidade de João 
Pessoa-PB;

7 – Portaria nº 266, de 19 de março de 2002 
– Rádio e Televisão Campina Grande Ltda., na cidade 
de Campina Grande-PB;

8 – Portaria nº 434, de 22 de março de 2002 – Rá-
dio Difusora Santarritense Ltda., na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí-MG;

9 – Portaria nº 583, de 16 de abril de 2002 – Rádio 
Energia Ltda., na cidade de Volta Redonda-RJ;

10 – Portaria nº 585, de 16 de abril de 2002 – Rá-
dio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., na cidade 
de Nova Friburgo-RJ;

11 – Portaria nº 609, de 25 de abril de 2002– Rá-
dio Floresta Negra Ltda., na cidade de Joinville-SC;

12 – Portaria nº 632, de 26 de abril de 2002 
– Rádio Sociedade Rural S/C Ltda., na cidade de As-
torga-PR;

13 – Portaria nº 636, de 26 de abril de 2002 – Rá-
dio Tabajara FM Ltda., na cidade de Tubarão-SC;

14 – Portaria nº 666, de 30 de abril de 2002 – Rá-
dio 105 FM Ltda., na cidade de Jundiaí-SP; e

15 – Portaria nº 742, de 10 de maio de 2002 
– Rádio FM 95 Stéreo Ltda., na cidade de União da 
Vitória-PR.

Brasília, 10 de julho de 2002. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

MC Nº 761 EM

Brasília, 20 de maio de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria nº 260, de 19 de março de 2002, pela 
qual renovei a permissão outorgada à Alagoas Rádio 
e Televisão Ltda., pela Portaria nº 351, de 16 de se-
tembro de 1988, publicada no Diário Oficial da União 
em 19 subseqüente, para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Maceió, Estado de Alagoas.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma-
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o acordo 
com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o 
requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º, do art. 223 
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do Processo nº 53610.000355/98, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 260, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53610.000355/98, resolve:
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Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 19 de setembro de 1998, a permissão ou-
torgada à Alagoas Rádio e Televisão Ltda., pela Por-
taria nº 351, de 16 de setembro de 1988, publicada 
no Diário Oficial da União em 19 subseqüente, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Maceió, Estado de Alagoas.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º, do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 112, DE 2005 

(Nº 964/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Alvorada de Estrela D’Oeste Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Estrela 
D’Oeste, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 23 de maio de 2000, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 10 de abril de 1994, a con-
cessão da Rádio Alvorada de Estrela D’Oeste Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Estrela D’Oeste, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 816, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
creto de 23 de maio de 2000, que “Renova concessão 
das entidades que menciona, para explorar serviços de 
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades 
mencionadas são as seguintes:

1 – Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de-
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis – MG;

2 – Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º 
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava – PR;

3 – Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a 
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel 
Pereira – RJ;

4 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, a partir 
de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis 
– SP;

5 – Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir de 
1º de novembro de 1993, na cidade de Santos – SP;

6 – Rádio Alvorada de Estrela D’Oeste Ltda., 
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela 
D’Oeste – SP;

7 – Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de 
novembro de 1993, na cidade de Bauru – SP;

8 – Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de 
dezembro de 1994, na cidade de Araras – SP;

9 – Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda., 
a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Fer-
nandópolis – SP;

10 – Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de novem-
bro de 1993, na cidade de Campina Grande – PB;

11 – Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., 
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Cangu-
çu – RS;

12 – Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de 
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo – RS;

13 – Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril 
de 1992, na cidade de Surubim – PE;

14 – Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de 
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo 
Antão – PE;

15 – Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a 
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
gueiro – PE; e

16 – Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem-
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana – BA.

Brasília, 13 de junho de 2000. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 130/MC

Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o 

incluso projeto de decreto que trata da renovação de 
concessões, outorgadas as entidades abaixo relacio-
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo-
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Processo nº 
50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo 
nº 53740.000283/93);

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Miguel Pereira, Estado do Rio de 
Janeiro (Processo nº 53770.001368/99);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, conces-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Fernandópolis, Estado de São 
Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Processo 
nº 50830.000922/93);

• Rádio Alvorada de Estrela D’Oeste Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Estrela D’Oeste, Estado de São 
Paulo (Processo nº 50830.001601/93);
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• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo nº 
50830.000956/93);

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Araras, Estado de São Paulo (Processo nº 
53830.001077/96);

• Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda., 
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de 
São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de servi-
ço de radiodifusão sonora em onda media na cidade 
de Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº 
50730.000386/93),

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., con-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Canguçu, Estado do Rio Grande 
do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul 
(Processo nº 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de serviço 
de radiodifusão média na cidade de Surubim, Estado 
de Pernambuco (Processo nº 29103.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessio-
nária de serviço sonora em onda média na cida-
de de Vitória de Santo Antão, Estado (Processo nº 
29103.000703/92);

• Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., concessio-
nária radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Salgueiro, Estado (Processo nº 29103.000694/91);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo nº 
53640.000112/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisa-
dos pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, 
demonstrando possuir as entidades as qualificações 
necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao que 
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
perior consideração de Vossa Excelência para decisão 

e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades que 
menciona, para explorar serviços de radio-
difusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso 
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média:

I – Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de-
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, Estado de Mi-
nas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21 de 
novembro de 1983 (Processo nº 50710.000864/93);

II – Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 
376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo Decreto 
nº 89.372, de 08 de fevereiro de 1984 (Processo nº 
53740.000283/93);

III – Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a 
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel 
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio 
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21 
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua de-
nominação social para a atual, conforme Portaria nº 
273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Ministério 
das Comunicações no Estado do Rio de Janeiro (Pro-
cesso nº 53770.001368/99);

IV – Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par-
tir de 1º de maio de 1994 na cidade de Fernandópolis, 
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à 
Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela Portaria 
MJNI nº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, renovada pelo 
Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984, e trans-
ferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de 1998, para a 
concessionária de que trata este inciso (Processo nº 
50830.001380/93),

V – Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir 
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos, Es-
tado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio 
Clube de Santos S/A., conforme Decreto nº 1.558, de 
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9 de abril de 1937, renovada pelo Decreto nº 90.100, 
de 23 de agosto de 1984, e transferida pelo Decreto 
de 5 de novembro de 1996, para a concessionária de 
que trata este inciso (Processo nº 50830.000922/93);

VI – Rádio Alvorada de Estrela D’Oeste Ltda., 
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela 
D’Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decre-
to nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo nº 
50830.001601/93):

VII – Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de 
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de São 
Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de abril 
de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de 29 de 
julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93);

VIII – Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de 
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de São 
Paulo, outorgada originariamente à Rádio Centenário 
de Araras Ltda., pela Portaria CCNTEL nº 122, de 17 
de novembro de 1964, renovada pelo Decreto de 21 
de julho de 1992, e transferida pelo Decreto de 23 de 
setembro de 1997, para a concessionária de que trata 
este inciso (Processo nº 53830.001077/96);

IX – Rádio Águas Quentes de Fernandópolis 
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade 
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada ori-
ginariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda., 
conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de 1960, 
renovada pelo Decreto nº 89.534, de 09 de abril de 
1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setembro de 
1997, para a concessionária de que trata este inciso 
(Processo nº 50830.000550/93);

X – Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no-
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande, Es-
tado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 28.540, 
de 24 de agosto de 1950, e renovada pelo Decreto 
nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº 
50730.000386/93);

XI – Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., a 
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu, 
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria 
MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela 
Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autoriza-
da a passar a condição de concessionária em virtude 
de aumento de potência de sua estação transmissora, 
conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezembro de 
1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII – Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo, Es-
tado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto 
nº 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Processo nº 
29102.002069/91);

XIII – Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril 
de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernambu-
co, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de março 
de 1982, e autorizada a passar à condição de conces-
sionária em virtude de aumento de potência de sua 
estação transmissora, conforme Exposição de Motivos 
nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério das Co-
municações (Processo nº 29103.000183/92);

XIV – Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir 18 
de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo An-
tão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decre-
to nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo nº 
29103.000703/92);

XV – Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a 
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto 
nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo nº 
29103.000694/91);

XVI – Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem-
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Estado 
da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Subaé 
de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decreto nº 
82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo De-
creto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989 e trans-
ferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996, para a 
concessionária de que trata este inciso (Processo nº 
53640.000112/98).

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cujas concessões são renovadas por este Decreto, re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º A renovação da concessão somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Consti-
tuição.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação

Brasília, 23 de maio de 2000; 179º 
da Independência e 112º da República. 
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(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 113, DE 2005 

(Nº 269/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação União de Comunicação para 
executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de São João da Boa 
Vista, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 6 de setembro de 2001, que outorga 
concessão à Fundação União de Comunicação para 
executar, por 15 (quinze) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de São 
João da Boa Vista, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 991, DE 2001

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato constante 
do Decreto de 6 de setembro de 2001, que “Outorga 
concessão às entidades que menciona, para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, e dá outras providências”. 
As entidades mencionadas são as seguintes:

1 – Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na 
cidade de Unaí–MG;

2 – Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão – FAEPE, na cidade de Lavras–MG; 

3 – Fundação Ubaense de Educação e Cultura, 
na cidade de Ubá–MG;

4 – Fundação Cristiano Varella, na cidade de 
Muriaé–MG;

5 – Fundação Walpecar – Waldevino Pereira de 
Carvalho, na cidade de Umurama–PR;

6 – Fundação Valentiin Bruzon, na cidade de 
Ivaiporã–PR;

7 – Fundação União de Comunicação, na cidade 
de São João da Boa Vista–SP; e

8 – Fundação de Assistência e Educação – FA-
ESA, na cidade de Colatina–ES.

Brasília, 17 de setembro de 2001. – Fernando 
Henrique Cardoso.

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Outorga concessão as entidades que 
menciona, para executar serviço de radio-
difusão de sons e imagens, com fins ex-
clusivarnente educativos, e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 caput, 
da Constituição, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 
14, § 2º do Decreto–Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento de Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963.

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades 

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos:

I – Fundação educativa e Cultural Rio Preto, na 
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Processo nº 
53710.000120/00);

II – Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão – FAEPE, na cidade de Lavras. Estado de 
Minas Gerais (Processo nº 53710.001228100);

III – Fundação Ubaense de Educação e Cultura, 
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo 
nº 53000.002979 00);

IV – Fundação Cristiano Varella, na cidade 
de Muriaé. Estado de Minas Gerais (Processo nº 
53000.005941/99);

V – Fundação Walpecar – Waldevino Pereira de 
Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná 
(Processo nº 53000.007612/00);

VI – Fundação Valentin Bruzon, na cida-
de de Ivaiporã, Estado do Paraná (Processo nº 
53000.000716/01);

VII – Fundação União de Comunicação, na cida-
de de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo 
(Processo nº 53830.000341/00); e

VIII – Fundação de Assistência e Educação – FA-
ESA, na cidade de Colatina. Estado do Espírito Santo 
(Processo nº 53000.008475/00).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas 
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Os contratos decorrentes destas conces-
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias, 
a contar da data da publicação da deliberação de que 
trata o art. 2º, sob pena de tornarem-se nulos, de ple-
no direito, os atos de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180º da Inde-
pendência e 113º da República. – Fernando Henri-
que Cardoso.

MC Nº 377 EM

Brasília, 3 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência 

o incluso projeto de decreto que trata da outorga de 
concessão às entidades abaixo relacionadas, para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, nas localidades 
e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na 
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Processo 
nº 53710.000 120/00);

• Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão – FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de Minas 
Gerais (Processo nº 53710.00 1228/00);

• Fundação Ubaense de Educação e Cultura, na 
cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo nº 
53000. 002979/00);

• Fundação Cristiano Varella, na cidade de 
Muriaé, Estado de Minas Gerais (Processo nº 
53000.005941/99);

• Fundação Walpecar – Waldevino Pereira de 
Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná 
(Processo nº 53000.007612/00);

• Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Ivaiporã, 
Estado do Paraná (Processo nº 53000.000716/01);

• Fundação União de Comunicação, na cidade 
de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo (Pro-
cesso nº 53830.000341/00); e

• Fundação de Assistência e Educação – FAE-
SA, na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo 
(Processo nº 53000.008475/00).

2. De acordo com o artigo 14, § 2º, do Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º do 
artigo 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de 
edital a outorga para execução de serviço de radiodi-
fusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encontram 
devidamente instruídos, de acordo com a legislação 

aplicável, demonstrando possuirem as entidades as 
qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do artigo 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado dos processos correspondentes.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro 
de Estado das Comunicações.

PARECER Nº 165/2001

Referência: Processo nº 53830.000341/00

Interessada: Fundação União de Comunicação

Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.

Ementa:  Independe de edital a outorga para serviço 
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.  
Atendimento das exigências estabelecidas no Regu-
lamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria 
Interministerial nº 651/99.

Conclusão: Pelo deferimento. 

I – Os Fatos

A Fundação União de Comunicação, com sede na 
cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Pau-
lo, requer lhe seja outorgada concessão para executar 
o serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, naquela cidade, mediante 
a utilização do canal 47+E, previsto no Plano Básico 
de Distribuição de Canais do referido serviço.

2. Trata-se de fundação de direito privado, sem 
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, adminis-
trativa e financeira, cujo objetivo principal é promover, 
mediante concessão ou permissão, programas infor-
mativos, culturais e recreativos por televisão, rádio e 
outros meios de comunicação.

3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela 
legislação de  radiodifusão, a entidade apresentou toda 
a documentação pertinente.

4. A escritura pública com o estatuto social da 
entidade encontra-se devidamente matriculada no Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas, microfilmado sob o nº 
667, aos 23 dias do mês de maio de 2000, na cidade 
de São João da Boa Vista, São Paulo, atendendo a 
todos os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro 
e na legislação específica de radiodifusão.

5. O cargo de Diretor Presidente, que terá man-
dato de três anos, conforme artigo 12, do Estatuto da 
Fundação, está ocupado pelo Sr. Paulo Sérgio Falda, 
cabendo a ele representação ativa e passiva da Fun-
dação, nos atos de sua administração.
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6. Estão previstos também os cargos de Diretor 
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. Paulo Roberto Mer-
lin e de Diretor Administrativo e Financeiro, ocupado 
pelo Sr. Dulcídio Braz.

II – Do Mérito

7. A outorga de permissão, concessão e autori-
zação para executar serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens está admitida na Constituição 
Federal  (art. 21, inciso XII, alínea a).

8. É também a Carta Magna, em seu art. 223, 
que atribui ao Poder Executivo competência para ou-
torgar concessão, permissão e autorização para o re-
ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia 
do correspondente ato à deliberação do Congresso 
Nacional.

9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, 
publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a pu-
blicação de edital para a outorga de serviço de radio-
difusão com fins exclusivamente educativos.

“Art. 13. ....................... ..........................
................................. .............................
§ 1º É dispensável a licitação para outor-

ga para execução de Serviços de Radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.”

10. A documentação instrutória concernente à 
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en-
tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria 
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publi-
cada no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O deferimento da outorga pretendida não 
implicará descumprimento dos limites fixados pelo 
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, confor-
me declaração firmada por eles e juntada à fl. 7 dos 
presentes autos.

III – Conclusão

Estando o processo devidamente instruído, em 
conformidade com os dispositivos legais que regem os 
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do 
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados 
ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços 
de Radiodifusão para prosseguimento.

O ato de outorga dar-se-á por decreto presiden-
cial, em razão de se tratar do serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, conforme dispõe a legislação es-
pecífica.

Posteriormente à decisão da outorga, o processo 
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde 

o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a 
Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub-censura.
Brasília, 27 de julho de 2001. – Fernando Sam-

paio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-

partamento de Outorga de Serviços de Radiodifu-
são.

Brasília, 27 de julho de 2001. – Anacleto Ro-
drigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga 
Substituto.

Consideração do Sr. Secretário de Serviços de 
Radiodifusão.

Brasília, 30 de julho de 2001. – Antonio Carlos 
Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de Ser-
viços de Radiodifusão.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria 
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 30 de julho de 2001. – Paulo Menicucci, 
Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 114, DE 2005 

(Nº 3.084/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente Cultural e Artística “Padre 
Victor Coelho de Almeida” a executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 853, de 24 de maio de 2002, que autoriza 
a Associação Beneficente Cultural e Artística “Padre 
Victor Coelho de Almeida” a executar, por 10 (dez) 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pedrinópolis, Estado de Mi-
nas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 634, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, autorizações para executar, 
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os se-
guintes atos e entidades:
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1 – Portaria nº 644, de 26 de abril de 2002 – Asso-
ciação Comunitária Educacional, Cultural e Beneficente 
Manancial, na cidade de Presidente Prudente – SP;

2 – Portaria nº 836, de 24 de maio de 2002 – As-
sociação Cultural “Raul Bopp”, na cidade de Tupanci-
retã – RS;

3 – Portaria nº 837, de 24 de maio de 2002 – As-
sociação Comunitária de Ibipeba, na cidade de Ibipe-
ba – BA;

4 – Portaria nº 838, de 24 de maio de 2002 – As-
sociação Comunitária Cultural Pampiana – ACCP, na 
cidade de Vila Nova do Sul – RS;

5 – Portaria nº 839, de 24 de maio de 2002 – 
ACESM – Associação Comunitária de Educação e 
Saúde do Mondubim, na cidade de Fortaleza – CE;

6 – Portaria nº 840, de 24 de maio de 2002 – As-
sociação Quinze de Agosto –AQUA, na cidade de São 
Gonçalo do Rio Preto – MG;

7 – Portaria nº 841, de 24 de maio de 2002 – As-
sociação Cultural e Comunitária de Monte Castelo, na 
cidade de Monte Castelo – SP;

8 – Portaria nº 842, de 24 de maio de 2002 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Eirunepé, na cidade de Eirunepé – AM;

9 – Portaria nº 843, de 24 de maio de 2002 – Fun-
dação R. S. Silva, na cidade de Milagres – BA;

10 – Portaria nº 844, de 24 de maio de 2002 
– Associação Comunitária Escola de Vida, na cidade 
de Beberibe – CE;

11 – Portaria nº 845, de 24 de maio de 2002 
– Associação Rádio Comunitária 2000 FM, na cidade 
de Pitangueiras – SP;

12 – Portaria nº 846, de 24 de maio de 2002 
– Associação Cultural e Comunitária de Encruzilhada 
– Bahia, na cidade de Encnizilhada – BA;

13 – Portaria nº 847, de 24 de maio de 2002 
– Associação Comunitária do Canjamba, na cidade 
de Ressaquinha – MG;

14 – Portaria nº 848, de 24 de maio de 2002 – As-
sociação dos Amigos do Porta] do Alvorada/Ingá-PB, 
na cidade de Ingá – PB;

15 – Portaria nº 849, de 24 de maio de 2002 – 
Associação de Rádio Comunitária de Varjão de Minas 
– Minas Gerais, na cidade de Varjão de Minas – MG;

16 – Portaria nº 850, de 24 de maio de 2002 – 
Associação de Desenvolvimento Urbano de Tarrafas 
– Ceará – ASDUT, na cidade de Tarrafas – CE;

17 – Portaria nº 853, de 24 de maio de 2002 
– Associação Beneficente Cultural e Artística “Padre 
Victor Coelho de Almeida”, na cidade de Pedrinópolis 
– MG; e

18 – Portaria nº 949, de 7 de junho de 2002 – 
Associação Comunitária de Comunicação Social, na 
cidade de São João da Lagoa – MG.

Brasília, 16 de julho de 2002. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

MC Nº 850 EM

Brasília, 20 de junho de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Beneficente Cultural 
e Artística “Padre Victor Coelho de Almeida”, na cida-
de de Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53710.000793/99, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 853, DE 24 DE MAIO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 537 10.000793/99, resolve:
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Art. 1º Autorizar a Associação Beneficente Cultu-
ral e Artística “Padre Victor Coelho de Almeida”, com 
sede na Rua José Severino da Cunha, nº 42 – Centro, 
na cidade de Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19º13’44”S e longitude em 
47º27’56”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

RELATÓRIO Nº 278/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53710000793/99, de 15-6-99.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Beneficente Cultural e Artís-
tica “Padre Victor Coelho de Almeida”, localidade de 
Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Beneficente Cultural e Artística 
“Padre Victor Coelho de Almeida”, inscrita no CGC/MF 
ou CNPJ sob o número 01.597.621/0001-67, no Estado 
de Minas Gerais, com sede na Rua José Severino da 
Cunha nº 42 – Centro, cidade de Pedrinópolis, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
por meio de requerimento datado de 4 de junho de 
1999, subscrito por representante legal, demonstrando 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU., de 
9 de abril de 2001, Seção 3, que contempla localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solícita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 1, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-.1998 e 
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar 
seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordena-
das geográficas, além de pedir a designação de canal 
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos 
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade,em face 
aos ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 02 à 268, dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.
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III – Relatório

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 

petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua José Severino da Cunha nº 42 
– Centro, na cidade de Pedrinópolis, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 19º13’44”S 
de latitude e 47º27’56”W de longitude, consoante aos 
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 9-
4-2001, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da

memória do documento de folhas 194, denomi-
nado de ‘Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para a apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, 
III e V da Norma 02/98, encaminhamento do cartão 
do CNPJ, declaração do endereço da sede e de que 
não mantém vínculos de subordinação com qualquer 
outra entidade. Encaminhamento do Projeto Técnico 
(fls. 197 a 268).

13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
Formulário de Informações Técnicas” – fls 205 e 206, 
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão re-
sumidas as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

–  diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o roteiro de verificação de instala-
ção da estação, constatando-se conformidade com a 
Norma nº 02/98, em especial as exigências inscritas 
em seu item 6.11. Folhas 260 e 261.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 
documentos, os quais estão compatíveis com a legis-
lação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Beneficente Cultural e Artística “Pa-

dre Victor Coelho de Almeida”;

• quadro diretivo

Presidente: Luciano Gomes dos Santos
Vice-presidente: Celso Cruz da Silva Júnior
Secretário.: Lúcia Helena da Fonseca
2a Secretária: Fernando Mc Castro Silva
Tesoureiro: José Tarcísio de Paula
2ª Tesoureiro: Antônio Rodrigues Pereira
Ass. Jurídica: Michelle Cristina G. Lemos

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua José Severino da Cunha nº 42 – Centro, ci-
dade de Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas
19º13’44” de latitude e 47º27’56” de longitude, 

correspondente aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise Estação’ – fls. 260 e 261, bem como “Formu-
lário Técnicas” – fls 205 e 206 e que se referem  à lo-
calização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Beneficente Cul-
tural e Artística “Padre Victor Coelho de Almeida”, no 
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53710000793/99, 
de 15 de junho de 1999.

Brasília, 6 de maio de 2002. – Relator da conclu-
são Jurídica Alexandra Luciana Costa, Chefe de Divi-
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são/SSR, – Relator da Conclusão Técnica, Ana Maria 
das Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Serviço de 

Radiodifusão.
Brasília, 6 de maio de 2002.– Nilton Geraldo 

Lemes de Lemos, Coordenador Geral

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 115, DE 2005 

(Nº 3.235/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Santa Ediwiges a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Fortaleza, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.594, de 9 de agosto de 2002, que autoriza a 
Associação Cultural Santa Ediwiges a executar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
retificando-se o prazo de autorização para 10 (dez) 
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

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

MENSAGEM Nº 815, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, autorizações para executar, 
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os se-
guintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 1.579, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Comunitária Cultural Quixabeira FM, na 
cidade de Quixabeira – BA;

2 – Portaria nº 1.580, de 9 de agosto de 2002 
– Fundação Educacional Rádio e TV Natureza de Pa-
ranapanema, na cidade de Paranapanema – SP;

3 – Portaria nº 1.581, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Comunitária de Arte, Cultura e Informa-
ção de São Pedro (ACARCISP), na cidade de São 
Pedro – SP;

4 – Portaria nº 1.582, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Comunitária União de Radiodifusão, na 
cidade de Presidente Médici – RO;

5 – Portada nº 1.583, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Cultural Comunitária de Cristália, na ci-
dade de Cristália – MG;

6 – Portaria nº 1.584, de 9 de agosto de 2002 
– Associação dos Moradores e Produtores Rurais de 
Assunção (AMPRA), na cidade de Assunção – PB;

7 – Portaria nº 1.585, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Comunitária de Comunicações (Rádio 
Comunitária Paraíso EM), na cidade de Terra Santa 
– PR;

8 – Portaria nº 1.586, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Silvaniense de Desenvolvimento Artístico 
e Cultural (ASILDAC), na cidade de Silvânia – GO;

9 – Portaria nº 1.587, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Beneficente São Sebastião, na cidade 
de Itapecurú Mirim – MA;

10 – Portaria nº 1.588, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Comunitária 26 de Julho, na cidade de 
Santana do Cariri – CE;

11 – Portaria nº 1.592, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Cultura Cem, na cidade de Volta Re-
donda – RJ;

12 – Portaria nº 1.593, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio, 
na cidade de Milagres – CE;

13 – Portaria nº 1.594, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Cultural Santa Ediwiges, na cidade de 
Fortaleza – CE;

14 – Portaria nº 1.595, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local 
Imprensa FM, na cidade de Monteiro – PB;

15 – Portaria nº 1.599, de 9 de agosto de 2002 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Santo 
Antônio da Barra – GO, na cidade de Santo Antônio 
da Barra – GO;

16 – Portaria nº 1.600, de 9 de agosto de 2002 
– ACOMOR – Associação Comunitária Morada de Ra-
diodifusão, na cidade de Virgem da Lapa – MG; e

17 – Portaria nº 1.601, de 9 de agosto de 2002 
– Associação de Rádio Comunitária e Cultural de 
Campo Grande – Recife – PE -ARCAMG, na cidade 
de Recife – PE.

Brasília, 25 de setembro de 2002. – Fernando 
Henrique Cardoso.

MC Nº 1.203 EM

Brasília 27 de agosto de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural Santa Ediwiges, 
na cidade de Fortaleza Estado do Ceará, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
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de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando 
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o 
que se conclui da documentação de origem consubs-
tanciada nos autos do Processo Administrativo nº 
5650.000056/2000, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223. da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Juarez Quadros Nascimen-
to, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 1.594, DE 9 DE AGOSTO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53650.000056/2000, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Santa 
Ediwiges, com sede na Rua Demétrio de Menezes 
nº 3.777, Antônio Bezerra, na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de 
exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares,

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 3º44’11”S e longitude em 
38º35’0”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 

iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

RELATÓRIO Nº 405/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53650000056/00, de 18-1-00.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural Ediwiges, localidade 
de Fortaleza, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Santa Ediwiges, inscrita 
no CGC/MF ou CNPJ sob o número 02.150.063/0001 
– 50, no Estado do Ceará, com sede na Rua Demé-
trio de Menezes nº 3777 – Antônio Bezerra, cidade de 
Fortaleza, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, por meio de requerimento datado de 10 
de janeiro de 2000, subscrito por representante legal, 
demonstrando interesse na exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso publicado no DOU, de 17 de dezembro de 
1999, Seção 3, que contempla localidade onde preten-
de instalar o seu transmissor, assim como o sistema 
irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 1, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e 
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar 
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seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordena-
das geográficas, além de pedir a designação de canal 
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos 
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte 

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade:

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 2 à 130, dos autos.

8. Analisadas os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Av. José Bastas nº 2.335 – Parque 
São José, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
de coordenadas geográficas em 3º47’6” de latitude e 
38º34’59”W de longitude, consoante aos dados cons-
tantes do Aviso publicado no DOU, de 17-12-1999,

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 37, denominado de Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, a reque-
rente indicou novas coordenadas, que foram aceitas e 
analisadas por engenheiro responsável.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para a apresentação da 
documentação elencada no subitem 6.7 incisos II, VI e X 
da Norma nº 2/98, confirmação das coordenadas geográ-
ficas, comprovante de válida existência das entidades que 
manifestaram apoio à iniciativa, encaminhamento do car-
tão do CNPJ, declaração do endereço da sede. Diante da 
regularidade técnico-jurídica dos processos referentes às 
interessadas na localidade e em observância ao disposto 
no subitem 6.10.1 da Norma nº 2/98, foi encaminhado 
ofício para que se estabelecesse uma associação entre 
as mesmas, ocorre que, frente à negativa das entidades 
e considerando o decurso do prazo concedido, utilizou-
se o critério de seleção apontado no subitem 6.10.2 da 
Norma nº 2/98, do qual constatou-se que a requerente 
conta com maior número de manifestações em apoio que 
a sua concorrente, em decorrência de tal fato a entidade 
foi selecionada, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 40 à 130).

13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 123, firma-
do pelo engenho responsável, onda estão resumidas 
as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o roteiro de verificação de instala-
ção da estação, constatando-se conformidade com a 
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11. Folhas 131 e 132.

15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 
documentos, os quais estão compatíveis com a legis-
lação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimen-
to, atende os requisitos legais e normativos ao seu 
pleito, seguindo-se informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Cultural Santa Ediwiges:

• quadro diretivo

Presidente:  Adão Anice Ribeiro da Silva
Vice-presidente:  Francisco Queiroz da Costa
Secretário:  Francisco Pinto Neto
Tesoureiro:  Francisco Oliveira Lacerda
2º Tesoureiro:  José M. de Lima

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Demétrio de Menezes nº 3777 – Antônio 
Bezerra, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará;

• coordenadas geográficas

03º44’11” de latitude e 38º35’00” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 131 e 132, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 123 
e que se referem à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cul-
tural Santa Ediwiges, no sentido de conceder-lhe 
a Outorga de Autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53650000056/00, de 18 
de janeiro de 2000.

Brasília, 18 de julho de 2002. – Alexandra Lu-
ciana Costa, Relatora da conclusão Jurídica, – Ana 
Maria das Dores e Silva, Relatora da conclusão Téc-
nica, Chefe de Serviço/SSR. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorgada e Seviços de adiodifusão.
Brasília, 19 de julho de 2002. – Nelton Geraldo 

Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Altera o parágrato único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

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

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 116, DE 2005 

(Nº 1.224, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Santa Luzia a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Aparecida de Goiânia, Estado de 
Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 259, de 12 de junho de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Santa Luzia a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida 
de Goiânia, Estado de Goiás.

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

MENSAGEM Nº 738, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes 
atos e entidades:

1 – Portaria nº 259, de 12 de junho de 2003 
– Associação Comunitária Santa Luzia, na cidade de 
Aparecida de Goiânia – GO;

2 – Portaria nº 355, de 17 de julho de 2003 – As-
sociação Comunitária de Jamacaru – ACJ, na cidade 
de Missão Velha – CE;

3 – Portaria nº 446, de 28 de agosto de 2003 
– Associação Comunitária Tupancy, na cidade de Ar-
roio do Sal – RS.

Brasília, 12 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC Nº 211 EM

Brasília, 31 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Santa Luzia, 
na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das Localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração de informações benéficas em 
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos po-
pulacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53670.000039/99, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente. – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 259, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições considerando o disposto nos artigos 
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53670.000039/99 e do Parecer/CONJUR/MC 
nº 511/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Santa 
Luzia, com sede na Rua 45, s/nº Quadra 49, lote nº 2, 
Jardim Bela Vista, na cidade de Aparecida de Goiânia, 
Estado de Goiás, a executar serviço de radiodifusão 

comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se pela Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus 
regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 16º44’32”S e longitude em 
49º14’01”W, utilizando a frequência de 87,9 MHZ.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 78/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53670000039/99, protocoli-
zado em 4-2-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Santa Luzia, lo-
calidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Santa Luzia, ins-
crita no CNPJ sob o número 02.918.486/0001-77, 
no Estado de Goiás, com sede na Rua 45, Quadra 
49, Lote 02, Jd. Bela Vista, cidade de Aparecida de 
Goiânia, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 20 
de Novembro de 1998, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5 km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.
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II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabeleci-
dos para a regular análise dos requerimentos, pas-
sou ao exame do pleito formulado pela requerente. 
de acordo com petição de folha 01, bem como toda 
a documentação apresentada e vem por meio des-
te, relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, cm conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Regu-
lamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma 
nº 02/98, de 6-2-98.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua 45, quadra 49, lote 02, Jd. 
Bela Vista, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado 
de Goiás, de coordenadas geográficas em 16º44’54”S 
de latitude e 49º14’24”W de longitude. Ocorre que, 
posteriormente, as coordenadas foram retificadas, 
em 16º44’32”S de latitude e 49º14’0l”W de longitude 
consoante aos dados constantes do Aviso publicado 
no DOU, de 18-03-1999.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 99, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas. instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena: planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento tIas seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos I, II. VI e VIII da Norma 02/98 e declaração do 
endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação dos 
critérios estabelecidos na legislação especifica resultou 

no saneamento dos autos e posterior seleção da Enti-
dade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 104 a 276).

8. Ao cumprir as exigências. foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 227, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação. constatando-
se conformidade com a Norma 02/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, confirme ob-
serva-se nas folhas 267 e 268. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial). com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 276, dos autos. correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente regis-
trado e em conformidade com os preceitos 
dispostos no Código Civil Brasileiro e ade-
quados às finalidades e requisitos da Lei nº 
9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes. devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes:

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração (de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 2/98;

• declarações relativas aos integrantes 
do quadro administrativo da requerente, de-
monstrando a sua regularidade, conforme 
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e 
VIII da Norma Complementar 2/98 e ainda, 
demais declarações e documentos requeri-
dos com intuito de confirmar alguns dados 
informados;
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III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária Santa Luzia

• quadro diretivo

Presidente:   Miguel de Oliveira Maia
Vice-presidente:  Antônio Francisco do Sousa
Secretária:   Luzinete Arruda Souza
Tesoureira :   Alda Rita Sampaio Teixeira

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua 45, quadra 49, lote 2, Jd. Bela Vista, cidade 
de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás;

• coordenadas geográficas
16º44’32” de latitude e 49º14’01” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 267 e 268, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” fls 227, 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária San-
ta Luzia, no sentido de conceder-lhe a autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53670000039/99, 
de 4 de Fevereiro de 1999.

Brasília, 14 de Maio de 2003. – Luciana Coe-
lho, Chefe de Serviço – Relator da conclusão Jurídica 
– Neide Aparecida da Silva,  Relator da conclusão  
Técnica. 

De acordo.
A consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jayme de Carva-

lho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços 
de Áudio e  Imagem

(À Comissão de Educação  – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 117, DE 2005 

(Nº 1.226/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária São João 
do Morro Grande a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Barão 
de Cocais, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 233, de 12 de junho de 2003, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária São João do 
Morro Grande a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 710, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de 
motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
autorizações para executar serviços de radiodifusão co-
munitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 197, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Cultural Comunitária de Padre Paraíso, na 
cidade de Padre Paraíso – MG;

2 – Portaria nº 198, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária Cidade EM. na cidade de Bela 
Vista de Minas – MG;

3 – Portaria nº 233, dc 12 de junho de 2003 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária São João do 
Morro Grande, na cidade de Barão de Cocais – MG;

4– Portaria nº 235, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária Amigos de Caraí (ACAC), na 
cidade de Caraí – MG;

5 – Portaria nº 241, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Cultural e Artística Joaquim Pereira Cruz, na 
cidade de Conquista – MG; e

6 – Portaria nº 255, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Antônio Dias, na cidade de Antônio Dias – MG.

Brasília, 8 de dezembro de 2003.
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MC Nº 261 EM

Brasília, 4 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comuni-
tária São João do Morro Grande, na cidade de Barão 
de Cocais, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministerio das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
sentimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53710.000681/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 233, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts. 
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53710.000681/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 469/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão 
Comunitária São João do Morro Grande, com sede na 
Praça Monsenhor Gerardo Magela Pereira, nº 12, na 
cidade de Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Art. 1º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19º56’26”S e longitude em 
43º29’13”W. utilizando a freqüência de 87,9MHz

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 10/2003-DOSR/SSR/MR

Referência: Processo nº 53710000681/98, protocoli-
zado em 5-11-98.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária 
São João do Morro Grande, localidade de  Barão de 
Cocais, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação de Radiodifusão Comunitária 
São João do Morro Grande, inscrita no CNPJ sob o 
número 01.758.6151000l-44, no Estado de Minas Ge-
rais, com sede na Praça Monsenhor Gerardo Magela 
Pereira nº 12, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 14 de agosto de 1998, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
03 de junho de 1992.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU., de 05 de novembro de 1998, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5 Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.
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II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento ás Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução tio presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1992.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Leonel Marques 225, Lagoa, 
na cidade de Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais, 
de coordenadas geográficas em 19º56’27”S de latitude 
e 43º29’12”W de longitude, consoante os dados cons-
tantes do Aviso publicado no DOU., de 5-11-98.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 72/73, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom’ que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
inciso I, II, III, IV, V, VI, VIII, da Norma nº 02/98, com-
provação de necessária alteração estatutária, cópia 
do CNPJ da requerente, declaração do endereço da 
sede e declaração do artigo 11 da Lei nº 9612/98, cujo 
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na 
legislação específica resultou no saneamento dos autos 
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico (fls. 75 a 170).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o formulário de Informações Técnicas” – fls. l62/163, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma nº 02/98, em 
especial as exigências inscritas em seu item 6.11. con-
forme observa-se nas folhas 169 e 170. Ressaltamos 
que nestes documentos constam as seguintes infor-
mações: identificação da entidade: os endereços da 
sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessos (antena e 
cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

09. Por fim, a documentação exigida pela legisla-
ção especificamente nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 171. dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados ás finali-
dades e requisitos da Lei nº 9612/93;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o projeto técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informdos;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
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os quais estão compatíveis com a legislação atinen-
te, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre 
a entidade:

• nome

Associação de Radiodifusão Comunitária São 
João do Morro Grande;

• quadro diretivo

Presidente:  Nedson Pereira de Assis
Secretário:  Marina de Cássia de Paula A. Oliveira
Tesoureiro:  Maria Regina Souza

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Leonel Marques nº 225, Lagoa, cidade de 
Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas

19º56’26”S de latitude e 43º29’13”W de longitu-
de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise dc Instalação da Estação” – fls. 169 e 170, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 
162/163 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão 
Comunitária São João do Morro Grande, no sentido 
de conceder-lhe a autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53710.000681/98, de 5 de 
novembro de 1998.

Brasília, 12 de maio de 2003. –  Cristiane Ca-
valheiro Rodrigues, Relatora da conclusão Jurídica, 
Chefe de Serviço/SSR – Regina Aparecida Montei-
ro, Relatora da conclusão Técnica, Chefe de Servi-
ço/SSR. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003 – Jaime de Carva-

lho Neto Coordenador-Geral de Outorga de Serviçpo 
de Áudio e Imagem.

(Á Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 118, DE 2005 

(Nº 1.231/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Moradores do Bairro 
Quinze de Novembro – ASCOMOQUINNO 

a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Pentecoste, Estado 
do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 326, de 27 de junho de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Quinze de Novembro – ASCOMOQUINNO a executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Pentecoste, 
Estado do Ceará.

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

MENSAGEM Nº 703, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes 
atos e entidades:

1 – Portaria nº 210, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação de Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio 
das Trairas, na cidade de Trairi – CE;

2 – Portaria nº 253, de 12 de junho de 2003 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Nhamundá, na cidade de Nhamun-
dá – AM;

3 – Portaria nº 266, de 12 de junho de 2003 
– Associação Comunitária Cadeado para o Desen-
volvimento Cultural e Artístico, na cidade de Augusto 
Pestana – RS;

4 – Portaria nº 326, de 27 de junho de 2003 – As-
sociação Comunitária dos Moradores do Bairro Quin-
ze de Novembro – ASCOMOQUINNO, na cidade de 
Pentecoste – CE;

5 – Portaria nº 503, de 22 de setembro de 2003 
– Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, 
na cidade de Porto Ferreira – SP; e

6 – Portaria nº 597, de 10 de novembro de 2003 
– Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza, na 
cidade de Juazeiro do Norte – CE.

Brasília, 4 de dezembro de 2003. 
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MC Nº 208 EM

Brasília, 31 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária dos Moradores 
do Bairro Quinze de Novembro – ASCOMOQUINNO, 
na cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53650.000824/99, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 326, DE 27 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53650.000824/99 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 604/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Quinze de Novembro – ASCO-
MOQUINNO, com sede na Rua Francisco Moreira, s/nº 
– Centro, na cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 93º47’31”S e longitude em 
39º16’4”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publiçação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 104/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 536500008D4/99 protocoli-
zado em 19-4-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço Radiodifusão de Cornunitária.

Interessado:  Associação Comunitária dos Moradores 
do Bairro Quinze de Novembro – ASCOMOQUINNO, 
localidade de Pentecoste, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária dos Moradores do 
Bairro Quinze de Novembro –ASCOMOQUINNO, ins-
crita no CNPJ sob o número 63.394.167/0001-02, no 
Estado do Ceará, com sede na Rua Francisco Moreira 
s/nº, Centro, cidade dc Pentecoste, dirigiu-se ao Se-
nhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme 
requerimento datado de 15 de abril de 1999, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5Km entre as interessa-
das nesta localidade, comunicamos que o requerimento 
de outras entidades foram objeto de exame por parte 
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
apresentaram suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
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tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a)Associação Beneficente Itamar Nunes – Pro-
cesso nº 53650002267/98, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: Diante da Negativa da Concor-
rente no que se refere o acordo, utilizou-se o critério 
da representatividade no qual constatou-se que esta 
entidade apresentou menor número de manifestações, 
conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 
5555 datado de 23-9-2002 (cópia anexa).

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localitado na Rua Francisco José da Silva, s/nº 
centro, na cidade de Pentecostes, Estado do Ceará, 
de coordenadas geográficas em 3”4’73“S de latitude e 
3º”16’4’W de longitude. Ocorre que posteriormente o 
endereço foi retificado passando a estar na Rua Fran-
cisco José da Silva, nº 803.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 43, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográticas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBOF, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos II da Norma nº 2/98, comprovação de neces-
sária alteração estatutária, ata de eleição, cópia do 
CNPJ e declaração do endereço da sede. Diante da 
regularidade técnico-jurídica dos processos referen-
tes as interessadas na localidade e em observância 
ao disposto no suhitem 6.10.1 da Norma nº 2/98, fui 
encaminhado ofício para que se estabelecesse um 
acordo entre as requerentes. Considerando a negativa 
da concorrente, utilizou-se o critério da representati-
vidade apontado no subitem 6.10 da Norma nº 2/98, 
do qual constatou-se que a requerente conta com 
maior numero de manifestações em apoio que a sua 
concorrente. Em decorrência de tal fato, a entidade 
foi selecionada. Sendo oficiada para encaminhar o 
projeto técnico (fls. 46 a 110).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 99, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 108 e 109. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
especifica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 61 a 110, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei 9612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei 9612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;
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• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 02/98:

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7 incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Quinze de Novembro – ASCOMOQUINNO;

• quadro diretivo

Presidente:   Ana Maria Acácio Dias
Vice-presidente:  Paulo de Tárcio Q. Azeveso
1º Secretário:   José Ozéas de S. Ferreira
2º Secretário:   Irismar David da Silva
Tesoureiro:   Carlos Gomes Júnior

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Francisco José da Silva, 803, cidade de Pen-
tecoste, Estado do Ceará

• coordenadas geográficas
03º47’31” de latitude e 39º16’04” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 108 e 109. bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 99 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento com pedido formulado pela Associação Comu-
nitária dos Moradores do Bairro Quinze de Novembro 
– ASCOMOQUINNO, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 

condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53650000824/99, de 19 de Abril de 1999.

Brasília, 16 de maio de 2003. – Relator da con-
clusão Jurídica, Luciana Coelho, Chefe de Serviço/
SSF – Relator da Conclusão Técnica, Ana Maria das 
Dores e Silva.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
De acordo.

À consideração do Senhor Secretário de Serviços 
de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 23 de maio de  2003. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços

Aprovo o Relatório nº 104/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se á Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 23 de maio de 2003. – Eugênio de Oli-
veira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 119, DE 2005 

(Nº 1.232/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cadeado para o Desen-
volvimento Cultural e Artístico a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Augusto Pestana, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 266, de 12 de junho de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Cadeado para o Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Augusto Pestana, Estado do 
Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM Nº 703, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de expo-
sições de motivos do Senhor Ministro de Estado das 
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Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos 
e entidades:

1 – Portaria nº 210, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação de Radiodifusão Resgate a Cultura do Rio 
das Traíras, na cidade de Trairi – CE;

2 – Portaria nº 253, de 12 de junho de 2003 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Nhamundá, na cidade de Nhamun-
dá – AM;

3 – Portaria nº 266, de 12 de junho de 2003 
– Associação Comunitária Cadeado para o Desen-
volvimento Cultural e Artístico, na cidade de Augusto 
Pestana – RS;

4 – Portaria nº 326, de 27 de junho de 2003 
– Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Quinze de Novembro – Ascomoquinno, na cidade de 
Pentecoste –CE;

5 – Portaria nº 503, de 22 de setembro de 2003 
– Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, 
na cidade de Porto Ferreira – SP; e

6 – Portaria nº 597, de 10 de novembro de 2003 
– Associação de Amigos do Bairro Santa Tereza, na 
cidade de Juazeiro do Norte – CE.

Brasília, 4 de dezembro de 2003. 

MC Nº 245 EM

Brasília, 1º de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Cadeado para 
o Desenvolvimento Cultural e Artístico, na cidade de 
Augusto Pestana, Estado do Rio Grande do Sul, ex-
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-

cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53790.001352/98, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 266, DE 12 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53790001352/98 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 559/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Ca-
deado para o Desenvolvimento Cultural e Artístico, 
com sede na Rua Bento Gonçalves, nº 97, na cidade 
de Augusto Pestana, Estado do Rio Grande do Sul, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 28º30’52”S e longitude em 
53º59’21”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 75/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53790001352/98, protocoli-
zado em 13-l0-1998.

Objeto: Requerimento de aLltorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária

Interessado: Associação Comunitária Cadeado para 
o Desenvolvimento Cultural e Artístico, localidade de 
Augusto Pestana, Estado do Rio Grande do Sul
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I – Introdução

1. A Associação Comunitária Cadeado para o 
Desenvolvimento Cultural e Artístico, inscrita no CNPJ 
sob o número 01.110. 723/0001-52, no Estado do Rio 
Grande do Sul, com sede na Rua Bento Gonçalves, 
97, cidade de Augusto Pestana, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme re-
querimento datado de 1º de outubro de 1998, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos ternos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18 de março de 1998, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5 1km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento as normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como roda à documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Rua Bento Gonçalves, 97 na cidade de 
Augusto Pestana, Estado do Rio Grande do Sul, de 
coordenadas geográficas em 28”3l’07”S de latitude e 
53º59’28”W de longitude ocorre que posteriormente, 
as coordenadas propostas foram retificadas, passan-
do a estar em 28”30’52”S de latitude e 53”59’21”W de 
lonuitude consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 18-3-1999

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser níti-
das, pelo que se depreende da memória do documento 
de folhas 106, denominado de Roteiro de Análise Técni-
ca de RadCom”, que por sua vez trata de outros dados, 
quais sejam informações sobre geração de coordenadas 
geográticas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
tanciamento do canal, situação da estação em faixa de 
fronteira, endereço proposto para instalação da antena; 
planta de arruamento, endereços da sede e do siste-
ma irradiante, outros dados e conclusão. Vale salientar 
que ao final, a entidade apontou novas coordenadas e 
endereço, o que foi objeto de análise e conclusão por 
este Departamento, que constatou a possibilidade de 
aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para 
a apresentação da documentação elencada no subi-
temn 6.7 incisos I, II, VII e VIII da Norma nº 2/08, ata 
de eleição, cópia do CNPJ do requerente e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 109 a 218).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
formulário de Informações Tecnícas – fls. 211, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as exi-
gencias inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 
nas folhas 216 e 217. Ressaltamos que nestes docu-
mentos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e de 
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 218, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
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conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados ás finali-
dades e requisitos da Lei nº 9612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes:

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade:

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 02/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados:

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade.

• nome

Associação Comunitária Cadeado para o Desen-
volvimento Cultural e Artístico;

• quadro diretivo

Presidente:   Valentim Luiz Tamiozzo
Vice-presidente:  Ademir Schuriderke
1º Secretário:   Alberi Delboni
2º Secretário:   Ricardo Guiotto
1º Tesoureiro:   Alberto Antônio Bauer
2º Tesoureiro:   Valdi Radecke

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Bento Gonçalves, 97, cidade de Augusto 
Pestana, Estado do Rio Grande do Sul;

• coordenadas geográficas

28º30’52” de latitude e 53º59’28” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 216 e 217, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 211 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Cadeado para o Desenvolvimento Cultural e Artístico, 
no sentido de conceder-lhe a autorização para a ex-
ploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53790001352/98, 
de 13 de outubro de 1998.

Brasília, 15 de maio de 2003. – Relator da conclu-
são Jurídica, Luciana Coelho, Chefe da Serviço/SSP 
– Relator da conclusão Técnica, Regina Aparecida 
Monteiro, Chefe de Serviço/SSR.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 120, DE 2005 

(Nº 1.251/2004, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Benevente de Moradores a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Anchieta, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 509, de 23 de setembro de 2003, que autoriza 
a Associação Benevente de Moradores a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Anchieta, 
Estado do Espírito Santo.

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

MENSAGEM Nº 14, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto a 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações,  autorizações para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os se-
guintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 481, de 22 de setembro de 2003 
– associação Comunitária em Defesa do Desenvolvi-
mento de Wanderley – ADWAN, na cidade de Wan-
derley – BA.

2 – Portaria nº 486, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Beneficente Dom Lino – ABDL, na cida-
de de Russas – CE;

3 – Portaria nº 487, de 22 de setembro de 2003 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário da Co-
munidade de Assaré, na cidade de Assaré – CE;
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4 – Portaria nº 488, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Comunitária de Joaninha, na cidade de 
Tauá – CE;

5 – Portaria nº 491, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Comunitária de Abadia de Goiás, na ci-
dade de Abadia de Goiás – GO;

6 – Portaria nº 495, de 22 de setembro de 2003 
– Sociedade Assistencial de São João Batista – SAB, 
na cidade de São João Batista – MA;

7 – Portaria nº 498, de 22 de setembro de 2003 
– ACOCAB – Associação Comunitária do Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Boa vista da Aparecida 
– PR, cidade de Boa Vista da Aparecida – PR;

8 – Portaria nº 499, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Anunciação, na cidade de Cantagalo 
– RJ;

9 – Portaria nº 500, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Comunitária e Assistencial MANJE, na 
cidade de Rio Grande – RS;

10 – Portaria nº 501, de 22 de setembro de 2003 
– Associação Comunitária de Barros Cassal – ASCO-
BAC na cidade de Barros Cassal – RS;

11 – Portaria nº 509, de 23 de setembro de 2003 
– Associação Benevente de Moradores, na cidade de 
Anchieta – ES.

Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 449 EM

Brasília, 30 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Benevente de Moradores, 
na cidade de Anchieta, Estado do Espírito Santo, ex-
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53660.000276/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após a deliberação do Congresso Nacional, 
a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 509, DE 23 DE SETEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de sitas atribuições, considerando o disposto nos artigos 
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53660.000276/99 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1.187/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Benevente de Mo-
radores, com sede na Avenida Beira Mar, s/nº – Cen-
tro, na cidade de Anchieta, Estado do Espírito Santo, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o 
sistema irradiante localizado nas ordenadas geográficas 
com latitude em 20º48’56”S e longitude em 40º38’56”W, 
utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 
apos deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 252/2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53660006276/99, protocoli-
zado em 4-9-99.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Benevente de Moradores, 
localidade de Anchieta, Estado do Espírito Santo.
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I – Introdução

1. A Associação Benevente de Moradores, ins-
crita no CNPJ sob o número 03.425.129/0001-30, no 
Estado do Espírito Santo, com sede na Av. Beira Mar 
s/nº -Centro, cidade de Anchieta, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme re-
querimento datado de 1º de outubro de 1999, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 03 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU., de 23 de junho de 2000 que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento á citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
Os motivos do arquivamento, bem como a indicação 
da relação constando o respectivo nome e processo. 
se encontra abaixo explicitada:

a) Associação Anchietense Rádio Comunitária 
– Processo nº 53660000770/98, arquivado pelos se-
guintes fatos e fundamentos: impossibilidade de comu-
nicação entre o MC e a entidade, frente á devolução de 
correspondência pelos Correios. conforme comunicado 
à entidade por meio do oficio nº 7375/02, datado de 
29-11-02. (cópia anexa)

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 02/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1kcm, com 
centro localizado na Av. Beira Mar s/nº – Centro, na 
cidade de Anchieta, Estado do Espírito Santo, de co-
ordenadas geográficas em 20º48’56.2”S de latitude e 
40º38’55.7”W de longitude, consoante aos dados cons-
tantes do Aviso publicado no DOU., de 23-6-00.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 31, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VIII, XIX e X da Norma 02/98, comprova-
ção de necessária alteração estatutária, comprovante 
de válida existência das entidades que manifestaram 
apoio á iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e de-
claração do endereço da sede, tendo sido solicitada a 
apresentação do projeto técnico (fls. 35 a 156).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” fls. 143 e 144, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma 02/98 em es-
pecial as exigências inscritas em seu item 6.11, con-
forme observa-se nas folhas 157 e158. Ressaltamos 
que nestes documentos constam as seguintes infor-
mações: identificação da entidade: os endereços da 
sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.
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9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 6 a 156, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Códitto Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiroe adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio a iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98 bem 
como o projeto técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7. incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Benevente de Moradores;

• quadro diretivo

Presidente:   Flávio Pereira Simões
Vice-presidente:  Benedito da Silva Rangel
Secretário-Geral:  Selma Aparecida M. Oliveira
Tesoureiro:   Fabiane Ferreira Simões
2º Tesoureiro:   Edna Helena G. Marchioni
Diretor de Patrimônio:  Bárbara G.M. Simões
Diretor Cultural e Com.: Heraldo José Simoões

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Av. Beira Mar s/nº – Centro, cidade de Anchieta, 
Estado do Espírito Santo;

• coordenadas geográficas

20º48’56”S de latitude e 40º38’56”W de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 157 e 158, bem 
como “formulário de Infommções Tecnicas – fls 143 e 
144 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Bene-
vente de Moradores, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
5366.0000276/99, de 4 de setembro de 1999.

Brasília, 9 de setembro de 2003. –  Relator da 
conclusão Jurídica Alexandra Luciana Costa, Coor-
denadora – Siape 1311635 – Relator da conclusão 
Técnica Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Ser-
viço/SSR

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 121, DE 2005 

(Nº 1.094/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a conces-
são da Rádio Moreno Braga Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Vigia, Esta-
do do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 29 de agosto de 2002, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 30 de setembro de 1999, 
a concessão da Rádio Moreno Braga Ltda., para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Vigia, 
Estado do Pará.

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

MENSAGEM Nº 785, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
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das Comunicações, o ato constante do Decreto de 29 
de agosto de 2002, que “Renova as concessões das 
entidades que menciona, para explorar serviços de 
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades 
mencionadas são as seguintes:

I – em onda média:

a) Rádio Cultura de Linhares Ltda., na cidade de 
Linhares – ES;

b) Rádio Moreno Braga Ltda., na cidade de Vi-
gia – PA;

c) Rádio Placar Ltda., na cidade de Ortigueira 
– PR;

d) Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., na cidade de Terra Rica – PR;

e) Fundação Dom Rey, na cidade de Guajará-
Mirim – RO;

II – em onda tropical:

Rádio Emissora de Educação Rural Santarém 
Ltda., na cidade de Santarém – PA; e

III – de sons e imagens:

a) Televisão Cabo Branco Ltda., na cidade de 
João Pessoa – PB;

b) Televisão Paraíba Ltda., na cidade de Campi-
na Grande – PB;

c) Rede Família de Comunicação S/C Ltda., na 
cidade de Limeira – SP, e

d) TV Record de Rio Preto S.A., na cidade de 
São José do Rio Preto – SP.

Brasília, 10 de setembro de 2002. – Fernando 
Henrique Cardoso

MC 01138 EM

Brasília, 6 de agosto de 2002.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica.

Submeto à consideração de Vossa Excelência o 
incluso projeto de decreto que trata da renovação de 
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo-
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Cultura de Linhares Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo (Proces-
so nº 53770.000956/00);

• Rádio Moreno Braga Ltda., concessionária 
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Vigia, Estado do Pará (Processo nº 
53720.000236/98);

• Rádio Placar Ltda., concessionária do ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Ortigueira, Estado do Paraná (Processo nº 
53740.000048/98);

• Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo 
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Terra Rica, Estado 
do Paraná (Processo nº 53740.000186/98);

• Fundação Dom Rey, concessionária do servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia (Processo nº 
53800.000018/99);

• Rádio Emissora de Educação Rural Santarém 
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora 
em onda tropical, na cidade de Santarém, Estado do 
Pará (Processo nº 53720.000172/98);

• Televisão Cabo Branco Ltda., concessionária 
do serviço de radiodifusão de sons e imagens, na ci-
dade de João Pessoa, Estado da  Paraíba (Processo 
nº 53730.000328/99);

• Televisão Paraíba Ltda., concessionária do servi-
ço de sons e imagens, na cidade de Campina Grande, 
Estado da Paraíba (Processo nº 53730.000329/99);

• Rede Família de Comunicação S/C Ltda., con-
cessionária do serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo (Pro-
cesso nº 53830.001259/99);

• TV Record de Rio Preto S/A, concessionária do 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (Pro-
cesso nº 53830.000535/99).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisa-
dos pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, 
demonstrando possuir as entidades as qualificações 
necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao que 
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à su-
perior consideração de Vossa Excelência para decisão 
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.
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PARECER SEJUR Nº 3/99

Referência: Processo nº 53720.000236/98

Origem: DMC/PA

Interessado: Rádio Moreno Braga Ltda.

Assunto: Renovação de Outorga

Ementa: Autorização para executar serviço de radio-
difusão sonora (OM), cujo termo final ocorreu em 30-
9-98. Pedido apresentado tempestivamente Regulares 
a situação técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento.

A Rádio Morena Braga Ltda., foi autorizada, a 
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda 

média, mediante Decreto nº 96.644, de 5-9-88, DOU 
de 06/09/88 do Exmº Sr. Presidente da República, na 
cidade de Vigia/PA, e no presente processo requer a 
renovação dessa autorização, cujo termo final ocor-
reu em 30-9-98.

I – Os Fatos

Mediante o Decreto nº 94.644, de 5-9-88, DOU de 
6-9-88, foi autorizada a serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Vigia/PA, para entidade 
10 anos, mediante concessão.

A outorga em questão começou a vigorar a partir 
de 30-9-88, data da publicação no DOU do contrato 
celebrado entre a União Federal e a concessionária 
em referência cumpre ressaltar, que durante o período 
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de vigência da outorga, a entidade sofreu penas e foi 
advertida, conforme se verifica de seus assentamen-
tos cadastrais.

Ainda existe processos pendentes de cumprimen-
to de sanções e outros em tramitação em Brasília (Sede 
do Ministério).

II – Do Mérito

O Código Brasileiro de Telecomunicações, insti-
tuído pela Lei nº 4 117, de 27 de agosto 1962, esta-
belece os prazos de l0(dez) anos para o serviço de 
radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o serviço 
de sons e imagens, que poderão ser renovados por 
período sucessivos e iguais (art. 33, § 3º) períodos es-
ses mantidos pela atual Constituição (art. 22 § 5º).

De acordo desejarem a renovação do no período 
compreendido prazo.

O prazo de vigência desta concessão, teve seu 
termo final em 30-9-98, pois começou a vigorar a par-
tir da data de publicação do contrato de concessão 
no DOU, ou seja 30-9-88, portanto a renovação ora 
pleiteada deverá ocorrer a partir de 30-9-98.

O pedido de renovação da outorga, ora em exame, 
foi protocolizado nesta Delegacia, no dia 19-5-98 (fls. 
1), dentro do prazo legal, uma vez que de acordo com 
o dispositivo de Lei de Renovação o pedido deveria 
ser apresentado entre 30/03 e 30-6-98.

A requerente tem seus quadros social e diretivo 
e aprovados pelo Decreto nº 96.644/88, de concessão 
do serviço, com a seguinte composição:

A emissora se encontra operando regularmente, 
dentro das características técnicas que lhe foram atribuí-
das, conforme indica o setor de engenharia às fls. 30, 
31 e 37.

É regular a situação da concessionária perante 
o Fundo de Fiscalização Telecomunicações-FISTEL, 
consoante informação do setor competente às fls. 35 
e 36.

Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, 
verificou-se que a entidade, e seus cotistas e dirigentes 
não ultrapassam os limites fixos pelo artigo 12 e seus 
§§, do Decreto-Lei nº 236/67.

Finalmente, observa-se que o prazo de vigência 
da outorga deverá ser renovado a partir de 30-9-98.

III – Conclusão

Diante do exposto, concluímos pelo deferimento 
do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à 
Secretária de Serviços de Radiodifusão, que o enviará 
à Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

Belém-PA, 2 de março de 1999. – Ana Lauren-
tina Rico, Assistente Jurídico.

De acordo,
À consideração do Sr. Delegado Interino DMC/

PA
Belém-PA, em 02 de março de 1999. – Ana Lau-

rentina Rico, Chefe Sejur/DMC-PA.
De acordo. Remeta-se à SSR/MC. para prossegui-

mento.
Belém-PA, 2 de março de 1999. – João Alberto 

Reis Luz, Delegado Interino DMC/PA.
(Á Comissão de Educação – Decisão Termina-

tiva.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 122, DE 2005 

(Nº 1.096/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Jornal do Povo Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Limeira, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 1.309, de 16 de julho de 2002, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 7 de outubro de 1997, 
a permissão outorgada à Rádio Jornal do Povo Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusâo sonora em freqüência modulada na 
cidade de Limeira, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 845, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações de permissões para 
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, conforme os seguintes atos e entidades:

FEVEREIRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL302     

Índice Onomástico



Março de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 1º 03381 

1 – Portaria nº 740, de 10 de maio de 2002 – 
Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, 
na cidade de Uberlândia-MG;

2 – Portaria nº 919, de 5 de junho de 2002 – Rá-
dio Jornal de João Pessoa Ltda., na cidade de João 
Pessoa-PB;

3 – Portaria nº 1.309, de 16 de julho de 2002 – Rá-
dio Jornal do Povo Ltda., na cidade de Limeira-SP;

4 – Portaria nº 1.425, de 29 de julho de 2002 Rá-
dio Difusora FM de Paragominas Ltda., na cidade de 
Paragominas-PA; e

5 – Portaria nº 1.478, de 2 agosto de 2002 – Rá-
dio Recôncavo FM Ltda., na cidade de Santo Antônio 
de Jesus-BA.

Brasília, 1º de outubro de 2002. – Fernando 
Henrique Cardoso.

MC Nº 1.279 EM

Brasília, 12 de setembro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submeto a apreciação de Vossa Fxcelência a in-
clusa Portaria nº 1.309, de 16 de julho de 2002, pela 
qual renovei a permissão outorgada a Rádio Jornal 
do Povo Ltda., nos termos da Portaria nº 1.039, de 30 
de setembro de 1977, publicada no Diário Oficial da 
União em 7 de outubro subseqüente, para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade Limeira, Estado de São Paulo, tendo sido 
renovada pela Portaria nº 162, de 15 de setembro de 
de 1989, e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 48, 
de 8 de março de 1991, publicada no Diário Oficial 
da União em 11 subseqüente.

2. Os órgãos competentes deste Ministério mani-
festaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído 
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou 
a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional para onde solicito seja encaminhado o refer-
ido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 
53830.00082437 que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 1.309, DE 16 DE JULHO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 

6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53830.000824/97, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, 
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 7 de outubro de 1997, a permissão 
outorgada à Rádio Jornal do Povo Ltda., pela Portaria 
nº 1.039, de 30 de setembro de 1977, publicada no 
Diário Oficial de União em 7 de outubro subseqüente, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Limeira, Estado de São Paulo, tendo sido 
renovada Portaria nº 162, de 15 de setembro de de 
1989 e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 48, de 
8 de março de 1991, publicada no Diário Oficial da 
União em 11 subseqüente.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

PARECER JURÍDICO Nº 1.463/97

Referência: Processo nº 53830.000824/97

Origem: DMC/SP

Assunto: Renovação de Outorga Rádio Jornal do 
Povo Ltda.

Interessada: Rádio Jornal do Povo Ltda.

Ementa: – Permissão para executar serviço de radiodi-
fusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em 7-10-
97. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares 
a situação técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento.

A Rádio Jornal do Povo Ltda., permissionária do 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, requer 
renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo 
termo final ocorreu 7 de outubro de 1997.

I – Os Fatos

1. Mediante Portaria nº 1.039 de 30 de setembro 
de 1977, publicada no Diário Oficial da União de 7 
de outubro do mesmo ano, foi outorgada permissão á 
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Rádio Jornal do Povo Ltda., para explorar, na cidade 
de Limeira, Estado de São Paulo, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada.

2. A outorga em apreço foi renovada por meio 
da Portaria Ministerial nº 162 de 15 de setembro 
de 1989, publicada no Diário Oficial da União de 3 
de outubro do mesmo ano e referendada pelo Con-
gresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 
48 de 8 de março de 1991, publicado no DOU, de 11 
subseqüente.

3. Cumpre ressaltar que durante o último período 
de vigência da outorga, a entidade nao sofreu qualquer 
penalidade, nem tampouco foi advertida, conforme se 
verifica na informação do Setor Jurídico do Serviço de 
Fiscalização desta Delegacia, constante de fl. 26.

II – Do Mérito

4.0 Código Brasileiro de Telecomunicações, insti-
tuído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, esta-
belece os prazos de 10 (dez) anos para o Serviço de 
Radiodifusão Sonora e 15 (quinze) anos para o Serviço 
de Televisão, que poderão ser renovados por períodos 
sucessivos e iguais (Art. 33 § 3º), períodos esses man-
tidos pela atual Constituição (Art. 223 § 5º)

5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785 de 
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a 
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir 
requerimento ao órgão competente, no período com-
preendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês an-
terior ao término do respectivo prazo.

6. O pedido de renovação da outorga ora em 
exame foi protocolizado nesta Delegacia em 13 de maio 
de 1997, dentro, pois, do prazo legal (fls. 1).

7. A requerente tem seus quadros, societário e 
Concedente, com a seguinte constituição:

8. A emissora encontra-se operando regularmente 
dentro das características técnicas que lhe foram atribuí-
das, conforme laudo de vistoria de fls. 20/23 e informa-
ção do Setor de Engenharia constante de fl. 24.

9. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodi-
fusão verificou-se entidade, seus sócios e dirigentes 
não ultrapassam os limites fixados pelo Artigo 12 e 
seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fe-
vereiro de 1967.

10. É regular a situação da permissionária pe-
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações 
– FISTEL, consoante informação de fl. 25.

11. Finalmente, observa-se que o prazo de vigên-
cia da outorga deverá ser renovado a partir de 7 de outu-
bro de 1997, data de vencimento do prazo anterior.

Conclusão

Do exposto, concluímos pelo deferimento do pe-
dido, sugerindo o encaminhamento dos autos à con-
sideração do Sr. Delegado DMC/SPO para posterior 
remessa ao Departamento de Fiscalização e Outorgas 
para prosseguimento.

É o parecer “sub-censura”
Setor Jurídico, 30-10-97. – Nilton Aparecido 

Leal, Assistente Jurídico.
De acordo.
Sejur, 30-10-97. – Lydio Malvezzi, Chefe.
1) De acordo
2) Encaminhe-se o processo ao Departamento 

de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 31-10-97. – Eduardo Graziano, Del-

egado.

(À Comissão de Eduação – decisão ter-
minativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 123, DE 2005 

(Nº 1.102/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rede Elo de Comunicações Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Várzea 
Alegre, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 189, de 4 de junho de 2003, que outorga permis-
são à Rede Elo de Comunicações Ltda., para explorar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi-
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ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará.

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

MENSAGEM Nº 512, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combina-

do com o § 3º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, permissões 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, conforme os seguintes 
atos e entidades:

1 – Portaria nº 157, de 4 de junho de 2003 – Rádio 
Antena 5 FM Ltda., na cidade de Carnaubal – CE;

2 – Portaria nº 168, de 4 de junho de 2003 – Sis-
tema Liberdade de Comunicação Ltda., na cidade de 
Santa Quitéria – CE;

3 – Portaria nº 169, de 4 de junho de 2003 – Sis-
tema Liberdade de Comunicação Ltda., na cidade de 
Tianguá – CE;

4 – Portaria nº 174, de 4 de junho de 2003 – Sis-
tema Liberdade de Comunicação Ltda., na cidade de 
Aratuba – CE; e

5 – Portaria nº 189, de 4 de junho de 2003 – Rede 
Elo de Comunicações Ltda., na cidade de Várzea Ale-
gre – CE.

Brasília, 7 de outubro de 2003. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 66 EM

Brasília, 17 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

De conformidade com as atribuições legais e re-
gulamentares cometidas a este ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 57/2000–SSR/MC, 
com vistas a implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Várzea Alegre, Estado do Ceará.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, depois de analisar a documentação de habili-
tação e as propostas técnica e de preço pela outorga 
das entidades proponentes, com observância da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-

pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rede Elo de 

Comunicações Ltda., (Processo nº 53650.000718/2000) 

obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 

termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim 

a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma 

comissão que homologuei, havendo por bem outorgar 

a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 

223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-

duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 

Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-

ferido ato.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 189, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 

de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 

do regulamento dos serviços de radiodifusão, aprova-

do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 

com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 

de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 

consta do Processo nº 53650.000718/2000, Concor-

rência nº 57/2000-SSR/MC, e do Parecer/Conjur/MC 

nº 353/2003, de 9 de maio de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rede Elo de Comu-

nicações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

sonora em freqüência modulada, na cidade de Várzea 

Alegre, Estado do Ceará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-

se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 

subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 

pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 

do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 

permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 

dias, a contar da data de publicação da deliberação 

de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 

nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Miro Teixeira.
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REDE ELO DE COMUNICAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 101 a 123, 
de 2005, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com 
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo 
Plenário em 25 de março de 2003, os projetos lidos 
serão apreciados terminativamente pela Comissão 
de Educação, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, 
b, combinado com o art. 375, I, ambos do Regimen-
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência declara prejudicados, nos termos do 
art. 334, inciso I, do Regimento Interno, os Projetos 

de Resolução nºs 17, de 1999; 16, de 2001; 5, de 
2003; 22, de 2004; e 1, de 2005, em virtude da pro-
mulgação da Resolução nº 1, de 22 de fevereiro de 
2005, que “cria no Senado Federal a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, altera a denominação 
e atribuições de comissões permanentes e dá outras 
providências”.

Os referidos projetos versavam sobre a criação 
de comissões permanentes no âmbito do Senado 
Federal, matéria essa que foi objeto da mencionada 
Resolução.

Os projetos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal de 
Contas da União que será lido pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:
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Aviso nº 323, de 2005 GP/TCU

Brasília, 23 de fevereiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da 
Constituição Federal, tenho a honra de encaminhar a Vos-
sa Excelência, em anexo, Relatório das Atividades deste 
Tribunal, referente ao 4º trimestre do exercício de 2004.

Respeitosamente, – Adylson Motta, Presi-
dente.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O expediente lido, anexado ao processado do 
Aviso do Congresso Nacional nº 56, de 2004, vai à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes. 

São lidos os segu 24intes:

PARECER Nº 35, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 503 de 2004, que requer, 
nos termos regimentais e com fulcro no § 
1º do art. 2º da Resolução nº 84, de 1996, 
seja submetida à deliberação da Mesa Di-
retora do Senado Federal, solicitação para 
impressão da obra ‘30 anos de Luta, a Ferro-
via Senador Vuolo chega em Mato Grosso’, 
como parte integrante da coleção ‘Grandes 
Vultos que Honraram o Senado’, conforme 
sugestão contida nos autos do Processo 
nº 003468/04-06.

Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos

I – Relatório

Nos termos do § 1º do art. 2º da Resolução nº 84, 
de 1996, a Senadora Serys Slhessarenko solicita a im-
pressão da obra 30 Anos de Luta, a Ferrovia Senador 
Vuolo chega a Mato Grosso, como parte integrante da 
coleção Grandes Vultos que honraram o Senado.

A autora fundamenta a solicitação com a relevante 
atividade política do ex-Senador Vicente Emílio Vuolo, 
particularmente no que se refere à criação da ferrovia Fer-
ronorte, importante ligação entre Cuiabá e São Paulo.

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 84, de 1996, de-
termina que à Mesa Diretora cabe a decisão, por maioria 
de seus integrantes, sobre o nome do homenageado com 
a inclusão na referida coleção do Senado Federal.

II – Análise

O material bibliográfico reunido no Processo nº 
003468/04-6 – veiculado por uma extensa coletânea de 
notícias, documentos, artigos e entrevistas – testemunha 
a histórica trajetória de lutas do ex-Senador Vicente Emí-
lio Vuolo, cujo ponto culminante foi a vitoriosa construção 
da ligação ferroviária entre Cuiabá e São Paulo, obra que 
incluiu a edificação da ponte sobre o rio Paraná.

Como deputado federal, Vicente Vuolo foi o autor 
do Projeto de Lei nº 312, de 1975, que resultou na Lei 
nº 6.346, de 1976, que promoveu a inclusão da referida 
ligação ferroviária no Plano Nacional de Viação. Mais 
tarde, como senador da República, dando continuidade 
ao seu perseverante trabalho, encetou todas as inicia-
tivas que garantiram a construção da grande obra da 
ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná, que, segundo 
suas próprias palavras, “viabilizou a ferrovia”.

Com a implementação do seu projeto e sua con-
stante militância em favor da integração ferroviaria na-
cional, pode-se afirmar que Vicente Vuolo propiciou o 
renascimento da ferrovia no País.

A coleção Grande Vultos que Honraram o Se-
nado destina-se, precisamente, a homenagear ex-
senadores que tenham se destacado como person-
alidades marcantes da nossa história cultural, política 
e parlamentar, conforme dispõe o § 1º do art. lº da 
Resolução nº 84, de 1996.

Entendemos que as virtudes cidadãs, o descor-
tino político e a tenacidade do ex-Senador Vicente 
Vuolo o credenciam a constar da coleção publicada 
pelo Senado Federal, cujo objetivo é divulgar, de ma-
neira ampla e intuito exemplar, os dados biográficos 
do homenageado.

III – Voto

À vista do exposto, pronunciamo-nos favoravel-
mente ao Requerimento nº 503, de 2004.

Sala de Reuniões, 24 de fevereiro de 2004. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Eduardo Siqueira Cam-
pos, Relator – Tião Viana – Efraim Morais – Antero 
Paes de Barros – João Alberto Souza – Papaléo 
Paes.

PARECER Nº 36, DE 2005

Da Mesa Diretora, sobre o Requeri-
mento n 1.480, de 2004, que requer, sejam 
prestadas pela Ministra de Estado de Minas 
e Energia informações relativas a prorro-
gação do contrato com El Paso Energia do 
Brasil, com vistas ao suprimento da Manaus 
Energia S.A

Relator: Senador Alberto Silva
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I – Relatório

É submetido à apreciação da Mesa Diretora do 
Senado Federal o Requerimento nº 1480, de 2004, de 
autoria do Senador José Jorge.

Pretende o Requerimento que Sejam solicitadas 
a Ministra de Estado de Minas e Energia Informações 
relativas à  prorrogação do contrato com EL Paso Ener-
gia do Brasil, com  com vistas ao suprimento da Ma-
naus Energia S.A. empresa controlada pelas Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil S.A. (ELETRONORTE).

As perguntas á Ministra, insertas no Requerimen-
to cingem-se aos seguintes aspectos:

• embasamento legal para a prorrogação, 
por mais cinco anos, de um contrato prestes 
a expirar;

• razões para a suspensão do processo  
licitatorio previsto para a contratação de novo 
fornecedor de energia:

• esclarecimentos sobre a relação co-
mercial entre El Paso do Brasil S.A e a Pe-
trobrás.

Ademais, o Senador Jose Jorge solicita os se-
guintes documentos.

• cópias do contrato originário prorrogado 
e de aditamentos;

• cópias das atas dos conselhos de ad-
ministração da Manaus Energia e da Eletro-
norte, em que foi discutida e/ ou aprovada a 
citada prorrogação; 

Finalmente, o autor do Requerimento solicita que 
a Ministra confirme se houve sua aquiescência a prorro-
gação do contrato com a El Paso Energia do Brasil.

Na justificativa, o Senador José Jorge cita in-
formação da imprensa, de 30 de novembro de 2004, 
segundo a qual a Manaus Energia teria prorrogado, 
pelo período de cinco anos, o contrato de suprimento 
de energia com a El Paso Energia do Brasil. A con-
firmar-se essa informação, o autor do Requerimento 
considera essa prorrogação inadequada, até porque, 
nas palavras da própria Ministra de Estado de Minas e 
Energia, “o leilão garantiria mais transparência e preços 
mais baixos”. Em razão dessa aparente incoerência 
entre o discurso e a ação, é que solicita a apuração 
da procedência da informação publicada. 

II – Análise

Ao Senado Federal são reservadas competências 
privativas, notadamente as atinentes ao controle do 
processo de endividamento público, e outros comuns 
ao Congresso Nacional, relativas a matérias financei-
ras, cambiais e monetárias, instituições financeiras e 

suas operações, divida pública e operações de crédito, 
processos licitatórios, que exigem amplo e atualizado 
universo de informações, para que possa, de forma 
eficaz e com oportunidade, exercer suas competên-
cias legislativas e fiscalizadora em relação a qualquer 
matéria da esfera federal.

Dessa forma, ao Poder Legislativo são neces-
sários informações, de natureza e alcance diversos, 
que exigem, todavia, para sua pertinente obtenção, a 
observação de procedimentos legalmente determina-
dos e diferenciados em função da natureza da infor-
mação requerida.

O Requerimento nº 1.480, de 2004, é dirigido à 
Ministra de Estado de Minas e Energia, atendendo, 
assim, ao que preceitua o § 2º do art. 50 da Consti-
tuição Federal.

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais que regem os pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado. O requerimento 
atende, também, ás exigências dos arts. 215, I, a, 216, 
e 217 do Regimento Interno do Senado Federal.

Nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janeiro 
de 2001,a deliberação do pedido no âmbito desta Co-
missão Diretora requer que a solicitação de informações 
não se enquadre no conceito de “informações sigilosas”, 
definindo no caput do art. 8º do referido instrumento.

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de 10 janeiro de 2001, o requerimento 
deverá ser fundamento, esclarecendo o vínculo 
entre a informação solicitada e a matéria sob 
apreciação pelo Senado Federal ou atinente 
à competência fiscalizadora da Casa.

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

Entendemos que as informações solicitadas no 
Requerimento em tela não se enquadrem entre aque-
las de caráter sigiloso e são atinentes à competência 
fiscalizadora do Senado Federal. Assim sendo, o Re-
querimento atende os preceitos regimentais para sua 
aprovação.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela aprovação do Reque-
rimento de nº 1.480, de 2004.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2005. -
Renan Calheiros, Presidente – Alberto Silva, Rela-
tor – Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de 
Barros – João Alberto Souza – Papaleo Paes.
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PARECER Nº 38, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.509, de 2004, relativo a 
pedido de informações à Ministra de Estado 
do Meio Ambiente.

Relator: Senador Heráclito Fortes 

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com base no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, e no art. 216, I, do Regi-
mento Interno do Senado Federal(RISF), encaminhou 
a esta Mesa o Requerimento de Informações nº 1.509, 
de 2004, no qual solicita esclarecimentos acerca de 
denúncias sobre contaminação da Bacia Amazônica 
por mercúrio.

Em decorrência do fato, autoridades governa-
mentais de oito países da região estariam reunidas 

no Rio de Janeiro, no período de 1º a 8 de dezembro 
de 2004.

As informações solicitadas são as seguintes:

1. Quais as iniciativas do Ministério do 
Meio Ambiente diante das denúncias?

2. O ministério à dispõe de estudos a 
respeito?

3. A reunião do Rio de Janeiro é de ini-
ciativa do ministério ou da Organização do 
Tratado de Cooperação Amazônica?

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais, 
§ 2º do art. 50, e regimentais, art. 216 do RISF, con-
cernentes aos pedidos de informação a autoridades 
do Poder Executivo, bem como ao disposto no Ato da 
Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.
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III – Voto

À luz do exposto, votamos pela aprovação do 
Requerimento nº 1.509, de 2004.

Sala de Reuniões, 24 de fevereiro de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Heráclito Fortes, Rela-
tor – Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de 
Barros – João Alberto Souza – Papaléo Paes.

PARECER Nº 39, DE 2005 

Da Mesa do Senado Federal, sobre o Re-
querimento nº 1.511, de 2004, que solicita ao 
Senhor Ministro de Estado da Controladoria 
Geral da União informações acerca da situa-
ção do Estado do Piauí no Sistema Integrado 
de Administração Financeira (SIAFI).

Relator: Senador Sérgio Zambiasi.

I – Relatório 

No Requerimento nº 1.511, de 2004, de autoria 
do eminente Senador Heráclito Fortes, solicita-se ao 
Senhor Minsitro de Estado da Controladoria-Geral da 
União as seguintes informações acerca da situação 
do Estado do Piauí no Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira(SIAFI):

1) se o Estado do Piauí se encontra atu-
almente inscrito no Siafi como inadimplente, 
e, em caso afirmativo, quais são as pendên-
cias;

2) se, porventura, o Estado do Piauí não 
estiver hoje inscrito no Siafi, se já esteve du-
rante os últimos dois anos. No citado período, 
quais foram os repasses federais (incluindo 
repasses constitucionais, convênios e progra-
mas sociais) para aquele Estado com suas 
respectivas datas;

3) se hoje há alguma processo na Con-
troladoria-Geral da União destinado a apurar 
irregularidades no Estado do Piauí.

Na justificação, é informado que matéria pu-
blicada no Correio Braziliense noticiou que a Con-
troladoria-Geral da União pretende limitar o acesso 
ao Siafi, em virtude da comprovação de fraudes no 
sistema.

Funcionários de ministérios teriam inseridos 
dados falsos para retirar débitos pendentes de al-
guns municípios e estados, entre os quais, o Estado 
do Piauí.

Portanto, o requerimento procura esclarecer essa 
questão para o cumprimento das atribuições de fiscal-
ização e controle desta Casa.

II – Análise 

O requerimento é dirigido ao Senhor Ministro da 
Controladoria-Geral da União, em conformidade ao 
que dispõe o § 2º do art. 50 da Constituição Federal. 
Esse dispositivo limita-se a facultar às Mesas da Câ-
mara dos Deputados e do Senado encaminhamento 
de pedidos escritos de informações a Ministros de 
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República, que de-
verão ser atendidos no prazo de trinta dias. No plano 
constitucional, inexiste qualquer restrição, limitação ou 
condicionamento.

O art. 216 do Regimento Interno do Senado Fed-
eral, que regulamenta o requerimento de informações 
no âmbito desta Casa, exige que sejam observados os 
seguintes critérios para a sua admissibilidade:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre o propósito de autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na hora do expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

O requerimento em tela atende a tais requisitos 
e, ademais, não envolve informação sigilosa, conforme 
definida no art. 8º do Ato nº 1 da Mesa, de 2001. Trata-
se de informações acerca dos registros no Siafi, que 
obedecem ao princípio constitucional da publicidade.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos favorav-
elmente à aprovação do Requerimento nº 1.511, de 
2004.

Sala de Reuniões, 20, de fevereiro de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente – Sérgio Zambiasi, Relator 
– Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de Bar-
ros – João Alberto Souza – Papaléo Paes.

PARECER Nº 40, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento Nº 1.512 de 2004, que solicita 
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
informações acerca da situação do Estado 
do Piauí no Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira (SIAFI) 

Relator: Senador Sérgio Zambiasi
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I – Relatório

O Requerimento nº 1.512, de 2004, de autoria do 
eminente Senador Heráclito Fortes, solicita ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda as seguintes informa-
ções acerca da situação do Estado do Piauí no Sistema 
Integrado de Administração Financeira (SIAFI):

1) se o Estado do Piauí se encontra atu-
almente inscrito no SIAFI como inadimplente, 
e, em caso afirmativo, quais são as pendên-
cias;

2) se porventura o Estado do Piauí não 
estiver hoje assim inscrito, se já esteve durante 
os últimos dois anos. No período em que este-
ve inscrito como inadimplente, quais foram os 
repasses Federais (incluindo repasses consti-
tucionais, convênios e programas sociais) para 
aquele Estado com suas respectivas  datas.

Na justificação, é informado de que a matéria  
publicada no Correio Brasiliense noticiou que a Con-
troladoria– Geral da União pretende limitar o acesso 
ao SIAFI. em virtude da comprovação de fraudes no 
sistema. Funcionários de ministérios teriam inserido 
dados falsos para retirar débitos pendentes de alguns 
municípios e de governos de listados, entre os quais, 
o Estado do Piauí. Portanto, o Requerimento procura 
esclarecer essa questão para o cumprimento das atri-
buições de fiscalização e controle desta Casa.

II – Análise

O Requerimento é dirigido ao Senhor Ministro 
da Fazenda, em conformidade ao que dispõe o § 2º 
do art. 50 da Constituição Federal. Esse dispositivo 
limita-se a facultar às Mesas da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal o encaminhamento de pe-
didos escritos de informações a Ministros de Estado, 
que deverão ser atendidos no prazo de trinta dias; no 
plano constitucional, inexiste qualquer restrição, limi-
tação ou condicionamento.

Não obstante, o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que regulamenta o requerimento de infor-
mações no Âmbito desta Casa, exige sejam observados 
os seguintes critérios para a sua admissibilidade:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis  para esclarecimen-
to de qualquer assunto submetido à aprecia-
ção do Senado ou atinente a sua competência  
fiscalizadora:

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão. conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade  se 
dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados a Mesa para decisão;

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

O Requerimento em tela atende a tais requisitos 
e, ademais, não envolve informação sigilosa. conforme 
definida no art. 8º do Ato nº 1 da Mesa, de 2001. Trata-
se de informações acerca dos registros no SIAFI, que 
obedecem ao princípio constitucional da publicidade.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos favorav-
elmente à aprovação do Requerimento nº 1.512. de 
2004. 

Sala de Reuniões, 24, de fevereiro de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente. – Sérgio Zambiasi, Rela-
tor. – Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de 
Barros – João Alberto Souza – Papaléo Paes.

PARECER Nº 42, DE 2004

Da Mesa do Senado Federal, sobre e 
Requerimento nº 1.534 de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Artur Virgílio, com base no § 2º do 
art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 1.534, de 
2004, no qual solicita ao Ministro de Estado da Justiça 
informações sobre a transferência de dois agentes da 
Polícia Federal (PF) para o interior do Estado do Rio 
de Janeiro. Trata-se, no caso, dos policiais que atuaram 
na prisão de publicitário Duda Mendonça na atividade 
ilegal de rinha de galos.

As informações solicitadas são as seguintes:

1) Quais as razões que justificam a trans-
ferência dos agentes da Política Federal Luiz 
Amado e Marcelo Guimarães para as sedes 
de Campos e Macaé?

2) A quem coube a decisão pelas trans-
ferências dos agentes?

3)Essa decisão não irá dificultar os de-
poimentos no processo a que o publicitário 
responde por crime ambiental, formação de 
quadrilha e apologia ao crime?

4) Há quanto tempo os agentes Amado 
e Guimarães estavam lotados na Delegacia 
de Meio Ambiente?

5) Qual é o tempo médio de permanên-
cia de um agente em uma unidade da Polícia 
Federal?
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O Senador, na justificativa da proposição da ma-
téria veiculada em 27 de novembro de 2004 pelo jornal 
Folha de São Paulo pela qual noticiou-se transferên-
cia, para o interior do Estado do Rio de Janeiro dos 
dois agentes da PF, justamente os que prenderam em 
flagrante o publicitário Duda Mendonça em uma rinha 
de galos. A matéria reforça a gravidade da situação ao 
apurar que o delegado que comandava os agentes na 
operação não foi comunicado com antecedência sobre 
a citada transferência. Por fim, informa que o Sindicato 
dos Policiais Federais do Rio de Janeiro divulgou nota 
de protesto contra as transferências. Tais acusações 
são, segundo o autor, de fundamental importância 
para o cumprimento das atribuições constitucionais 
do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 216, inciso III do Regimento 
interno do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa 
nº 1 , de 2001, a proposição foi despachada à Mesa 
para decisão.

II – Análise

O Requerimento nº 1.534, de 2004, deriva sua 
fundamentação do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, que faculta as Mesas da Câmara dos Dep-
utados e do Senado Federal o envio de pedidos de 
informações aos ministros de estado e titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República. Subsidiariamente encontra suporte con-
stitucional na atribuição do Congresso Nacional ou 
de qualquer de suas Casas da competência de fis-
calizar e controlar os atos do Poder Executivo, tarefa 
que requer amplo acesso as informações relaciona-
das a esses atos.

Ademais a proposição encontra-se de acordo com 
os dispositivos regimentais que regulam o encamin-
hamento dos pedidos de informações às autoridades 
do Executivo, notadamente o art. 216 do Regimento 
Interno, e o Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
aprovação do Requerimento nº 1.534, de 2004.

Sala de Reuniões, 24 de fevereiro de 2005. 
– Renan Calheiros, Presidente – Sérgio Zambia-
si, Relator – Tião Viana – Efraim Morais – Antero 
Paes de Barros – João Alberto Souza – Papaléo 
Paes.

PARECER Nº 43, DE 2005

Para instituir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 
1.535, de 2004.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com base no, no art. 
50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, en-
caminhou a esta Mesa o Requerimento nº 1.535 de 
2004, no qual solicita ao Ministro de Estado do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, no âmbito 
da execução orçamentária do programa restaurantes 
populares, as seguintes informações:

1) Qual a dotação orçamentária prevista 
para o ano de 2004?

2) Da dotação total prevista para 2004, 
quanto foi pago?

3) Que prefeituras foram beneficiadas 
com verbas do programa de restaurantes po-
pulares?

4) Qual o valor destinado a cada uma das 
prefeituras beneficiadas pelo programa?

5) Qual o critério utilizado para a defini-
ção das prefeituras beneficiadas? 

O senador, na justificativa da proposição, cita 
matéria veiculada, em 6 de dezembro de 2004, pelo 
jornal Folha de São Paulo, que apresenta uma série 
de denúncias a respeito de possíveis irregularidades 
na distribuição de recursos relativos ao programa de 
restaurantes populares, em favor de prefeituras dirigi-
das pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ademais, a 
matéria ainda mostra que o Governo não consegue 
utilizar os recursos disponíveis para seus programas 
sociais, apontando, como exemplo, o aproveitamento 
de apenas 21,2% do total da dotação orçamentária 
destinada ao programa de restaurantes populares. Tais 
informações são, segundo o autor, de fundamental im-
portância para o cumprimento da função fiscalizadora 
do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Inter-
no do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para 
decisão.

II – Análise

O Requerimento nº 1.535, de 2004, deriva sua 
fundamentação do § 2º do art. 50 da Constituição Fe-
deral, que faculta às Mesas da Câmara dos Deputado 
e do Senado Federal o envio de pedidos de informa-
ção aos Ministros de Estado e titulares de órgãos di-
retamente subordinados à Presidência da República. 
Subsidiariamente encontra suporte constitucional na 
atribuição ao Congresso Nacional ou a qualquer de 
suas Casas da competência de fiscalizar e controlar 
os atos do Poder Executivo, tarefa que requer amplo 
acesso a informações relacionadas a esse atos.
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A proposição encontra-se, portanto, de acordo 
com os dispositivos regimentais que regulam o encami-
nhamento dos pedidos de informações às autoridades 
do Executivo, notadamente o art. 216 do Regimento 
Interno, e o Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
aprovação do Requerimento nº 1.535, de 2004

Sala de Reuniões, 24 de fevereiro de 2005: – Re-
nan Calheiros, Presidente – Heráclito Fortes, Relator 
– Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de Bar-
ros – João Alberto Souza – Papaléo Paes.

PARECER Nº 44, DE 2005 

Para instituir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 
1.536, de 2004.

Relator: Senador Heráclitos Fortes

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com base no § 2º do 
art. 50 da Constituição Federal, combinado com os art. 
216, inciso I, e 217 do Regimento Interno do Senado 
Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 
1.535, de 2004, pelo qual solicita ao Ministro de Es-
tado da Previdência Social cópia do relatório referido 
em matéria do jornal Folha de S.Paulo que atestaria 
as falhas do sistema de recuperação de créditos do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como 
as seguintes informações:

1) Face ao descontrole do Sistema de 
Registros Controle de Débitos, Parcelamentos 
e Cobrança (SICOB), quais as providências 
tomadas para reverter a situação?

2) Qual o montante do prejuízo causado 
à Previdência Social por esta falha?

3) Sendo o Sicob a principal ferramenta 
para monitorar a dívida das empresas, de que 
outros instrumentos dispõe a Previdência? 

O senador, na justificativa da proposição, cita ma-
téria veiculada, em 5 de dezembro de 2004, pelo jornal 
Folha de S.Paulo, segundo a qual o Senhor Ministro 
da Previdência Social recebeu documento relatando 
a situação precária em que opera o sistema de recu-
peração de créditos do INSS.

Esse sistema, conhecido por Sicob, tem sua 
manutenção realizada pela Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social (DATAPREV) e se 
constitui a principal ferramenta de monitoramento de 
dívidas previdenciárias de empresas, que, reunidas, 
somam aproximadamente R$96 bilhões.

A matéria ainda afirma que o documento entreg-
ue ao ministro acusa a Dataprev de negligência e de 
falta de comprometimento na administração do Sicob, 
refletindo-se em prejuízos na arrecadação mensal do 
INSS, tais como dificuldade na apuração dos valores 
a serem cobrados pelo Procuradoria Geral do INSS e 
restituições ou cobranças indevidas às empresas.

O autor reitera a importância da remessa do 
documento aos senadores para que seja realizada 
avaliação mais consistente das conseqüências da fal-
ha do Sicob e a exata responsabilidade da Dataprev, 
tarefa essa que, em última análise, refletirá o funcio-
namento do Ministério da Previdência Social. Afirma, 
ainda, que o presente requerimento não apresenta 
caráter especulativo, uma vez que as informações 
dizem respeito tão-somente a questões institucionais 
do citado Ministério.

Por fim, o acesso ao documento e as informações 
requeridas são, segundo o autor, de fundamental im-
portância para o cumprimento da função fiscalizadora 
do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno 
do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para 
decisão.

II – Análise

O Requerimento nº 1.536, de 2004, deriva sua fun-
damentação do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, 
que faculta às Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal o envio de pedidos de informação aos 
Ministros de Estado e titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República. Subsidiari-
amente encontra suporte constitucional na atribuição ao 
Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas da 
competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder 
Executivo, tarefa que requer amplo acesso a informa-
ções relacionadas a esses atos. A solicitação de cópia 
do referido documento é oportuna para o exercício da 
função fiscalizadora do Senado Federal.

A proposição encontra-se, portanto, de acordo 
com os dispositivos regimentais que regulam o encamin-
hamento dos pedidos de informações às autoridades 
do Executivo, notadamente os art. 216 e 217 do Regi-
mento Interno, e o Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
aprovação do Requerimento nº 1.536, de 2004.

Sala de Reuniões, 24, de fevereiro de 2005: – Re-
nan Calheiros, Presidente – Heráclito Fortes, Relator 
– Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de Bar-
ros – João Alberto Souza – Papaléo Paes. 
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PARECER Nº 45, DE 2005  

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.590, de 2004.

Relator: Senador Alberto Silva 

I – Relatório 

O Senador José Jorge, com amparo no art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, enviou a esta 
Mesa o Requerimento  nº 1.590, de 2004, mediante 
o qual requer sejam solicitadas ao Ministro de Estado 
da Educação informações relativas ao cumprimento 
de determinações da Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) –, de 20 de de-
zembro de 1996.

A solicitação visa a obtenção das seguintes in-
formações: 

a) as ações adotadas pelo Governo Fede-
ral para fins de cumprimento dos incisos II e II 
do art. 52 da LDB, especificando-se a situação 
de cada universidade, ao fim do prazo assina-
lado naqueles dispositivos, relativamente ao 
percentual de professores detentores de título 
de pós-graduação strito sensu, bem como em 
relação ao número de professores contratados 
em regime de tempo integral.

b) As políticas implantadas pelo Ministé-
rio para imprimir eqüidade no financiamento 
da formação continuada de professores univer-
sitários, e corrigir distorções inter-regionais e 
inter-institucionais afetas à disponibilidade de 
professores pós-graduados.

Para justificar o pedido, o autor salienta o papel 
do Congresso Nacional no controle e na fiscalização 
de políticas públicas, ainda mais relevante quando en-
volve matéria de reconhecido interesse social como a 
qualidade do ensino superior no Brasil.

II – Análise

A proposição encontra-se fundamentada no art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, dispositivo que fa-
culta às Mesas da Câmara os Deputados e do Sena-
do Federal o encaminhamento de pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado ou a quaisquer 
titulares de órgãos diretamente subordinados à Pre-
sidência da República.

Por fim resta atendido o disposto nos arts. 216 e 
217 do RISF, e devidamente preenchidos os requisitos 
de admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 

Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação 
dos requerimentos de informações.

III – Voto 

Diante do exposto, manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 1.590, 
de 2004.

Sala de Reuniões, 24 de fevereiro de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente  – Alberto Silva, Relator 
– Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de Bar-
ros – João Alberto Souza – Papaléo Paes.

PARECER Nº 46, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 1, de 2005.

Relator: Senador Sergio Zambiasi

I – Relatório

O eminente Senador Jose Agripino, com base no 
§ 2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta 
Mesa o Requerimento nº 1, de 2005, no qual requer 
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da De-
fesa informações sobre a utilização das instalações do 
Palácio da Alvorada e da Granja do Forte por quinze 
jovens, amigos do filho do Senhor Presidente da Repú-
blica, em virtude de férias que passaram em Brasília, 
em julho de 2004, também requer esclarecimentos a 
respeito de eventual utilização de aeronave da Força 
Aérea Brasileira para transporte desses jovens e de 
lancha da Marinha do Brasil para passeio.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais referentes 
a pedidos de de informações a autoridades do Poder 
Executivo.

Igualmente, atende os requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma 
vez que se encontra dirigido à autoridade ministerial 
competente, refere-se a matéria submetida à aprecia-
ção do Senado Federal e atinente à sua competência 
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele 
diploma.

III – Voto

Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação 
do Requerimento nº 1, de 2005.

Sala de Reuniões, 24, de fevereiro de 2005. –  Re-
nan Calheiros, Presidente; – Sérgio Zambiasi, Rela-
tor; – Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de 
Barros – João Alberto Souza – Papaléo Paes.
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PARECER Nº 47, DE 2005

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 2, de 2005.

Relator: Senador Sergio Zanibiasi

I – Relatório

O eminente Senador José Agripino, com base no 
§ 2º de art. 50 da Carta Magna e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta 
Mesa o Requerimento nº 2 de 2005, no qual requer 
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado Chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República informações sobre a utilização das insta-
lações do Palácio da Alvorada da Granja do Torto por 
quinze jovens, amigos do filho do Senhor Presidente 
da República, em virtude de férias que passaram em 
Brasília, em julho de 2004. Também requer esclareci-
mentos a respeito de eventual utilização de aeronave 
da Força Aérea Brasileira para transporte desses jovens 
e de lancha da Marinha do Brasil para passeio.

II – Análise

A preposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais e regimentais referentes 
a pedidos de in formações a autoridades do Poder 
Executivo.

Igualmente, atende os requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma 
vez que se encontra dirigido a autoridade ministerial 
competente, refere-se a matéria submetida à aprecia-
ção de Senado Federal e atinente a sua competência 
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele 
diploma.

III – Voto

Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação 
do Requerimento nº 2, de 2005. 

Sala de Reuniões, 24, de fevereiro de 2005. – Re-
nan Calheiros, Presidente. – Sérgio Zambiasi, Rela-
tor – Tião Viana – Efraim Morais – Antero Paes de 
Barros – João Alberto Souza – Papaléo Paes

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 97, DE 2005 

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, o oferecimento de voto de 

pesar e solidariedade do Senado Federal aos presi-
dentes dos países atingidos pelo maremoto em 26 de 
dezembro de 2004. O povo brasileiro demonstra grande 
compaixão com relação às vítimas dos trágicos acon-
tecimentos e o Senado Federal acompanha os senti-
mentos da Nação ao manifestar esse voto.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2005.–Se-
nador Valmir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, 
o requerimento será despachado à Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional.

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

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 98, DE 2005

Requer informações ao Ministro do 
Desenvolvimento Agrário acerca de de-
clarações do geógrafo Marcelo Resende, 
ex-presidente do Incra, segundo as quais 
o Governo Lula dificilmente se aproxima-
ra dos índices de reforma agrária alcança-
dos pelo ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso.

Requeiro, com fundamento no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, e no art. 216, I, do Regimento 
Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor-
mações ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, sobre 
declarações do ex-Presidente do Incra, Marcelo Resen-
de, publicadas no jornal O Globo, edição do dia 27 de 
fevereiro de 2005, segundo as quais o atual Governo 
não conseguirá se aproximar dos índices alcançados 
pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso na 
implantação da reforma agrária no País. Indaga-se:

– Quais as previsões do Ministério nessa área, 
com números e datas relativos a processos de implan-
tação de assentamentos?

Justificação

As informações ora solicitadas têm o objetivo 
de esclarecer as causas das previsoes pessimistas 
de Marcelo Resende, que foi o primeiro Presidente 
do Incra no Governo Lula. Ele disse não acreditar em 
avanços significativos, diante do que o requerimento é 
cabível, tendo em vista as prerrogativas fiscalizadoras 
do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2005, Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 99, DE 2005

Requer, ao Ministro da Fazenda, infor-
mações acerca dos critérios e de denúncias 
em torno da licitação para o fornecimento 
de terminais para as casas lotéricas.

Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Regimento 
Interno, combinado com o disposto no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, que sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro da Fazenda, informações sobre exigências e 
critérios para a licitação destinada ao fornecimento de 
terminais para as casas lotéricas, da Caixa Econômica 
Federal, tendo em vista denúncia publicada pela revista 
Época, dando conta de exigências de vinculação ou 
associação a um banco para participar do processo 
licitatório. Indaga-se:

– Quais as razões da necessidade de o 
fornecedor associar-se a um banco?

Justificação

A Revista Época, edição de 28 de fevereiro de 
2005, denuncia que uma das empresas que se inscre-
veram para a licitação em referência, a Procomp, foi a 
primeira a dar conta de uma exigência do edital: a de 
se associar a um banco – o Bradesco – que fará lea-
sing das máquinas para a Caixa Econômica Federal. 
A nota da revista informa, ademais, que a licitação es-
teve suspensa por duas semanas pelo TCU e acabou 
liberada no dia 16. Serão 25 mil terminais.

No Título IV, Capítulo I, a Constituição Federal 
prescreve as atribuições do Congresso Nacional, con-
templando, no inciso X do art. 49, as suas prerrogativas 
de fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer 
de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos 
os da Administração indireta. No caso em tela, estou 
solicitando esclarecimentos diante das informações 
veiculadas pela revista, para que esta Casa fique in-
teirada do assunto.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos lidos será despachado à Mesa 
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimen-
to Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 100, DE 2005

Requer voto de pesar, pelo falecimento 
do músico Toninho, um dos fundadores do 
grupo Demônios da Garoa.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo fa-
lecimento do músico Antônio Gomes Neto, o Toninho, 
do grupo paulistano Demônios da Garoa, ocorrido em 
25 de fevereiro de 2005.

Requeiro, também, que este Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do músico e á Pre-
feitura de São Paulo.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se pela 
importância do grupo Demônios, do qual Toninho foi 
um dos fundadores, tendo, inclusive, entrado na edição 
brasileira do Guiness Book, como o conjunto vocal mais 
antigo do país em atividade, no ano de 1992.

Justifica-se, da mesma forma, pela integração 
que tinha com a cidade de São Paulo, que o grupo 
tão bem soube traduzir, principalmente nas canções 
de Adoniram Barbosa, interpretadas de forma inigua-
lável pelo conjunto.

São Paulo, certamente, esta triste com a morte 
de Toninho, que será sempre lembrado quando se ou-
vir “Samba do Arnesto”.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2005. _ 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solici-
tado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo 
Paes.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 101, DE 2005 

Requer Voto de Aplauso á Professo-
ra amazonense Ivete Freire Ibiapina, pelo 
transcurso do 50º aniversário do Curso Livre 
de Música por ela criado em Manaus.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento da homenageada e, por seu 
intermédio, aos professores que, com ela, ministram 
aulas na escola.

Justificação 

A homenagem que ora formulo justifica-se, pois 
a professora amazonense Ivete Freire Ibiapina, hoje 
com 72 anos, foi a criadora de um vitorioso curso livre 
de música em Manaus, dedicado, sobretudo ao ensino 
de música e á divulgação de composições de autores 
do Amazonas.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2005. 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 102, DE 2005

Requer voto de apaluso à Universi-
dade de São Paulo – USP, pela descoberta 
de nova espécie de periquito na Amazônia, 
o Aratinga Pintoi.

Requeiro, nos termos do art.222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, voto de aplauso à Universidade de 
São Paulo – USP, pela descoberta de nova espécie 
de periquito da Amazônia, o Aratinga Pintoi. O feito 
decorre de estudos do Departamento de Zoologia e do 
Museu de Zoologia da entidade, sob a condução dos 
professores pesquisadores Luís Fábio Silveira, Flávio 
César de Lima e Elizabeth Holfing.

Requeiro, ademais, que o voto de aplauso seja 
levado ao conhecimento da Universidade de São Pau-
lo, e por seu intermédio, aos pesquisadores que real-
izaram os estudos.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se diante 
do significado das pesquisas, uma vez que o reconhe-
cimento oficial da nova descoberta pode orientar me-
didas de proteção que evitem a extinção da espécie. 
Das 82 espécies brasileiras, 14 estão ameaçadas de 
extinção e uma já foi extinta.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência encaminhará os votos de aplauso so-
licitados.

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa, em 
reunião realizada no dia 24 de fevereiro do corrente 
ano, aprovou os seguintes Requerimentos de Infor-
mações: nºs 1.480, 1.481, 1.509, 1.511, 1.512, 1.533, 
1.534, 1.535, 1.536 e 1.590, de 2004, e os de nºs 1 e 
2, de 2005.

Informa ainda que foi aprovado o Requerimento 
nº 503, de 2004, de autoria da Senadora Serys Slhes-
sarenko, que “solicita a impressão da obra ‘30 Anos de 
Luta, a Ferrovia Senador Vuolo Chega em Mato Gros-
so’, como parte integrante da coleção ‘Grandes Vultos 
que Honraram o Senado’”.

Comunica também que foi aprovada a decisão 
da Presidência que deferiu ad referendum da Mesa o 
Requerimento de Informações nº 1.477, de 2004.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União 
o Aviso nº 7, de 2005 (nº 324/2005, na origem), enca-

minhando o Relatório de Atividades daquele Tribunal, 
referente ao 4º trimestre de 2004.

O expediente, anexado ao processado do Aviso 
nº 16, de 2004, vai à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, ofício de autoria do Senador Arthur 
Virgílio que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

Ofício S/N de 2005

Brasília, 21 de fevereiro de 2005 

Senhor Presidente, 
Por equívoco de digitação, no Gabinete, o voto de 

aplauso a que se refere o Requerimento nº 1.258/2004, 
de minha autoria, menciona a realização da III Feira 
Internacional da Amazônia. É a II.

Assim, solicito de Vossa Excelência autorização 
para a correção, pelo que agradeço antecipadamente.

Atenciosas saudações, – Senador Arthur Virgí-
lio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
a Presidência determina a republicação do Requeri-
mento nº 1.258, de 2004.

O requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o requerimento retificado:

REQUERIMENTO Nº 1.258, DE 2004 

Requer voto de aplauso à Superin-
tendência da Zona Franca de Manaus, 
pela realização da II Feira Internacional da 
Amazônia.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, pela iniciativa de promover, 
em Manaus, no corrente mês de setembro, a II Feira 
Internacional da Amazônia, cuja primeira versão foi 
levada a efeito no Governo Fernando Henrique Car-
doso, em 2002.

Requeiro, ainda que o voto de aplauso seja ao 
conhecimento da Superintendente da Suframa, Dra 
Flávia Grosso, e, por seu intermédio, aos demais diri-
gentes e servidores da entidade.

Justificação 

A homenagem que ora formulo justifica-se diante 
da importância da II Feira Internacional da Amazônia, 
iniciativa destinada à promoção do Pólo Industrial de 
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Manaus, uma experiência que vem dando certo, con-
struindo fortemente para o desenvolvimento daquela 
área, com inegáveis benefícios para o País, inclusive 
com a exportação de bens ali produzidos.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2004. 
– Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, com a palavra o nobre Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) 
– Peço a V. Exª a oportunidade de fazer uma comunica-
ção inadiável logo após o primeiro orador regularmente 
inscrito, como manda o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª falará na forma do Regimento Interno, Sena-
dor Paulo Paim.

Com a palavra, como primeiro orador inscrito, o 
eminente Senador Mão Santa.

S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, 
brasileiras e brasileiros aqui presentes e aqueles que 
nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado 
Federal, não tenho em comum com o Senador Papaléo 
Paes somente o fato de ser Senador. Temos também 
em comum o entendimento do ideal de ser a Medici-
na a mais humana das ciências, e o médico, o grande 
benfeitor da humanidade. S. Exª o é no Amapá, foi no 
Pará, onde andou, e hoje, no Brasil. 

Senador Juvêncio da Fonseca, o que nos une 
ao Senador Papaléo Paes são as crenças. Cremos 
em Deus. Cremos na mensagem do Filho de Deus, no 
amor: “Amai-vos uns aos outros”. Cremos no estudo e 
na força do trabalho. 

Senador Juvêncio da Fonseca, entristece-me o 
PT. Votei no Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 
recentemente o povo batizou de “Luiz Imposto Lula da 
Silva”. Na primeira vez, não. Na segunda vez, não. Na 
terceira, não. Mas, na quarta, creio que houve tenta-
ção. Até Cristo foi tentado nas montanhas. 

Senador Paulo Paim, li um artigo muito interessan-
te de um jornalista que representa o melhor da nossa 
geração, dada sua inteligência e combatividade, Diogo 
Mainardi, segundo o qual o nosso “Luiz Imposto Lula 
da Silva” é do monólogo. Esse negócio de monólogo 
até prende. É meio chato. Há uma peça de teatro, em 
São Paulo, chamada “Os Monólogos da Vagina”, em 
cartaz há cinco anos.

Diogo Mainardi fala que o nosso Presidente, em 
quem votamos –assim, ele é nosso até terminar o man-
dato, pois o Brasil tem esse entendimento da conquis-
ta da democracia –, tem ojeriza à imprensa. Senador 
Tião Viana, o articulista desafia o povo do Brasil. Ele 
diz que o Presidente é só do monólogo. 

O primeiro Presidente da República, quando tudo 
é comunicação, quando tudo é respeito à imprensa – à 
qual pertenceu Rui Barbosa e à qual pertencem tan-
tos outros que chegam aqui como representantes da 
imprensa, como o jornalista Antero Paes de Barros –, 
o Presidente Lula, nunca deu uma entrevista coletiva. 
Ele vai para aqueles comícios e fica a falar. Não é como 
aqui, em que se tem direito ao aparte e ao debate. 

E o articulista diz que pediu ao Presidente para 
que citasse, no seu site, os livros de sua preferência; 
os livros que o inspiraram; os livros que o orientaram. 
Vai fazer 26 meses, e ninguém responde, nenhum de 
comunicação, ninguém.

Senador Tião Viana, sinto-me responsável. Sou 
do PMDB responsável; do PMDB que trouxe a liber-
dade novamente; do MDB de Ulysses Guimarães, que 
ficou encantado no fundo do mar e nos mandou escu-
tar a voz rouca das ruas; do PMDB de Juvêncio, que 
ficou meio chateado e saiu, pelo momento que vive 
– ninguém se perde no caminho de volta, e espero 
que Juvêncio da Fonseca volte.

Sinto-me na obrigação de dar umas aulinhas 
para o Lula. Senador Tião Viana, o povo é antigo. A 
Bíblia relata a história de Adão e Eva. E há uma sina 
com 41, que é o número da maioria aqui. São 14 horas 
e 41 minutos, o instante em que estou falando. Noé 
passou 40 dias na Arca, com 40 animais. O País terá 
sua independência quando aqui houver 41 Senadores 
– quer dizer, a maioria – representando a grandeza, a 
dignidade e a esperança desse povo.

Buscaram-se formas de governo, lá pela Grécia, 
aquela confusão toda; depois, houve uma melhora em 
Roma. Houve os Césares. Senador Paulo Paim, foram 
12 Césares, e o último foi um sábio: Marco Aurélio. Há 
até aquelas máximas. Ele disse: “Filho, esse negócio 
de imposto é pesado e não dá certo”. Bastou morrer 
para se começar a cobrar imposto. Caíram os Césa-
res, a Roma.

Na França, Chico Escórcio, Senador vitalício do 
Maranhão, havia os “Luíses”. Olha, Lula, o seu nome é 
Luiz! Luís XIV disse: “L’État c’est moi” – o Estado sou eu. 
Fez grandezas, com todo o respeito, como Versalhes. 
Ele tirou o governo de Paris para botar luz e dizer que 
ele era o bom, o forte, o Rei Sol. Depois, Luís XV con-
tinuou a gastar; tinha muitas amantes. Luís XVI, para 
manter as despesas, aumentou os impostos. Terminou 
decapitado juntamente com Maria Antonieta. Não é a 
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esposa, Dona Marisa, não. Maria Antonieta são esses 
asseclas que gastam mal e metem na cabeça do Pre-
sidente da República gastar mal e muito. Não buscam 
o entendimento que o povo espera como devolução 
dos impostos pagos. É insegurança, Juvêncio.

Norberto Bobbio, Senador vitalício, afirmou que 
o mínimo que se exige de um governo é a segurança 
em relação à vida, à liberdade e à propriedade. Não 
temos segurança de nada. Na devolução, não há me-
lhora na educação nem na saúde.

Senador Paulo Paim, Tião Viana enche de orgulho 
esta Casa e a Medicina. Noutro dia, fez um concurso 
relacionado a doenças infecciosas e obteve o primeiro 
lugar. É exemplo para nós, médicos, Papaléo. Ele fez 
concurso. É um menino brilhante.

Num teste, o Brasil foi considerado um dos piores 
países em conhecimentos de Matemática e o pior em 
pesquisa. Isso é que tem de ser devolvido. Acreditamos, 
Senador Paulo Paim, no estudo e no trabalho.

O Presidente Lula poderia não conhecer a demo-
cracia conquistada na Grécia e na Itália, nem o grito 
de “liberdade, igualdade e fraternidade”, ocorrido na 
França. Mas, ao menos, poderia conhecer a deste País, 
a de Minas Gerais. Quanto a Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes, aquilo foi imposto. Chamava-se “a 
derrama”. Estamos na iminência de uma derrama.

O povo do Brasil não agüenta mais. Só vou contar, 
para não cansá-los e ser repetitivo, quantos impostos 
já passaram, agrediram e exploraram o povo do Brasil. 
Está aqui a lista, que coloco à disposição de V. Exªs. 
Senador Tião Viana, depois, peço seja publicada a 
quantidade de impostos e os valores criados nesse 
Governo do PT, partido do tributo. Mas só vou contá-
los para ser breve: um, dois, três, quatro, cinco, seis, 
sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze 
e dezesseis. Dezesseis impostos foram aumentados 
só agora, nessa sede do PT.

Por muito menos, os Césares caíram; por muito 
menos, Luís XVI e Maria Antonieta foram decapitados; 
por muito menos, o povo brasileiro teve o sacrifício de 
Tiradentes para acordar. E não acorda o Lula!

E vêm as Medidas Provisórias nºs 232 e 233. O 
jornal O Globo, que apóia o Presidente da República 
– é extraordinário o apoio que dá à governabilidade 
–, trouxe ontem em sua primeira página: “Imposto de 
brasileiro subiu 70% em 4 anos. IR e INSS pesaram 
mais para o brasileiro. A inflação foi de 42%”. Os im-
postos subiram 70%. É o partido do tributo. E o povo 
da rua está chamando o Presidente de Luiz “Imposto” 

Lula da Silva. É O Globo, primeira reportagem, deta-
lhada e tal.

Aqui estão os 16 impostos criados, e ainda vem 
mais a gota d’água, a derrama, que são as Medidas 
Provisórias nºs 232 e 233. Paulo Paim, que o espírito 
dos lanceiros negros, bravos brasileiros, precursores 
das democracias, da liberdade e da igualdade da Re-
pública, incorpore-se em V. Exª e não permita que o 
Partido por que V. Exª tanto lutou, tanto sonhou, faça 
essa derrama com as MPs nºs 232 e 233!

Em homenagem aos gaúchos, dos quais gosto 
– tenho para mim que, se houvesse um pódio para 
Estados, iríamos brigar pelo lugar mais alto, o Piauí e 
o Rio Grande do Sul –, trouxe, Senador Paulo Paim, 
o jornal Zero Hora de hoje, jornal de brava gente, de 
Bento Gonçalves, de Alberto Pasqualini, de Getúlio 
Vargas, trabalhadores do Brasil, de João Goulart, de 
Pedro Simon, de Zambiasi, de Paim e do Governa-
dor do PMDB, Rigotto. Diz uma de suas manchetes: 
“Opressão tributária”. Sou do Piauí, e o jornal é do Rio 
Grande do Sul. É o Brasil todo, ninguém agüenta mais. 
Falta ao Governo se convencer de que precisa retribuir 
ao contribuinte com mais e melhores serviços.

Em O Estado de S. Paulo de hoje há uma maté-
ria cujo título é o seguinte: “Engraçadinhos x turma do 
liberou geral”. Há uma divisão, mas Lula quer que au-
mente mesmo. Ele disse aqui. Disse o Presidente Lula: 
“Engraçadinhos!”, porque alguns assessores pediram 
para ele saciar, diminuir, dar um anorexiante – remédio 
para diminuir a fome – e ver se acaba com a fome por 
impostos. É isso mesmo! E sai viajando pelo mundo: 
dinheiro para a Venezuela, dinheiro para Cuba, dinheiro 
para o Paraguai, dinheiro para não sei onde.

Senador Tião Viana, sou muito mais a minha mãe, 
que está no céu e era terceira franciscana. Ela me ensi-
nou que a caridade começa com os de casa – os daqui 
estão morrendo de desemprego, de fome.

Nós estamos imitando os japoneses, mas não é 
no progresso, no estudo, na informática: é no comer 
cru. Todos os brasileiros estão comendo cru. Utilizam 
o fogão a gás para fazer comida dois ou três dias por 
semana e, nos outros dias, comem cru – o gás está 
caro, R$40,00 o bujão; não dá para comer quente 
todo dia. 

Enquanto isso, a Petrobras gasta irresponsavel-
mente com propaganda, com escola de samba. Para 
conseguir dinheiro basta procurar a Petrobras que ela 
garante – para garantir as eleições... A Petrobras existe 
para oferecer petróleo barato, como acontece na Vene-
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zuela e na Argentina, para diminuir o preço do gás e 
do óleo diesel, e não para fazer tanta propaganda – e 
ainda anuncia que está dando! É a incompetência... 
Engraçadinhos...

Isso tudo foi criado porque o povo não agüen-
tou e gritou: “Liberdade, igualdade e fraternidade”. E 
Montesquieu... O site e a assessoria do Palácio, em 
dois anos e dois meses, não responderam ao jornalis-
ta Diogo Mainardi quais são os livros de cabeceira de 
Lula. Que mande ao menos responder que é a Bíblia, 
porque é muito, é muito, é muito. 

Senador Tião Viana, V. Exª, que já sabe tudo de 
Medicina, já leu Dom Quixote de la Mancha? Votei 
confiando nisso. Não gosto muito de Cervantes – prefiro 
Maquiavel, o Renascimento –, mas um médico muito 
importante do Piauí, o Clidenor Freitas, que foi cassa-
do pela ditadura – ele foi presidente do Ipase e, agora, 
está no céu – me disse que o livro era muito bom e me 
trouxe um exemplar, com grifos. Dom Quixote tinha um 
companheiro, Sancho Pança, a quem quis premiar por 
sua lealdade. Disse-lhe, então, que lhe daria uma ilha 
para governar – a ilha da “Bravatália”! Sancho Pança 
respondeu que não poderia governar, porque não havia 
estudado, não sabia ler, era ignorante. Dom Quixote 
de la Mancha disse-lhe então: “Você tem um saber; 
você é temente a Deus. Ser temente a Deus é uma 
sabedoria, e quem tem sabedoria resolve os proble-
mas. Tenha uma esposa honesta, seja asseado, tenha 
amigos honestos, seja trabalhador, dê exemplos, não 
coma demais” – ele gostava muito de comer –, “seja 
dedicado ao trabalho”. Dom Quixote, porém, esque-
ceu de lhe ensinar uma coisa. Voltou, então, e disse a 
Sancho Pança: “Só não tem jeito para a morte”. 

Portanto, acho que tem jeito ainda para o Governo 
Lula: basta tirar o cabeça-dura do Zé Dirceu... 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ... e levar o 
Tião Viana, que está diminuindo o meu tempo aqui, 
para multiplicar o tempo e a sabedoria do Presidente 
da República. 

Voltando a Sancho Pança: ele governou e foi 
até bom porque ele tinha humildade. Pensando nis-
so, volto ao Presidente Lula, a quem adverti: “Deus, 
Deus, Deus”. 

O Sarney é muito feliz, o Sarney é um homem de 
Deus – e tem uma santa agora, Kiola, que ainda vai lhe 
dar mais garantias. Dissemos ao Sarney, eu, Papaléo, 
todo mundo: “Mas, Presidente, estamos todos aqui que-

rendo votar no senhor para ser novamente Presidente 
da Casa. Então S. Exª disse: “Mão Santa, talvez não 
fosse bom, porque tudo de bom Deus me deu, e para 
isso talvez não seja o momento”. Quer dizer, ele é um 
homem de Deus. A gente tem que ter essa fé.

Liberdade, igualdade, fraternidade. Montesquieu 
disse que era preciso dividir o poder, senão não dá cer-
to. Disse que deveria haver equilíbrio e criou esse tripé: 
Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. 
Nós fazemos leis, leis divinas, inspiradas em Deus – a 
exemplo de Deus, que mandou suas leis e as entregou 
a Moisés. O Judiciário as guarda e o Executivo as exe-
cuta – faz o trabalho, as obras. É como está na Bíblia: 
a fé sem obras já nasce morta. O Governo tinha que 
ter o bispo para fazer obra: era o Executivo. No nosso 
caso é o Presidente Lula.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Tião 
Viana, a esperança é a última que morre, e temos a 
esperança de que V. Exª venha a ser o Richelieu do 
Presidente Lula.

Montesquieu dizia que tinha de haver igualdade. 
Agora, cada um fica na sua, um não invade o outro. 

E quero fazer uma denúncia, Senador Juvêncio. 
Chega o Presidente do Supremo Tribunal Federal e im-
põe a esta Casa a votação de salários. E mais ainda: 
atrela o nosso. Quando isso começou, Senador Tião 
Viana, o povo gritou nas ruas: Liberdade, igualdade 
– igualdade, igualdade – e fraternidade cristã.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Por que aqui 
não decidimos aumentos salariais para todos os brasi-
leiros? Por que não decidimos sobre o salário mínimo, 
sobre o salário do guarda, do soldado, do militar das 
Forças, do médico, do engenheiro, da professorinha, 
o salário de todos os profissionais? Vamos quebrar 
aquela estrutura que o mundo nos legou, por ignorân-
cia, por incompetência, por desrespeito à democracia 
criada por Montesquieu: os poderes têm de ser inde-
pendentes, jamais um se imiscuir nos outros; têm de 
ser eqüitativos, ser iguais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então nós 
é que temos a liberdade. Oh, meu Deus! Minhas pre-
ces são as de Castro Alves, em O Navio Negreiro, 
quando vinham os negros, os antepassados do meu 
Líder Paulo Paim, dos lanceiros negros, eles pergun-
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tavam: “Oh! Deus, onde estais que não vê a infâmia 
da escravatura?” Eu pergunto: Oh! meu Deus, onde 
estais que não fecha este Congresso que se ventila 
por conchavos?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Aumentam 
os poderosos, os ricos, desobedecendo a palavra, o 
grito do povo, que fez nascer o governo do povo, pelo 
povo, para o povo!

A discussão do salário mínimo deve vir para cá, 
devemos debater todos os aspectos, iniciando pelos 
irmãos que ganham menos. O salário mínimo é o final 
da gritaria: liberdade, igualdade e fraternidade.

Essas eram as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, nos termos 
do art. 14, VII, do Regimento Interno, para uma comu-
nicação inadiável, o nobre Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, ouvi o Senador Mão Santa e confesso que 
o forte da oratória de S. Exª é exatamente o improviso. 
Tenho conversado com muita gente neste País, e mui-
tos comentam sobre a forma com que se manifesta S. 
Exª , considerando-a muito positiva. 

Quando eu refletia sobre a fala de S. Exª da tribu-
na – e ia elogiá-la inclusive –, eu me lembrei da cam-
panha que existe neste País, em nível nacional, para 
que aquele que também tem o dom da oratória pare 
de falar, como dizem, de improviso, que é o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. O que seria do Senador Mão 
Santa se tivesse que ler um pronunciamento? V. Exª é 
brilhante e o Presidente Lula também. 

Eu sinto que há uma certa orquestração para 
que o Presidente Lula diminua a forma fácil com que 
se comunica com a população. Se eu tivesse que dar 
um conselho ao nosso Presidente, Senador Tião Via-
na, diria: Presidente, nunca deixe de se comunicar com 
a população de forma direta como, no meu entendi-
mento, somente Vossa Excelência sabe fazer. Estão aí 
as pesquisas, e, por mais que critiquem o Presidente 
Lula, cada dia que passa ele aumenta o seu conceito 
junto à população. 

Não abordei antes esse tema da frase dita de 
improviso até porque, na semana passada – V. Exª 
que é médico, Sr. Presidente –, eu estava no Incor, em 
São Paulo, Senador Tião Viana, com um amigo seu, 
o Dr. Ramires, que o elogiou muito porque o conhece 

há bastante tempo, não somente como médico, mas 
pela sua atividade política. Estive também com o Dr. 
Marcos Vilaça, outro especialista que cuidou dos meus 
olhos. Há alguns anos, quando eu havia perdido uma 
vista, ele a recuperou. Casualmente, então, encontrei 
os dois em São Paulo e falamos um pouco sobre Lula. 
Ambos também têm admiração pela forma como o Pre-
sidente se expressa. No domingo, no entanto, quando 
li os jornais, verifiquei o debate intenso que se deu na 
sociedade porque o Presidente, na sua forma tranqüi-
la de falar, teria dito: “Vamos olhar para frente! Vamos 
pensar no País! Vamos pensar no BNDES como uma 
grande instituição!” Esse foi o objetivo do Presidente 
com relação à maneira com que se expressou e que 
a população assimilou. Evidentemente, respeitamos 
aqui as mais variadas posições sobre o assunto. Mas, 
sem sombra de dúvida, o Presidente Lula se comunica 
muitíssimo bem com a população e disso é a popu-
lação que não abre mão. E Sua Excelência também 
certamente não abrirá mão da forma tranqüila de se 
comunicar diretamente com a população. 

Senador Tião Viana, na verdade, eu havia dito a V. 
Exª que a minha intenção, nestes cinco minutos, seria 
falar sobre o Dia do Livro Didático, que se comemora 
no dia 27 de fevereiro. Vou simplificar minha exposição, 
porque sou escravo do Regimento Interno, como V. Exª, 
dizendo que é inegável que o MEC está fazendo um 
belíssimo trabalho nessa área. Destaco especialmente 
o trabalho que o MEC está fazendo com fulcro em um 
projeto de lei que tive a felicidade de apresentar, quando 
era Deputado. A matéria, que foi arquivada no Senado 
Federal, foi reapresentada pela ex-Deputada Esther 
Grossi e pelo ex-Deputado Ben Hur e pelo Deputado 
Gilmar Machado, referia-se à inclusão da História da 
África nos currículos escolares.

Hoje, a Lei de nº 10.639 está sendo aplicada em 
grande parte do País. Os professores estão-se prepa-
rando para ministrar o tema, pois não conhecem de 
fato a História da África, nem como introduzi-la como 
forma de combater os preconceitos desde o jardim de 
infância até a universidade.

Falando desse trabalho belíssimo do MEC e do 
esforço que os professores estão fazendo em todo o 
País e reconhecendo que o combate do racismo come-
ça no jardim de infância, peço a V. Exª, Sr. Presiden-
te, que meu discurso seja publicado na íntegra, pois 
aborda essa importante caminhada. No texto, há uma 
frase de um historiador chamado Anderson Ribeiro 
Oliva, segundo a qual: “A maioria dos livros tratam da 
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África de forma periférica, como um simples mercado 
fornecedor de mão-de-obra. Até mesmo na universi-
dade a África é ainda novidade!”

Cumprimento, pois, o MEC e, no dia em que 
lembramos a homenagem ao Livro Didático, solicito a 
publicação, na íntegra, do meu pronunciamento.

Muito obrigado.

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, o dia 27 de fevereiro é conhecido como o 
Dia do Livro Didático e creio ser importante falarmos 
um pouco sobre a significação do livro didático no 
contexto social de uma Nação, uma vez que ele é um 
instrumento fundamental na formação do estudante. 

O livro didático deve cumprir as funções às quais 
está destinado, levando o conhecimento sistematizado 
para os estudantes, dando uniformidade ao trabalho 
pedagógico da escola, auxiliando o professor no enca-
minhamento de suas aulas, sendo ele muitas vezes o 
único material escrito a que o aluno tem acesso.

Nós poderíamos abordar aqui vários aspectos 
que estão ligados diretamente ao livro didático. A im-
portância de que os pais incentivem nos filhos o hábi-
to da leitura, se possível mediante o próprio exemplo. 
Ou ainda, a questão da durabilidade dos livros. O livro 
durável é meta antiga do Programa do Livro Didático 
e ganhou novo impulso com a reedição recente da 
campanha de conservação dessas obras.

Para assegurar a qualidade das obras e favo-
recer sua durabilidade, o MEC instituiu mecanismos 
rigorosos de acompanhamento da produção gráfica e 
pedagógica. O Ministério permanece atento ao prazo 
de validade, até porque no plano pedagógico, é preci-
so que os conteúdos sejam avaliados, mantendo sua 
atualidade e eliminando toda sorte de falhas, precon-
ceitos, e que sejam observados os Parâmetros Curri-
culares Nacionais.

E é exatamente aqui que eu desejo abordar um 
aspecto importantíssimo dentro do tema em questão: 
a representação do negro nas escolas brasileiras.

O Correio Braziliense evidencia em reportagem 
publicada dia 21 de fevereiro deste ano, que a distância 
entre o Brasil e a África não se resume à imensidão do 
Oceano Atlântico, demonstrando que existe um outro 
oceano separando o País do Continente. Faltam para 

professores e alunos livros que pelo menos reconheçam 
a possibilidade de a África ter história própria.

Mediante estudos feitos pelo pesquisador da 
Universidade de Brasília, doutorando em História, An-
derson Ribeiro Oliva, afirma que “a maioria dos livros 
tratam da África de forma periférica, como um simples 
mercado fornecedor de mão-de-obra e que até mesmo 
nas Universidades a África é uma novidade”.

Apresentei um projeto da história do negro na 
formação do povo brasileiro, o qual aprovei por unani-
midade na Câmara mas infelizmente foi arquivado no 
Senado. No ano seguinte ele foi reapresentado pela 
Deputada Esther Grossi, Deputado Ben-Hur, Depu-
tado Gilmar Machado, sendo por fim aprovado no 
Congresso. Hoje este Projeto da história do negro 
transformou-se em lei e está sendo inserido nos cur-
rículos escolares.

Importantes ações como o curso de formação 
em história e cultura afro-brasileira e africana, ofere-
cido pela ONG Ágere em parceria com o MEC, aos 
professores dos ensinos fundamental e médio, são de 
suma importância neste sentido. Ratifico as palavras 
da coordenadora da ONG, que afirmou que “a educa-
ção das relações étnico-raciais e o ensino de história 
e cultura afro-brasileira e africana constituem temas 
a serem tratados de maneira transversal no currículo 
escolar” 

O curso possibilitou aos professores conhecer a 
Lei 10.639/2003, a história da África e dos africanos, 
a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional.

O Encontro Técnico Nacional dos Programas 
do Livro, que reúne, através do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), técni-
cos e autoridades da área de educação para debater 
assuntos concernentes ao livro didático e de literatura 
utilizados na formação dos alunos de escolas públicas 
do ensino básico, é também um importante momen-
to em que a representação do negro no livro didático 
brasileiro pode e deve ser debatida.

A compreensão da história da cultura afro-brasilei-
ra certamente fortalecerá as raízes da nossa educação 
e propiciará o novo contexto social que buscamos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP) 

– V. Exª será atendido na forma regimental, Senador 
Paulo Paim.

Concedo a palavra ao eminente Senador Marcelo 
Crivella, como Líder, por 5 minutos.
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O próximo orador será o Senador Juvêncio da 
Fonseca.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
começo com uma indagação: a que se deve a imensa 
repercussão e o clima de crise política relacionados à 
declaração do Presidente Lula no Espírito Santo, inter-
pretada como confissão de acobertamento por delitos 
acontecidos no Governo anterior?

Ora, se o Presidente se referia ao BNDES, como 
a imprensa deduziu, em realidade Sua Excelência tinha 
em vista o empréstimo da AES, empresa americana, 
Sr. Presidente, que decidiu não pagar, e, na verdade, 
postergar indefinidamente o empréstimo com que pri-
vatizou a Eletropaulo, o que representaria um prejuízo 
bilionário para o BNDES, obrigando-o a registrar, na 
mesma época, um déficit no banco que, se não fosse 
o aporte de dinheiro público por emergência, isso sim 
faria com que esse banco de fomento quebrasse.

O então Presidente do BNDES, Carlos Lessa, 
foi brilhante e fez uma negociação. Ele recuperou os 
créditos que o banco tinha com essa companhia e, no 
final de 2003, o banco fechou com lucro. Aliás, lucro 
recorde na sua história. Obviamente, não se pode cha-
mar a isso de acobertamento de corrupção. Acredito 
que recomendar a um auxiliar que não é membro do 
Ministério Público ou da Polícia Federal que não se 
pronuncie a respeito de um fato ainda não apurado é 
dar o encaminhamento correto à questão.

Sr. Presidente, como homem público, analisando 
o processo de desestatização das nossas empresas, 
farei uma pequena retrospectiva histórica. 

Quero falar da história e não dos personagens, 
e essa distinção é crucial. Tenho imensas restrições 
ao programa de privatização brasileiro, mas tremo ao 
pensar que a culpa por seus erros é partilhada por nin-
guém menos que o próprio Congresso Nacional! 

Temos que distinguir entre a aprovação congres-
sual do programa de privatização e sua operação prá-
tica pelo Executivo. 

Mas em que nível de decisão se situa o descala-
bro que foi a privatização das telecomunicações, das 
ferrovias, da petroquímica e, ainda no Governo Collor, 
da própria siderurgia? 

Por que o Congresso Nacional não exigiu uma 
aprovação à inglesa, que impôs a pulverização das 
ações de controle e o rigor na regulamentação dos 
monopólios e oligopólios oriundos da privatização? 

Por que o Congresso deixou que as tarifas de 
empresas de serviço privatizadas continuassem e 
continuem indexadas, sendo hoje o principal fator de 
inflação remanescente na economia? 

Apenas um exemplo: a siderurgia oligopolizada, 
que resultou da privatização, impôs este ano à eco-
nomia um aumento de mais de 80%. Um monopólio 
público se tornou um monopólio privado sem controle. 
E de quem é a culpa? Do Executivo ou do Congresso? 
Ou será de ambos? 

Não menciono, Srªs e Srs. Senadores, casos es-
pecíficos de corrupção no processo de privatização. 
Provavelmente existem, mas é preciso identificá-los 
para dar início a um procedimento investigatório. Pre-
cisamos rever o sistema como um todo. 

Por isso, Sr. Presidente, resolvi propor ao Presi-
dente da República que crie, por decreto presidencial, 
a Comissão de Revisão do Programa Nacional de De-
sestatização na forma de um decreto que apresento 
agora.

1. Fica instituída a Comissão Especial 
de Investigação do Programa Nacional de De-
sestatização, com a incumbência de proceder, 
em seis meses, amplo levantamento sobre a 
condução e execução do Programa Nacional 
de Desestatização, a partir de sua criação em 
1991, com enfoque em seus aspectos opera-
cionais de eficiência e funcionalidade econô-
micas, interesse público e ética.

(...)
2. A Comissão Especial de Investigação 

Nacional de Desestatização terá o suporte téc-
nico do BNDES e a prerrogativa de requerer 
dos órgãos públicos, no menor prazo legal, 
toda informação e documentação relevantes 
para o desempenho de suas finalidades.

3. A Comissão Especial de Investigação 
do Programa Nacional de Desestatização po-
derá requisitar funcionários públicos da ad-
ministração direta e indireta para formar sua 
assessoria econômica e jurídica, assim como 
contratar assessoria econômica e jurídica du-
rante o período de sua duração.

4. O relatório conclusivo da Comissão 
conterá, obrigatoriamente: a) uma avaliação 
abrangente do Programa Nacional de Desesta-
tização, em seus diferentes subsetores, quan-
to ao aspecto de funcionalidade e eficiência 
econômica, sugerindo procedimentos para 
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corrigir eventuais falhas constatadas; b) em 
caso de constatação de indício de desvios e 
quebra de ética na condução de projetos es-
pecíficos de privatização, uma recomendação 
explícita para que o Presidente da República 
acione o Ministério Público Federal e proceda 
a devida apuração e a eventual punição dos 
culpados”..

Assim, fica claro para a opinião pública que nem o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem algo a es-
conder nem o Presidente Lula se nega a investigar.

Sr. Presidente, concluirei fazendo referência a 
uma conta que não é compreendida por nenhum bra-
sileiro. Em 1991, iniciou-se o processo de venda das 
empresas estatais, tendo-se arrecadado US$90 bilhões. 
Aliás, chamo a atenção dos nossos telespectadores, 
que nos honram com a sua audiência por meio da TV 
Senado e também da Rádio Senado.

O processo de desestatização começou em 1991. 
Os US$ 90 bilhões então arrecadados equivalem hoje 
a R$270 bilhões. Naquela época, a nossa taxa tribu-
tária estava em torno de 27%. Atualmente, segundo 
os especialistas, é 37% – ou seja, 10% a mais. A nú-
meros do PIB de hoje de R$1,5 trilhão, seriam mais 
R$150 bilhões. 

Nesse período, aumentaram-se os impostos. So-
mando-se aqueles R$150 bilhões aos R$270 bilhões, 
seriam R$420 bilhões. Acontece, Sr. Presidente, que 
a nossa dívida interna era R$300 bilhões. No fim do 
ano passado, ela alcançou R$1 trilhão, aumentando-
se, portanto, mais R$700 bilhões. Este valor somado 
a R$420 bilhões equivale a mais de R$1 trilhão.

Sr. Presidente, onde está esse dinheiro? Onde 
está o montante arrecadado da venda das estatais e do 
aumento dos impostos se a dívida cresceu tanto? Essa 
é a conta que a Nação Brasileira pretende entender.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao eminente Líder, Senador Marcelo Cri-
vella, a colaboração. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Juvêncio 
da Fonseca pelo prazo de 20 minutos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de ter a tranqüilidade e a facilidade de expressão do 
Senador Mão Santa para cumprir uma missão bastan-
te espinhosa em nome do meu Estado. Embora não 
tenha a lucidez de comunicação do Senador, como o 
assunto é tão grave e tão claro, tenho certeza absoluta 

de que, mesmo após as palavras de S. Exª, as minhas 
palavras serão compreendidas pelos ouvintes. 

Venho falar das mortes das crianças indígenas 
no meu Estado. Nos últimos doze meses, vinte e uma 
crianças morreram; nas últimas duas semanas, seis. 
Todas morreram de desnutrição. O Mato Grosso do 
Sul tem a segunda maior população indígena do País, 
precedido apenas do Amazonas. 

Tenho visto constantemente a ação daqueles que 
defendem o índio – ONGs, Secretarias de Governo, 
Ministérios, várias lideranças. No entanto, cada vez 
mais, no território nacional, o indígena perece! 

Dizem que algumas ONGs abraçam a causa 
indígena doutrinariamente, filosoficamente, mas, na 
verdade, Senador Tião Viana – V. Exª sabe, pois é da 
Região Norte –, estão interessadas em ganhar com 
isso. Nas reservas indígenas, talvez haja maior preocu-
pação com a riqueza do subsolo do que com a riqueza 
da cultura indígena. 

E isso está acontecendo no meu Estado. É evi-
dente demais para calarmos, principalmente agora que 
um filho de Mato Grosso do Sul preside a Comissão 
Permanente dos Direitos Humanos, do Senado Fede-
ral, que é este humilde Senador que lhes fala!

Não podemos deixar de abordar esse assunto e 
pedir providências. A Comissão de Direitos Humanos 
deve identificar o que está acontecendo não só no 
Mato Grosso do Sul, mas no País, para levar a esse 
estado de abandono e de miséria as nossas crianças 
indígenas.

No hospital da Missão Caiuás, em Dourados, 
em Mato Grosso do Sul, estão internadas cerca de 30 
crianças indígenas com desnutrição. Verifiquem, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a desnutrição 
e o abandono são questões crônicas no meu Estado. É 
resultado da negligência, da incompetência, do aban-
dono do indígena, o que já ocorre há muito tempo no 
meu Estado, bem como certamente em muitos pontos 
do nosso País.

Quando se fala na questão indígena, levantam-se 
heróis de norte a sul deste País, grandes autoridades, 
pessoas que são muito mais filósofas da questão indí-
gena que defensoras dos índios na prática.

Ali, em Dourados, no Sul de Mato Grosso do Sul, 
Estado que, por um lado, se tem apenas 2,3 milhões 
habitantes, por outro, tem 23 milhões de cabeças de 
gado, o maior rebanho bovino de corte deste País, 
uma riqueza imensa, além da produção de grãos. Sei 
que se trata de economia primária, mas é rica, e todos 
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têm condições de, solidariamente, gerar atendimento 
a toda a população. Contudo, isso não ocorre. Ao lado 
das grandes riquezas, há grande pobreza. A pobreza 
que infelicita justamente as crianças indígenas do meu 
Estado, que morrem de desnutrição aos 2, 3, 4 ou 5 
anos de idade. E alguns querem justificar dizendo que 
se trata de uma questão cultural indígena, o que, às 
vezes, não permite a mãe internar o filho.

Isso é desculpa de quem é incompetente, de 
quem não quer atacar o problema de frente, porque, 
se sou eu o responsável pelas crianças do meu Esta-
do, do meu País, seja em que nível for, entre respeitar 
uma cultura que não deixa levar a criança ao hospital 
e desrespeitar a mãe indígena, escolho desrespeitar a 
mãe em favor da vida. Essa é a obrigação nossa.

Antes de conceder os apartes que estão sendo 
pedidos, vou caminhar um pouco na minha argumenta-
ção. Vou pinçar algumas notícias divulgadas nas duas 
últimas semanas em O Estado de S. Paulo, Folha de 
S.Paulo, Fantástico, O Globo, em toda a imprensa 
nacional e principalmente na imprensa no meu Esta-
do, para que possamos ter uma melhor ilustração da 
situação em Mato Grosso do Sul

O Estadão, do último domingo, 27 de fevereiro:

Água Mortal.

A água é apontada por moradores como 
outra causa de doenças. A aldeia é ligada à 
rede de abastecimento de Dourados, mas o 
fornecimento só é feito em determinados ho-
rários. ‘A água só chega à noite’.

Vejam V. Exªs que esta aldeia tem ligação com 
a rede de água potável do Município, e esta água não 
chega à aldeia. Por quantos anos isso ocorre? E é em 
razão disso, da falta da água potável, que também pode 
estar acontecendo a morte dessas crianças.

Segue a notícia:

’Durante o dia, temos de buscar no açu-
de.’ (...) O açude fica a menos de um quilô-
metro do Lixão de Dourados e há suspeitas 
de que o chorume tenha contaminado lençóis 
freáticos.

Vejam que é uma das causas.
Folha de S.Paulo, de domingo, 27 de fevereiro:

Egon Heck, coordenador do Cimi (Con-
selho Indigenista Missionário), entidade ligada 
à Igreja Católica, disse que a falta de tekoha 

(terra considerada território sagrado) para os 
índios explica a miséria das aldeias.

Esse é um dos filósofos da questão indígena: 
por faltar território sagrado institucionalizado na aldeia 
dá-se a morte por miséria, por abandono. Ele, que re-
presenta o Cimi, da Igreja Católica, na região, filosofa 
em vez de cumprir sua obrigação de proteger os índios 
por meio de sua representação.

O Estado de S. Paulo, de 26 de fevereiro:

Um dos líderes dos guarani-caiovás na 
região, Carlos Antônio Duarte, o Piririta, la-
mentou mais uma morte entre os índios. E 
afirmou que a Fundação Nacional do Indio 
está ‘paralisada’. ‘Estão apenas olhando a si-
tuação. Jogam a culpa na prefeitura. A Funai 
é omissa em Dourados’, acusou.

É o próprio índio falando das mazelas da Funai. E 
quem de nós desconhece o que seja a Funai? Trata-se 
de uma instituição falida, desestruturada, que fomenta 
muito mais conflitos fundiários do que propriamente 
resolve a questão indígena neste País. O índio está 
inconformado com a Funai.

O jornal Estado de Mato Grosso do Sul, de 
segunda-feira, dia 28, em matéria intitulada: “Agora, 
a Funasa atua até nos finais de semana”. Depois que 
morreram tantas crianças, a Funasa (Fundação Na-
cional da Saúde) vem atuar até nos finais de semana. 
E como atuava antes?

Correndo atrás do tempo perdido, a 
equipe do Departamento Nacional de Saúde 
Indígena (Dsei) da Funasa passou o dia de 
domingo prestando atendimento nas aldeias 
Jaguapiru e Bororo, em Dourados. A partir de 
hoje, mais quatro nutricionistas e três médi-
cos, vindos de Brasília, começam a atuar na 
reserva indígena.

Agentes de saúde e médicos, Senador Marcelo 
Crivella, estão indo de Brasília para lá, nessa hora de 
emergência. Há tantos médicos e pessoas para se-
rem agentes de saúde, e a Funasa, na sua omissão, 
desloca servidores de Brasília para lá a fim de fazer 
esse trabalho.

O Estado de Mato Grosso do Sul, segunda-
feira, dia 28 de fevereiro:

’Não tem nada na minha casa nem água. 
O único jeito é trabalhar fora para sustentar a fa-
mília’, afirmou o índio Libério Vilhalva, 61 anos, 
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avô do menino Robson Garcia Fernandes, de 
dois anos, que morreu na tarde de sábado.

‘A carência do índio não é de hoje’. Vilhal-
va diz que trabalha há 30 anos como empre-
gado e não recebe cesta básica do Programa 
Segurança Alimentar. ‘A água que a gente toma 
é do poço. Já tem um mês que estou sem água 
encanada’, finalizou o índio.

Aí pergunto: esse programa social do Governo 
Federal que distribui tantas cestas básicas só atende 
à clientela eleitoral? Vamos atender também a clien-
tela indígena, não deixar as nossas crianças morre-
rem de fome.

O Correio do Estado, de sábado:
Ao comentar a quinta morte de crianças indíge-

nas por desnutrição, neste ano, em Dourados, Mato 
Grosso do Sul, o Ministro do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Patrus Ananias, sustentou hoje 
que o problema tem razões culturais e fundiárias que 
transcendem sua pasta.

A Pasta de S. Exª não tem nada a ver com a 
cultura nem com o conflito fundiário, por isso S. Exª 
está fora.

‘O nosso dever de casa está feito’, disse o 
Ministro, que defendeu outros órgãos federais, 
como a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 
e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

‘Nós temos um convênio com o Gover-
no de Mato Grosso do Sul, repassamos R$5 
milhões. Estamos mandando em dia e au-
mentamos muito o envio de cestas básicas’, 
disse Patrus, referindo-se às medidas emer-
genciais adotadas para reverter o quadro de 
desnutrição entre crianças indígenas menores 
de cinco anos.

Lavam as mãos, Sr. Presidente, quando o pro-
blema é permanente, é crônico e é fruto do abandono 
dessas crianças pelas autoridades, Funasa, Funai, 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. Todos querem apenas defender o índio, mas 
não querem levar ao índio a assistência de que ele 
necessita, como a médica, respeitando as suas ques-
tões culturais.

Não será agora, no fim de semana, após todos 
esses escândalos, que a Funai, com uma força-tarefa, 
cobrirá essa omissão de tanto tempo.

Jornal O Progresso, sexta-feira, dia 25 de fe-
vereiro.

MPE quer apurar se família indígena está 
cuidando bem dos filhos.

O inquérito aberto pela Promotoria da 
Infância e Juventude pode também apontar 
se os pais das crianças que estão com des-
nutrição estavam sendo omissos durante o 
tratamento dos filhos.

‘Se ficar comprovado que os pais não 
estão cuidando com esmero dessas crian-
ças nós temos a prerrogativa de suspender o 
poder familiar, com isso colocando a criança 
para ficar com os avós ou com parentes que 
tenham condição de tratá-la’.

O Ministério Público é para isso? É também para 
isso, mas tirar o pátrio poder dessa família indígena, 
por ela não estar cuidando da criança, quando essa 
criança e essa família estão abandonadas, sem orien-
tação, sem educação, sem assistência, sem água, sem 
esgoto, sem cultura, sem nada? Mas o Ministério Pú-
blico diz: Vamos tirar o pátrio poder desses pais que 
não cuidam da criança. E o que vão fazer com o Poder 
Público, que não cumpre as suas obrigações com os 
índios? Vão tomar do Poder Público o quê? 

Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, sába-
do, 26 de fevereiro.

Agora, o diretor do Departamento de 
Saúde Indígena, Alexandre Padilha, vai acom-
panhar de perto a carência dos índios e pro-
meteu intensificar os programas de combate 
à desnutrição. [Agora!] 

Além da intervenção em Dourados, a 
Funasa pretende reduzir os índices de mor-
talidade com a ampliação do Programa Vigi-
lância Nutricional para gestantes. A ação é 
desenvolvida há dois anos por agentes indí-
genas de saúde que fazem a pesagem das 
crianças. Mais quatro nutricionistas e três mé-
dicos, vindos de Brasília, vão começar a atuar 
na próxima semana.

Padilha prometeu reforçar o atendimento 
no Centro de Recuperação Nutricional (Centri-
nho), em Dourados, e nas casas das aldeias 
onde há crianças com peso baixo.

E assim seguem as notícias.
Há um artigo publicado hoje, no jornal Correio 

do Estado, cujo autor é o Sr. Jorge Eremites de Oli-
veira, Doutor em Arqueologia pela PUCRS, Professor 
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da UFMS e membro do Conselho Municipal para As-
suntos Indígenas, que diz o seguinte: 

Salvo melhor juízo, com o atual governo 
federal teve início um processo de desman-
telamento de muitas ações da Funasa, con-
seqüência de ingerências político-partidárias 
na indicação de profissionais inabilitados para 
cargos estratégicos da Fundação”. (...) 

Equívocos assim precisam ser dirimidos 
com urgência, pois nada justifica a morte de 
crianças, sejam elas indígenas ou não. Além 
disso, são igualmente inadmissíveis quaisquer 
represálias contra trabalhadores que ousaram 
denunciar essa situação dramática enfrentada 
pelas comunidades indígenas no Estado.

Essa é a situação, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores.

Concedo um aparte ao Senador Marcelo Crivella, 
o primeiro que pediu.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Se-
nador Juvêncio da Fonseca, V. Exª está de parabéns! 
Quero enaltecer o seu discurso. V. Exª tem defendido 
com muito afinco o povo e a terra do seu Estado, o 
Mato Grosso do Sul. V. Exª agora dirige uma comissão 
fundamental para nós. Eu já havia lhe pedido perdão 
por não poder comparecer à reunião de quinta-feira, 
porque se trata de uma comissão a que eu jamais 
gostaria de faltar. Eu poderia até, em casos de emer-
gência, faltar a reuniões de outras, mas não às dessa 
comissão, que vai cuidar da legislação participativa e 
dos direitos humanos. 

O crime contra os direitos humanos no Brasil é 
causado pela concentração de poder e renda. Vive-
mos em um País, Senador Juvêncio, onde os meios de 
comunicação são vários, como rádio e televisão. En-
tretanto, dois proprietários de meios de comunicação 
concentram o poder: o Grupo Abril e as Organizações 
Globo. No setor de bancos, observa-se grande con-
centração, com Itaú e Bradesco; na área de alumínio, 
Alcan e Alcoa; na siderurgia, há o Grupo Gerdau e a 
Votorantim; no produção de cimento, Votorantim e Tupi. 
Assim ocorre com o papel e a celulose. E tudo o mais 
neste País é concentrado. 

O Brasil tem três classes sociais. Segundo a Re-
ceita Federal, 10.522 brasileiros têm US$82 bilhões 
depositados em bancos no exterior. Dez milhões de 
brasileiros são detentores de 20% da renda nacional. 
Duzentos bilhões depositados em banco. Enquanto 

isso, 160 milhões de brasileiros estão na periferia. V. 
Exª tem nas mãos a Comissão de Diretos Humanos 
e Legislação Participativa. V. Exª vai clamar da tribu-
na e vamos ouvi-lo e segui-lo, porque V. Exª nos vai 
liderar, para acabar com esse estado de coisas, para 
que não morram mais índios de fome, para que o povo 
brasileiro não passe pela vergonha de ser brasileiro. 
Que Deus o abençoe! Que sua luta seja ouvida nos 
céus por Deus e, na terra, pelos homens de boa von-
tade, e que possamos mudar esse quadro, Senador. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) 
– Agradeço-lhe o brilhante aparte, Senador Marcelo 
Crivella.

Concedo um aparte ao Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PMDB – AP) – Senador Ju-

vêncio da Fonseca, é oportuna a sua denúncia. Con-
gratulo-me com V. Exª, visto que estamos passando 
por uma situação muito difícil nas regiões indígenas. 
O que V. Exª fala do seu Estado é extensivo também 
ao nosso, ao Estado do Amapá. Temos que ter mui-
to cuidado com as ONGs. Os Governos Federal, Es-
taduais e até Municipais já repassaram, em muitas 
oportunidades, a responsabilidade do atendimento à 
saúde dos indígenas – principalmente – a determina-
das ONGs. Muitas delas são suspeitas. E o Governo 
fica omisso, não fiscaliza as propostas reais dessas 
ONGs. Sabemos que muitas delas, principalmente as 
que atuam em áreas indígenas, podem sair de lá sem 
cumprir o seu papel com o índio, a assistência à saúde, 
mas, com certeza, saem de lá com o mapa geológico 
completo, para, depois, atuar na clandestinidade ou, 
talvez, de forma oficial. Parabenizo V. Exª e chamo a 
atenção do Governo brasileiro para o fato de que a 
responsabilidade com o índio é da Funasa e da Funai. 
Ao Governo cabe essa responsabilidade. Que o Go-
verno centralize aqui, sim, as ações da ponta nesses 
serviços importantes. Parabéns a V. Exª. 

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) 
– Obrigado, Senador Papaléo Paes. É importante o 
aparte de V. Exª.

Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Aproveito o en-

sejo para cumprimentá-lo, porque tenho certeza de que 
ninguém melhor do que V. Exª para presidir a Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Participativa. V. 
Exª presidiu, com ímpar competência, a Comissão de 
Ética do Senado. E quis Deus que estivesse presidin-
do esta sessão o nosso médico Tião Viana, que, sem 
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dúvida, é um dos melhores quadros, sem dúvida, é o 
Camisa 10 do PT. Ainda tenho esperança de que o PT 
faça uns gols, porque tem nos seus quadros alguém 
como Tião Viana. E S. Exª é médico. Estão falando 
tanto em mudanças nos Ministérios que seria uma 
bênção, uma inspiração de Deus a um Presidente da 
República se o Senador Tião Viana deixasse a Pre-
sidência dos trabalhos desta Casa para ser Ministro 
da Saúde. Tudo existe! O erro do PT é querer criar a 
roda. O PSF, o Programa Saúde Familiar, é para isso. 
E mais, com um agravante. Enquanto está o Senador 
Tião Viana suando a Camisa nº 10, pelo PT, pelo Par-
tido dos Trabalhadores – que era a nossa esperança –, 
o Governador do Estado lá é do PT. Estão fazendo gol 
contra, permitindo que o Brasil e a democracia sofram 
deboche, porque democracia é sobretudo fraternida-
de, quer dizer, o direito e o respeito às minorias, que 
são os nossos índios. E os nossos aplausos ao povo 
de Mato Grosso do Sul. Orgulhoso fiquei quando V. 
Exª disse que cada mato-grossense tem dez cabeças 
de gado. O Uruguai é forte e rico, Senador Papaléo, 
porque cada um tem cinco cabeças de gado. No Mato 
Grosso do Sul, a riqueza é bem maior.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) 
– Obrigado, Senador Mão Santa. 

Na quinta-feira próxima, às 9 horas e 30 minutos 
da manhã, teremos audiência pública, aprovada na 
Comissão de Direitos Humanos. Ouviremos, nessa 
oportunidade, o Prefeito de Dourados (MS), Laerte 
Tetila, que também é do PT.

Com certeza, haverá uma solução, porque, se o 
Governo Federal, o Governo estadual de Mato Grosso 
do Sul e o Prefeito de Dourados são do PT, fica mais 
fácil, diante da ausência de contradições políticas, al-
cançarmos um bom resultado para as crianças indí-
genas do meu Estado.

Ouviremos também o Secretário de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, José Giacomo Baccarin; 
o Coordenador de Mato Grosso do Sul da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), Gaspar Francisco Hick-
mann; e o Chefe do Núcleo de Dourados da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), Israel Bernardo da Silva. 
Todos já confirmaram a presença.

E pedimos aos nossos Pares, principalmente aos 
da Comissão, que estejamos atentos, na quinta-feira, 
às 9h30min, para que essa audiência seja represen-
tativa e, assim, possamos diagnosticar a questão e 
oferecer soluções.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço ao nobre Senador Juvêncio da Fonseca.
Concedo a palavra, por cessão da Senadora Ma-

ria do Carmo Alves, ao Senador Papaléo Paes.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta 
Casa para tratar de um dos mais graves problemas de 
saúde pública do Brasil: as deficiências existentes na 
área de saneamento básico, o que ocorre principal-
mente nas regiões menos desenvolvidas.

Na Região Norte do Brasil, mais de 90% das 
cidades não possuem sistema de coleta de dejetos e 
somente 2,4% das residências são atendidas por rede 
pública de esgoto.

Trata-se de situação da maior gravidade, de todos 
os pontos de vista: da saúde pública, da cidadania, do 
respeito à Constituição, da economia e do bom uso de 
recursos públicos e da própria racionalidade.

No campo internacional, esse problema tem preo-
cupado importantes instituições mundiais, como a ONU, 
a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância e a assistência aos desam-
parados são direitos sociais assegurados pelo art. 6º 
da Constituição Federal.

O Comitê das Nações Unidas para os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais estabeleceu, em no-
vembro de 2002, o direito à água limpa para uso pes-
soal e doméstico como direito fundamental de todos 
os seres humanos.

Por isso mesmo, é obrigação legal do Poder Pú-
blico fornecer água limpa e gratuita a todos os cida-
dãos, principalmente aos mais pobres, aqueles que se 
encontram abaixo da linha de pobreza e não podem 
ser discriminados por sua condição social.

O mesmo deve valer para a coleta de lixo e es-
goto, para que possamos cumprir o disposto no art. 3º 
da Constituição Federal, que estabelece como obje-
tivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
“construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir 
o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; promover o bem de todos, sem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”.

    333ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2005 

Índice Onomástico



03412 Terça-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2005

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que é flagran-
te a inconstitucionalidade de decisões do Governo 
que implicam a alocação de recursos públicos que 
contribuam para manter ou aumentar desigualdades 
sociais e regionais, gerando discriminação entre os 
brasileiros.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não podemos admitir esse tratamento discriminatório 
em relação à Região Norte, principalmente quando es-
tão em jogo a saúde, o bem-estar, a cidadania e os di-
reitos sociais dos nossos irmãos do Norte do Brasil.

Quando me refiro à saúde, estou remetendo-me 
ao conceito mundialmente aceito de saúde, que não 
significa apenas ausência de doença. Refiro-me ao 
conceito de saúde como completo bem-estar físico, 
mental e social.

É isso que estou defendendo para nossos irmãos 
brasileiros, principalmente para nossos irmãos da Re-
gião Norte, que têm sido tratados de forma discrimina-
tória, que não têm sido contemplados adequadamente 
com investimentos governamentais em setores priori-
tários, que historicamente se concentram nas regiões 
mais ricas e desenvolvidas do Sul e do Sudeste.

Os brasileiros do Norte clamam por justiça, co-
meçando com uma melhor repartição nos investimen-
tos governamentais e maior racionalidade no gasto 
público, colocando a saúde como a prioridade das 
prioridades.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos os 
191 Estados-Membros das Nações Unidas assumiram 
o compromisso formal de, até o ano 2015, erradicar a 
pobreza extrema e a fome, universalizar o ensino bá-
sico, promover a igualdade entre homens e mulheres, 
reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, 
combater a Aids, a malária e outras doenças.

Será muito mais difícil atingir essas metas, de-
nominadas Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
se não estão disponíveis serviços públicos essenciais 
como água potável, esgoto e coleta de lixo.

Não há dúvida de que quaisquer investimentos 
realizados nas áreas médica, hospitalar e de medica-
mentos se tornam quase inúteis se não há garantia 
das condições higiênicas mínimas representadas por 
água potável, esgoto e coleta de lixo.

Existem estimativas de especialistas, nacionais e 
internacionais, que demonstram claramente que cada 
real investido em saneamento produz uma economia 
de até R$5,00 (cinco reais) em despesas de saúde.

Não podemos admitir, em pleno século XXI, em 
um Brasil que pretende fazer parte do grupo de países 
mais importantes do mundo, que existam brasileiros 
de primeira, segunda e terceira classes, só pelo fato 

de alguns terem nascido numa região mais pobre, na 
Região Norte do Brasil.

Não podemos admitir que nossas cidades conti-
nuem com esgoto a céu aberto, servindo de criadouro e 
de fomento para as mais diversas doenças, como a den-
gue, leptospirose, hepatite, para citar apenas algumas 
epidemias que nos atingiram nos últimos tempos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sabemos 
que existem planos e projetos governamentais para en-
frentar o grave problema do saneamento básico, como 
o Plano Nacional de Saneamento Ambiental.

Sabemos que o Ministério das Cidades está tra-
balhando e envidando esforços para a melhoria do 
saneamento básico.

No entanto, a Região Norte e o Estado do Amapá 
não podem esperar, pois a situação da saúde pública 
em nossa região é grave e tende a se agravar ainda 
mais, se os investimentos na área de saneamento bá-
sico não se realizarem imediatamente.

Concedo aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Papaléo 

Paes, quero cumprimentá-lo por trazer à Casa um tema 
tão importante para o nosso País. Senador Jefferson 
Péres, talvez V. Exª se lembre: o primeiro livro de higiene 
em nosso País foi o do Professor Afrânio Peixoto, que 
discursava – como o nosso Senador Papaléo Paes – e 
dizia, há 100 anos: “A saúde pública no Brasil é feita 
pelo sol, pela chuva e pelos urubus”. E isso continua. 
Cidades e cidades não têm saneamento. Por isso, o 
meu PMDB tem a ensinar ao Lula e ao cabeça-dura 
José Dirceu. Eu tenho a ensiná-los. Fui Prefeitinho e 
Governador do Estado, eles, não; também não foram 
Senadores e talvez nunca o sejam. Teresina vai rece-
ber um prêmio agora por ser uma das cidades do País 
que mais se desenvolveu. Os políticos não são afeitos 
a fazer obras de esgoto e saneamento porque dizem 
que isso não dá voto, não se vê. Queria estimular os 
Prefeitinhos, os Governadores a realizá-las, porque 
dão voto: aqui estou. Então, minha obra fundamental 
no Governo do Piauí, o maior investimento, foi um pro-
jeto com a Caixa Econômica, de US$30 milhões – na 
época em que eu governava o Piauí, o dólar equipa-
rava-se ao real –, que foi o projeto Sanear. Teresina 
tinha somente 30 quilômetros em serviço de esgoto, e 
era um serviço que não funcionava direito; era só es-
tético: o esgoto das ruas era lançado no rio Poti, con-
taminando-o. O Governo anterior, do Senador Alberto 
Silva, iniciou um projeto de 70 quilômetros e não teve 
êxito. Então, acoplamos esse projeto e acrescentamos 
mais alguns. Como resultado, Teresina agora tem qua-
se 400 quilômetros de esgoto. São Luís do Maranhão 
só tem um décimo disso. Mas quero transmitir um 
fato: como professor de Biologia – para onde se vai, 
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Senador Tião Viana, leva-se a formação profissional 
–, eu pensava na mortalidade infantil, que se reduziu, 
passou a ser uma das menores do Brasil; pensava na 
longevidade, que era pouco mais de 50 anos e hoje 
está em 70 anos. Está-se vivendo mais. Atentai para o 
que digo: isso dá voto, Lula. Quero ensiná-lo: se quer 
a reeleição, invista nisso. Senador Tião Viana, próximo 
ao Natal, recebi um convite de um empresário da cons-
trutora Moana. Era a inauguração do maior edifício da 
cidade, quase 30 andares, Senador Juvêncio. Por ser 
uma empresa particular, protelei o comparecimento. 
Era Governador do Estado e tinha outros compromis-
so. Quase à meia-noite, o empresário me telefonou: 
“Governador, se o senhor não vier, não tem...” Eu dis-
se: “Mas, rapaz, isso não tem nada do Governo, é um 
prédio particular, apartamento de rico”. Mas fui. Che-
guei lá, estavam os donos. Era um daqueles edifícios 
chiques. Então, o presidente da empresa disse: “Se 
não fosse este Governador, não haveria verticalização 
em Teresina”. Quando comecei a governar o Estado, 
existiam cinco edifícios; hoje há mais de 200. Ele dis-
se: “Nós não faríamos 80 fossas no fundo do quintal”. 
Surgiram dois shoppings: não se poderiam fazer 400 
fossas e lançar o esgoto no rio Poti ou no Parnaíba. 
Então, de repente, Teresina verticalizou-se. É como diz 
Padre Antônio Vieira: “O bem nunca vem só”. Eu fiz a 
obra com a intenção de melhorar a qualidade de vida, 
mas veio a beleza, a verticalização. No entanto, foram 
necessários recursos. Precisamos de mentes lúcidas, 
competentes, como a de Tião Viana. Está na hora de 
trocar, de mudar o time. É hora de sair o núcleo duro e 
entrar uma inteligência viva, flexível e moderna, como 
a de Tião Viana, no Palácio do Planalto.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Obrigado, 
Senador Mão Santa, por sua intervenção.

Quero dar um exemplo claro, clássico, do pro-
blema da saúde pública no Brasil no que se refere 
ao saneamento básico, principalmente ao sistema de 
coleta de dejetos. O único Município do Amapá que 
tem sistema de coleta de dejetos é Macapá, a capi-
tal do Estado. Nenhum outro Município dispõe desse 
sistema. Estimamos, hoje, que o sistema de coleta de 
dejetos atende apenas 2% da população do Estado 
do Amapá.

Senador Tião Viana, como médico e estudioso 
da saúde pública em nosso País, V. Exª sabe o que 
significa essa cifra. Desde a década de 70, não houve 
investimento nenhum na área da coleta de dejetos no 
Estado do Amapá. E podemos justificar isso: depen-
demos, única e exclusivamente, de recursos extra-or-
çamentários para implementar esse tipo de trabalho. 
O Governo do Estado do Amapá vive praticamente de 
repasses do Fundo de Participação dos Estados e do 

que consegue arrecadar de ICMS, recursos que mal 
dão para a manutenção dos sistemas diversos existen-
tes para o atendimento da nossa população. 

Por isso, quero fazer um apelo veemente ao 
Presidente da República: Senhor Presidente, olhe os 
pequenos Estados, principalmente os do Norte do 
Brasil. Eles não têm condições de investimento nessa 
área tão importante para a saúde pública brasileira. 
É o Governo Federal que deve investir. Peço a Vossa 
Excelência que não contigencie qualquer tipo de verba 
que seja destinada a esse tipo de atendimento, porque 
é uma necessidade absoluta que temos. Não sei como 
está o Estado de Vossa Excelência, mas o Amapá não 
teve sequer a adição de um metro de esgoto a partir 
da década de setenta, o que é lastimável. A população 
praticamente triplicou de lá para cá. O Governo tenta 
acompanhar a demanda para o fornecimento de água 
potável, mas não consegue acompanhá-la no serviço 
de esgotos, ou seja, de coleta de dejetos.

Faço esse apelo ao Senhor Presidente da Repú-
blica, aos Srs. Ministros das Cidades e da Saúde para 
que olhem, com muita atenção, essas necessidades, 
que são da maioria dos Estados do Norte do País.

Não podemos continuar com esta situação alar-
mante, em que mais de 90% das cidades não possuem 
coleta de dejetos e somente 2,4% das residências são 
atendidas por essa rede geral de esgotos, conforme 
demonstrado no Atlas de Saneamento do IBGE.

Deixo aqui meu apelo, mais uma vez, às autorida-
des governamentais para que encontrem rapidamente 
uma solução para o grave problema do saneamento bá-
sico no Estado do Amapá e em toda a Região Norte.

Concedo um aparte ao nobre Senador Tião Via-
na.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Papaléo Paes, desejo cumprimentá-lo por seu pro-
nunciamento, que traz à reflexão de todos o tema do 
saneamento básico, sempre desafiante e que talvez 
diga respeito à responsabilidade social que têm os 
governantes. Quando se fala em responsabilidade 
política, as ações podem ser diversas, mas, quando 
se olha para o saneamento básico, é impossível dis-
sociá-lo da responsabilidade social. No meu Estado, V. 
Exª indagou qual seria a realidade. Com muita alegria, 
posso dizer que 50% dos Municípios não tinham água 
tratada e distribuída à população e, hoje, com muita 
alegria, 100% a têm. Está em fase final de acabamento 
uma estação de tratamento de esgoto, que, concluída 
ainda este ano, atenderá pelo menos 50% da popu-
lação no Estado, de uma maneira geral, até o final do 
segundo mandato do Governo Jorge Viana, e signifi-
cará 70% de cobertura na capital, Rio Branco. Então, 
o Governo do Estado fez um esforço sobre-humano 
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para corresponder à expectativa da população quanto 
à qualidade de vida. Concordo com V. Exª: quando se 
olha o fosso das desigualdades regionais deste País, 
podemos simplificar ações de governo. Pensando as-
sim, como V. Exª disse, às vezes uma quantia muito 
pequena para um Estado da Região Norte significa 
inversão absoluta nos indicadores de qualidade de 
vida, porque o pouco vale muito e muda completa-
mente a realidade, diferentemente do que ocorre em 
cidades grandes que recebem, às vezes, investimen-
tos vultosos, mas que não alcançam resultados em 
termos de aumento de qualidade de vida. Penso que 
é um desafio que está posto ao Governo Lula, e nós 
sabemos que desafios se impõem com números. Para 
que cada cidadão brasileiro possa ter uma mudança 
em sua qualidade de vida é preciso haver governan-
tes que apliquem no mínimo cinco bilhões de reais ao 
ano durante pelo menos vinte anos para alcançar as 
metas dos países desenvolvidos. Esse é o tamanho 
do desafio que o Brasil tem.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agradeço 
e parabenizo V. Exª também pela evolução que o seu 
Estado apresenta, e conseqüentemente esses para-
béns vão para o Goveranador Jorge Viana, que foi meu 
contemporâneo, pois, quando eu era Prefeito de Maca-
pá, S. Exª era Prefeito da capital de seu Estado.

Diante do que falei, estaremos cumprindo a Cons-
tituição Federal, garantindo cidadania e bem-estar à 
população mais pobre, combatendo a pobreza e redu-
zindo as desigualdades sociais e regionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Juvêncio da Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, 
por cessão do Senador Romeu Tuma.

Em seguida, os três próximos: Senadores Marco 
Maciel, Garibaldi Alves Filho e Almeida Lima.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, há poucos minutos, ouvi 
a manifestação do Senador Juvêncio da Fonseca, que 
ora preside a sessão, quando se referiu à mortalidade 
indígena no Estado do Mato Grosso do Sul. Tratou-se 
de um pronunciamento forte, mediante o qual chama 
a atenção das autoridades federais e impõe o desafio 
ao seu próprio povo. Como muito bem foi dito aqui, a 
simples solidariedade da população do Estado que tem 
poder aquisitivo poderia ser determinante na mudança 
desses indicadores. 

Foi um pronunciamento lúcido e de responsa-
bilidade, de alguém que falou como Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal 
e que está convocando autoridades do Estado para 
que correspondam às expectativas do Brasil numa 
intervenção necessária e urgente para mudar aquela 
realidade. 

É um assunto que não é novo e que tem sido 
muito bem tratado pela grande imprensa brasileira 
– por ela manifesto aqui o meu respeito e reconhe-
cimento ao papel cívico que está tendo ao tratar de 
maneira transparente e permanente, nos noticiários, 
essa questão. Não se trata apenas da morte de sete 
ou oito crianças pela fome, mas de uma realidade que 
impõe um constrangimento à nação e que urge ação 
imediata das autoridades para que possamos mudar 
esses intoleráveis indicadores. Ailton Krenak, um dos 
grandes nomes da história indígena brasileira, dizia que 
a integridade moral da nação brasileira diz respeito à 
sobrevivência dos povos indígenas. É este o desafio 
que se impõe a todos nós. 

Em 1999, de cada mil crianças indígenas nasci-
das vivas, 112 morriam antes de completarem um ano 
de idade. E hoje, de cada mil crianças índias nascidas 
vivas, 46 morrem antes de completarem um ano de 
idade. Dados oficiais do IBGE de 2003 dão conta de 
que, a cada mil crianças nascidas vivas, 27 crianças 
morrem antes de completarem um ano de idade, se 
forem crianças não-índias. Então, é um desafio, por-
que há uma diferença de 100% de mortalidade infan-
til atingindo crianças índias em relação às não-índias. 
E temos a resposta por parte do Governo no que diz 
respeito à epidemia atual que está ocorrendo em Mato 
Grosso do Sul. Não estou dizendo que seja a resposta 
satisfatória, nem que seja a ideal. Creio até que não 
o é. Precisamos fazer muito mais. Tenho certeza da 
responsabilidade e da sensibilidade do Senhor Pre-
sidente da República, dos Srs. Ministros de Estado e 
falo da tribuna consciente de que estarão sensíveis, 
cada vez mais, a uma intervenção que mais atenda 
de imediato a essa questão. 

Em fevereiro de 2005, das ações emergenciais 
tomadas pelo Governo Federal, o Programa Bolsa Fa-
mília foi estendido à população indígena de Dourados, 
Mato Grosso do Sul, foco dos Caiuá/Guarani, atenden-
do a 512 famílias cadastradas, ou seja, um índice de 
cobertura satisfatório. 

Há um compromisso imediato da ação interminis-
terial do Governo Lula em atender 1.200 bolsas famílias 
até o mês de junho como uma ação emergencial para 
superar as dificuldades que estão postas. 

Foi criada, em fevereiro de 2005, a extensão do 
Programa Fome Zero à população indígena de Dou-
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rados, Mato Grosso do Sul. Houve uma transferência 
do distrito sanitário indígena para Dourados, MS, para 
que as ações de gestão praticadas pela Funai e pela 
Funasa fossem colocadas exatamente no pólo de con-
flito e de inquietação que atinge a todos nós, que é o 
da mortalidade dessas crianças. 

As parcerias diversas foram implantadas. Ações 
estruturantes envolvendo o Ministério da Saúde, a Fu-
nasa – como estatal auxiliar – o Ministério da Agricul-
tura, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio 
Ambiente e a própria Funai foram muito bem estabe-
lecidas pelo Governo para que pudessem correspon-
der ao grave problema da subnutrição que atinge as 
crianças índias naquela Região.

As organizações não-governamentais se expres-
sam da seguinte forma sobre o tema: trata-se de um 
problema que não terá solução apenas no campo do 
assistencialismo, porque há trinta anos o processo de 
ocupação e utilização das riquezas naturais no Mato 
Grosso do Sul vem transformando as áreas que eram 
naturais, ocupadas por alguns povos indígenas, em 
áreas produtivas. E alguns atrás, ainda no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, tivemos uma demarca-
ção assegurada para as populações indígenas que 
não tinham áreas naturais mais garantidas, mas áre-
as degradadas e utilizadas para fins de agricultura. 
Então, foi um problema que se impôs, porque aquela 
população tinha que copiar os métodos de produção 
e agricultura das populações brancas, porque o seu 
recurso natural já não estava mais preservado. Era 
um direito constitucional recuperado pela sociedade, 
mas era uma situação que já não conseguia respeitar 
a própria cultura. O Governo tentou financiar a produ-
ção alternativa com tratores e sementes, mas não foi 
suficiente para assegurar o fim de uma situação de 
subnutrição para aquela população.

Hoje, o próprio Presidente da Funai, o Dr. Mér-
cio Pereira Gomes, com muita coragem, cogita a pos-
sibilidade de, como solução, levar determinadas po-
pulações que estão nessas condições, na luta pela 
demarcação, para áreas de florestas naturais, onde 
possa haver, sim, uma adaptação correta dessas po-
pulações à sua cultura, à sua tradição, ao seu modus 
vivendi. Creio que é um debate que tem de ser posto 
de maneira imediata para a sociedade. Temos a tute-
la do Estado por normas constitucionais perante os 
povos indígenas, e essa situação não pode ficar de 
forma nenhuma como ficou.

No final de 2002, no Governo Fernando Henri-
que Cardoso ainda, o problema já estava instalado na 
região de Dourados, e foi criado o Centro de Reabilita-
ção Nutricional, chamado Missão Caiuá de Dourados, 
que tinha como propósito reduzir aquela mortalidade 

infantil. Àquela época, a implantação desse Centro de 
Reabilitação Nutricional para os cauiás fez com que, 
no primeiro ano, tivéssemos a redução, de 60%, em 
2002, para 31% das crianças que eram subnutridas 
na região, e 10% somente no ano passado.

Isso demonstra que houve uma intervenção ba-
seada numa série histórica com o propósito de atender 
às populações. No mesmo período, estivemos numa 
situação de análise, permitindo refletir que a ação do 
Governo estava instalada. Em 2003, 15% das crian-
ças foram avaliadas com desnutrição, 16% em risco 
nutricional. Em 2004, houve uma redução desses nú-
meros para 12% e 15% respectivamente. Então, as 
ações ocorreram. Em 2003, o Governo investiu R$4 
milhões para o atendimento àquela população. Esta-
beleceu uma meta de construção de 200 casas pelo 
Ministério das Cidades, numa política de saneamento 
básico correspondente às necessidades básicas da 
população.

Mas qual é o problema? É um problema históri-
co. Na área demarcada, assegurada para a ocupação 
dos povos indígenas da região, há 11 mil pessoas, e 
caberiam apenas duzentas famílias –– dados aponta-
dos por estudos, como V. Exª muito bem colocou, Sr. 
Presidente, em seu discurso anteriormente.

O problema da água que não se resolve. O siste-
ma de distribuição de água para a população indíge-
na é intermitente e atende no período da noite; quer 
dizer, é possível, pelas condições de equipamento da 
prefeitura de Dourados, um sistema de distribuição de 
24 horas? E todos nós sabemos, o que é consagrado 
na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência: 
a redução da mortalidade infantil cai à metade apenas 
com a distribuição de água tratada à sua população.

Então, desafios e soluções estão aos olhos. Pen-
so que o nosso Governo poderia agir de maneira mais 
imediata ainda nessa questão. Acho que é o momento, 
pelo que está acontecendo e constrangendo o Brasil, 
de levar os ministros das áreas fins para aquela região, 
uma reunião dentro da aldeia com as comunidades 
indígenas, uma reunião na região de Dourados, dis-
cutindo com as lideranças, e tomando medidas com 
prazos de 30, 60 e 90 dias, porque essa questão não 
pode continuar como está. As medidas técnicas ne-
cessárias foram tomadas. Creio que é hora de uma 
intervenção política e social que corresponda, de fato, 
à expectativa daquela população.

Também analiso, com muita atenção, o fato de 
as organizações não-governamentais dizerem que o 
problema é muito maior. O problema não é o simples 
indicador da desnutrição. O problema está na não-de-
marcação das terras indígenas e na demarcação equi-
vocada da terra, porque a população já não encontra 
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os recursos naturais do seu hábitat, da sua cultura e 
da sua maneira de viver, para que possa ter a sua so-
brevivência garantida.

Sr. Presidente, passo à análise da série históri-
ca da demarcação, da homologação e da delimitação 
das terras indígenas no Brasil entre o Governo do 
Presidente Fernando Henrique e o Governo do Pre-
sidente Lula.

Em termos de delimitação, o Governo do Pre-
sidente Lula delimitou 21 regiões, e o Governo do 
Presidente Fernando Henrique, zero. O Governo do 
Presidente Fernando Henrique investiu e foi superior 
em termos de declaração de áreas para delimitação. 
Quanto à homologação, o Governo Lula foi superior 
no ano de 2003 em relação aos dois primeiros anos do 
Governo do Presidente Fernando Henrique.

Portanto, existe uma situação histórica de res-
ponsabilidade do Estado, com a participação dos ór-
gãos-fim, como a Funai, o Ministério da Justiça e a 
própria Presidência da República, com o propósito de 
assegurar a demarcação. Entretanto, existe um desa-
fio assustador para todos nós, que é o de assegurar a 
sobrevivência e a dignidade dos povos indígenas.

Quanto ao número de hectares de terras homo-
logadas, ressalto que, no primeiro período do Governo 
Fernando Henrique, foram 6 milhões, 962 mil hectares; 
e nos primeiros dois anos do Governo do Presidente 
Lula, 7 milhões, 370 mil hectares. Essa é uma demons-
tração clara de responsabilidade política quanto aos 
compromissos assumidos pelo Governo do Presidente 
Lula, não negando, em contrapartida, a responsabili-
dade do Presidente Fernando Henrique Cardoso no 
que tange a essa matéria.

Ouço o aparte do Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tião 

Viana, estou atentamente ouvindo o seu pronuncia-
mento. Entendo que V. Exª deva ser mais aproveitado 
na ação. De nada vale um planejamento que não   se   
segue de atos. V. Exª é dos melhores Pares, mas ape-
nas faço uma sugestão para somar-se à sua grande 
inteligência e competência em resolver os problemas, 
ajudando, assim, ao PT e ao Brasil, que é o nosso 
propósito. Existia antigamente aquele programa an-
tes denominado PAP, alterado posteriormente para 
PCPR – Programa de Combate à Pobreza Rural. Eu 
mesmo obtive internacionalmente um empréstimo para 
o Piauí. Inclusive, quando assumi o Governo, já havia 
sido concedido um desses empréstimos, que gastei 
aceleradamente para ir em busca de outro. O nosso 
representante em Washington era o Embaixador Fle-
cha de Lima. Aquele programa possibilitou a instala-
ção de água potável em todos os povoados do Piauí. 
Evidentemente, não há colônias indígenas em meu 

Estado, embora já tenha havido. Penso até que sou 
descendente daqueles índios louros dos deltas – os 
tremembés, mortos, entretanto, pelos portugueses, 
como Domingos Jorge Velho e outros. Mas, se valeu 
para a população rural do Estado do Piauí, o referido 
programa, bem implementado, resolverá a questão e 
permitirá abastecer de água potável todas as tribos 
indígenas. O PCPR é para isso.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço, nobre Senador Mão Santa, a contribuição que traz 
ao meu pronunciamento e fica, Senador Juvêncio da 
Fonseca, que preside a sessão, a responsabilidade 
de todos nós.

É um problema do Brasil não é um problema de 
governo. Confesso não ter acreditado ao ver o jornal 
Folha de S.Paulo emitir, no dia 25-2-2005, a afirma-
ção do governo estadual de que a responsabilidade 
era apenas do Governo Federal para tratar da questão. 
Não é. Seguramente, não é. É uma responsabilidade 
de todos. No meu Estado, por exemplo, incorporamos 
o seguinte: todos temos a mesma responsabilidade 
com a questão indígena. O Governador Jorge Viana 
criou a Secretaria dos Povos Indígenas.

O secretário dos povos indígenas é um índio que 
assume toda a responsabilidade junto ao Governo para 
a implantação de políticas. Quando vamos fazer uma 
estrada ou uma rodovia no Estado em que há o com-
prometimento de alguma reserva indígena, a primeira 
coisa que se faz é conversar com os irmãos índios e 
discutir não só o impacto ambiental, mas as possíveis 
conseqüências sociais para aquela comunidade desse 
tipo de investimento.

Creio que esse tipo de responsabilidade partilha-
da leva a soluções muito melhores. Não tenho dúvida 
de que, com o programa de vigilância nutricional e ali-
mentar criado, a responsabilidade que têm o Ministério 
da Saúde e o Ministério da Ação Social, do Ministro 
Patrus Ananias, envolvendo o Ministério da Educa-
ção, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio 
Ambiente, como posto nessa equipe interministerial, 
com uma força-tarefa trabalhando com o prazo de dias 
para uma solução, vamos mudar esses indicadores e 
mostrar para o Brasil a resposta que a Nação exige 
para uma matéria dessa natureza.

Penso que é um assunto inadiável, emergencial 
de Estado, e tenho certeza da sensibilidade humana, 
da grandeza de estadista que tem o Presidente Lula 
para não deixar esse problema nos afligir e incomo-
dar os sentimentos, a razão, a consciência política e 
a responsabilidade social.
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Tenho absoluta segurança de que vamos dar uma 
resposta imediata a essa tragédia. Diante do óbito de 
uma criança apenas, para se fazer justiça, vale a pena 
registrar a barreira cultural. Não que isso justifique a 
subnutrição! Medidas alternativas deveriam ter sido 
tomadas em relação a essa criança que evoluiu para 
óbito há dois meses. A instância de governo respon-
sável pela alimentação suplementar, pela vigilância 
e pelo controle nutricional procurou a família, tentou 
acompanhar a criança e pediu uma internação no hos-
pital. A família, por questões culturais, impôs barreiras 
e disse que não era a hora de a criança ir. Somente 
dez dias antes do óbito, a família teve sensibilidade e 
aquiesceu, levando a criança para o hospital, mas já 
era tarde.

Então, isso não tira em absoluto a responsabili-
dade governamental com a matéria, mas impõe, sim, 
uma ação muito mais intensa, muito mais forte, para 
que se possa alcançar uma mudança efetiva dessa 
realidade que envergonha a todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Concedo a palavra ao Senador Marco Ma-
ciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, no noticiário sobre o 
maremoto no Oceano Índico, um fato dentre muitos 
chamou a minha atenção: foi o da menina inglesa de 
10 anos de idade, Tilly Smith, que avisou aos pais, que 
se encontravam gozando férias na Ilha de Phuket, na 
Tailândia, a iminência de grandes e perigosas ondas, 
segundo aprendera nas aulas de geografia. Os pais 
acreditaram na filha e deram o alarme; todos os que 
estavam na praia fugiram e se salvaram. Confirmava-
se, assim, a máxima de Cícero: “Não basta conquistar 
a sabedoria, é preciso praticá-la”.

A ciência aprendida e aplicada salvou sua vida, a 
vida de seus familiares e de mais de uma centena de 
pessoas. Mais teriam se salvado se mais soubessem 
o que Tilly Smith sabia e confiassem no que haviam 
aprendido. Acredito, a partir da atitude da pequena 
estudante, que educação é algo fundamental para a 
melhoria da condição humana.

Faço tais considerações a propósito da divulgação 
pelo IBGE, neste final e semana, de dados relativos à 
educação no Brasil na última década no trabalho Sín-
tese de Indicadores Sociais, 2004. Desejo destacar 
que, entre 1993 e 2002, houve um avanço significati-
vo na taxa de escolarização de crianças entre 7 e 14 

anos, de 88,6% para 96,9%, índice que melhorou para 
97,2% em 2003.

O fato demonstra, Sr. Presidente, o acerto da 
política educacional do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Observe que, entre 1993 e 2002, estão 
compreendidos os oito anos em que Sua Excelência 
esteve à frente da Presidência da República, tendo 
como Ministro da Educação o Professor Paulo Renato 
Souza. O salto tão significativo na escolarização das 
crianças entre 7 e 14 anos demonstra que o Brasil 
marchou de maneira muito consistente e articulada 
a fim de assegurar o acesso das crianças à escola. 
E sabemos que esse acesso se deu, sobretudo, para 
crianças mais carentes, o que significa dizer que me-
lhoramos o índice de inclusão social, permitindo que se 
cumprisse, assim, algo que integra o próprio conceito 
de democracia, que é a igualdade de oportunidades. 
Não foi por outra razão que, certa feita, Anísio Teixei-
ra, grande educador, disse que “a educação é a base 
da democracia”.

De fato, por intermédio do trabalho de universa-
lização do acesso à escola é possível assegurar a to-
dos a participação na vida social, o que só se perfaz 
quando se assegura a todos o acesso à cultura letrada 
ou, se quiserem, atualmente, além do acesso à cultura 
letrada, o acesso à cultura digital.

Ao lado desse avanço, eu gostaria também de 
dizer que aumentou muito o acesso à pré-escola. Entre 
4 e 6 anos, houve ganhos importantes. Já podemos 
afirmar, com base em dados do IBGE, que se alcan-
çou, até 2003, algo em torno de 68,4% de acesso à 
pré-escola.

No segundo quesito a que me refiro agora, deta-
lhe particularmente relevante refere-se aos números no 
Nordeste, cujo índice, no final do período em conside-
ração, alcançou 72,7%, contra 59,9% na Região Sul. O 
significado de tais dados é auspicioso, pois é consenso 
internacional que os maiores retornos de investimentos 
públicos em educação ocorrem quando realizados na 
pré-escola, principalmente nas regiões pobres.

Espero, portanto, Sr. Presidente, que o atual Go-
verno, ao executar seu programa de trabalho, continue 
a dar a indispensável prioridade ao ensino nas fases 
iniciais do processo educacional, o que facilitará a 
escalada da população mais carente na conquista de 
novos patamares culturais e de cidadania, associados 
a maiores níveis de auto-estima e bem-estar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já que me 
reportei ao caso da estudante Tilly Smith, que salvou a 
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vida de muitos por dispor de educação básica, gostaria 
de aproveitar a ocasião para dizer que, passados dois 
meses, ainda estamos chocados com os dramáticos 
efeitos do maremoto ocorrido no Oceano Índico, no 
final do ano passado, que deixou cercada de 300 mil 
pessoas mortas, cinco milhões sem teto e um milhão 
de desempregados, regiões totalmente desestrutura-
das social e fisicamente, e um sem-fim de outras con-
seqüências cujo levantamento completo ainda não se 
encontra concluído. 

Prever fenômenos como o ocorrido, com grande 
antecipação, a ciência, infelizmente, parece ainda não 
conseguir, muito menos evitá-los. Ademais, divulgar 
sinais detectados, antes das tragédias, depende de 
sofisticados sistemas tecnológicos não disponíveis em 
todas as partes do mundo. 

Um caminho, entre outros, no sentido de preve-
nir casos como esse seria o correto uso do solo pelas 
populações, medida dependente de decisões políticas, 
educação do povo, condições econômicas, sociais e 
densidade populacional. Aqui mesmo no Brasil vemos, 
nas favelas, encostas, alagados, palafitas, invasões 
e outros assentamentos inapropriados, quão difíceis 
são o planejamento eficiente de ações e a implantação 
eficaz das providências adequadas.

O apoio a sobreviventes e vítimas de catástrofes 
de grande porte em assuntos de saúde pública, assis-
tência médica, reconstrução, recuperação econômica 
e outros envolve providências administrativas e logís-
ticas para as quais poucos países estão preparados 
e mobilizados.

Freqüentemente, como observamos agora, com o 
passar do tempo – e somente agora existe uma visão 
mais ampla –, as conseqüências do que ocorreu no 
Oceano Índico se revelam mais graves e duradouras 
do que inicialmente imaginadas após a ocorrência. 

São, portanto, inúmeras as lições a tirar do fato 
ocorrido e de outros mais antigos; a primeira, certa-
mente, é a de que nunca estamos adequadamente 
estruturados para enfrentar as forças da natureza, as 
quais, não raro – friso – exacerbadas pela falta de pro-
vidências preventivas ou de posturas coletivas. A ques-
tão relacionada com a preservação do meio ambiente 
avulta-se entre todas as demais, e deve ser encarada 
corajosamente por pessoas, comunidades e, sobretu-
do, pelos Governos de países pobres e ricos.

Tais fenômenos, conquanto exibam nossa fragi-
lidade perante as forças naturais, despertam, em con-
trapartida, a solidariedade humana que desconhece 

óbices – distâncias, fronteiras, custos, disponibilidades 
pessoais e ideologias políticas. No Brasil, além dos po-
deres públicos, a sociedade se mobilizou para ajudar 
as vítimas. Saliente-se que, à gravidade dessa tragé-
dia, se somam efeitos que se prolongam ao longo do 
tempo, atingindo sobretudo países pobres, muitos dos 
quais vivem de receitas geradas pelo turismo, agora 
afetadas por longo período.

Diante desta tragédia humana e desta 
devastação ecológica, as palavras falham, as 
providências imediatas e generosas se tor-
nam insuficientes, as vidas das pessoas que-
ridas são perdidas para sempre, as famílias 
quebradas ou desaparecidas ficam só grava-
das na memória histórica dos povos afetados. 
Esta imane catástrofe se apresenta como um 
enigma indecifrável, como um mistério inson-
dável, inexplicável, inalcançável. Sim, a razão 
cede, vencida, muda, fica até escandalizada 
diante das vítimas e sobretudo das vítimas 
inocentes, varridas em um instante pela fúria 
da natureza.

As palavras citadas são de Dom Lourenço Bal-
disseri, Núncio Apostólico no Brasil, ditas por ocasião 
da celebração, a que compareci, em memória das ví-
timas do tsunami, realizada na Catedral de Brasília, 
em janeiro último, sob os auspícios do Corpo Diplo-
mático acreditado junto ao Governo brasileiro. Nesse 
sentido, Dom Lourenço lembra, ainda, o confortador 
pensamento de Paul Claudel: “Deus não veio ao mun-
do para explicar o sofrimento, veio para enchê-lo de 
sua presença”.

Tudo isso, todavia, Sr. Presidente, chama a nossa 
atenção para a necessidade de medidas preventivas 
que os governos devem adotar com relação a esses 
fenômenos da natureza e, especialmente, para a im-
portância da educação e de uma correta informação 
do nosso povo.

Concluindo, Sr. Presidente, eu diria que tudo isso 
evidencia, ao lado da prioridade que os governos de-
vem dar à questão ambiental, a necessidade, sobre-
tudo em países em desenvolvimento como o nosso, 
de ser concedida maior importância à educação, em 
todos os seus aspectos, pois a educação é essen-
cial não somente para o exercício da cidadania, mas 
também porque, de igual forma, torna possível o pro-
gresso da ciência e da tecnologia, imprescindíveis ao 
bem-estar dos povos. Vivemos uma época de grande 
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revolução científica e tecnológica e, por conseguinte, 
podermos erigir um modelo correto e sustentado de 
desenvolvimento.

Por oportuno, Sr. Presidente, desejo externar às 
famílias e governos das nações atingidas pelo mare-
moto – do Brasil, inclusive – a minha solidariedade e 
o meu lamento, fazendo minha a prece de Madre Te-
resa de Calcutá: “Doa-me a força, Senhor, de interce-
der por eles junto ao Pai, mas sobretudo de enxertar 
na ação a oração”.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 

– MS) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, por per-
muta com o Senador Garibaldi Alves Filho.

Em seguida falará o Senador Arthur Virgílio, por 
permuta com o Senador Almeida Lima.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005, QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
Líder do PFL.

Em seguida, está inscrito o Senador Arthur Virgí-
lio, por permuta com o Senador Almeida Lima.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quantas vezes vim a esta tribuna para 
exercer um papel que o Partido me delega, como Lí-
der: exercer uma oposição responsável, fiscalizadora; 
interpretar o pensamento de um Partido que não de-
seja confrontos, mas aperfeiçoamento. 

O Partido tem, na prática, exercitado esse dis-
curso. Como? Sr. Presidente, quando a reforma da 
previdência foi colocada em apreciação, nós nos ma-
nifestamos contrariamente. No entanto, aperfeiçoamos 
o texto, corrigimos as maldades, induzimos a PEC 
Paralela, que foi votada nesta Casa e está para ser 
votada na Câmara em segundo turno.

A reforma tributária, que era o imperativo do Pais, 
contou com a colaboração da Oposição, do meu Parti-
do, que, por meio dos seus quadros mais habilitados, 
ofereceu sugestões no sentido de melhorar o texto. A 
reforma tributária não é do Governo, é do País. É as-
sim que o PFL entende.

Na hora em que o País precisou da Lei de Fa-
lências, da Lei de Biossegurança, o PFL colaborou e 
o fez de forma vigorosa, para que ambas fossem vo-
tadas; permitiu até, por acordo, quebra de interstícios, 
agilização do processo, tudo em torno do interesse pú-
blico. Não temos feito oposição raivosa nem vingativa; 
temos feito uma oposição altiva, sim, firme, sim, mas 
construtiva a bem do interesse nacional. 

Se Waldomiro Diniz pratica o dolo e não é puni-
do, o PFL protesta, assina lista de CPI, vai às últimas 
conseqüências, porque esse cidadão que fez parte 
do coração do Governo praticou o dolo explícito e o 
Governo cruzou os braços. A Oposição, em nome do 
interesse coletivo, atua fortemente. 

Na hora em que o Governo quer escorchar os que 
empregam, pela tributação do prestador de serviço, 
daquele que faz o PIB crescer, que é o agricultor, na 
hora em que o Governo mete a mão no contribuinte 
com o exagero da gulodice fiscal que tem caracterizado 
o Governo Lula, o PFL se manifesta, vota contraria-
mente, aperfeiçoa o texto da Cofins, da CSLL, assim 
como votará contra a MP nº232. Enfim, faz o seu papel: 
ajuda quando tem que ajudar, denuncia quando tem 
que denunciar, incrimina quando tem que incriminar, 
e cobra, porque é papel da Oposição cobrar. 

Como cobrei, Senadores Arthur Virgílio e Alva-
ro Dias, desta tribuna, na sexta-feira, uma palavra do 
Governo com relação a uma atitude de leviandade 
explícita praticada por Sua Excelência o Presidente 
da República no Espírito Santo, no dia anterior. Foi 
exaustivamente repetido por todas as TVs do Brasil e 
transcrito em todos os jornais do dia seguinte o que Sua 
Excelência havia dito, e ninguém o instou a dizer; Sua 
Excelência disse porque quis dizer. Ninguém ao menos 
o provocou a que dissesse o que disse; Sua Excelência 
disse porque quis dizer que um alto companheiro – que 
depois se ficou sabendo ser o Presidente do BNDES 
– havia dito que tinha recebido a instituição quebrada 
por atos de corrupção, e que Sua Excelência mandou o 
homem calar: “Cale a boca, diga isso a mim só, a mais 
ninguém”. Depois, o homem, o alto companheiro, disse 
que não disse que a instituição estava quebrada, que 
estava apenas em situação ruim, e ficou o Presidente 
desdito. Mas, pela sua declaração, a leviandade ficou 
claramente colocada.

Aqui, falei, cobrei providências, disse que iria acio-
nar o Ministério Público e esperei que, durante o fim de 
semana – sexta-feira, sábado ou domingo –houvesse 
uma palavra de explicação. Esperei que o Presidente 
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calçasse as sandálias da humildade, atendesse a reco-
mendação dos mais sensatos e desse uma explicação 
que atendesse à expectativa da opinião pública.

Sabe por que, Senador Alberto Silva? V. Exª sabe 
o que passa pela cabeça do brasileiro comum, do jo-
vem, do seu filho, do seu neto; do brasileiro que mora 
em Natal, em Teresina, em Apucarana, em Macapá, 
em Manaus, em Taubaté, do brasileiro que mora em 
toda parte, diante do que o Presidente disse? Sua 
Excelência disse que um alto companheiro dele havia 
dito que havia corrupção, e o Presidente o mandou-o 
calar. Nada aconteceu. Até que, um belo dia, movido 
não sei por que, o Presidente resolveu falar. Então, o 
brasileiro comum pode imaginar.

Se eu disser ao Presidente o pecado que cometi, 
ele pode me anistiar. Ele anistiou o Presidente do BN-
DES. Sua Excelência disse que o Presidente do BNDES 
havia lhe contado que a instituição estava quebrada, 
que havia atos de corrupção, e ele o anistiou. Então, 
bastou que o Presidente do BNDES lhe contasse os 
fatos para que fosse anistiado. Portanto, eu me sinto 
com o mesmo direito, Senador Arthur Virgílio, do Pre-
sidente do BNDES: se eu praticar um crime, basta ir 
ao Presidente Lula e dizer: “Presidente, eu disse isso”. 
“Anistiado”. Assim, estará tudo acabado. Ninguém fa-
lará mais nada.

Essa é a maneira pela qual o cidadão comum 
tem o direito de pensar.

Eu, aqui, tomo uma posição não raivosa, mas 
exerço a cobrança: vou esperar? Vou eu concordar com 
o silêncio do Presidente ou vou exercer o papel que a 
sociedade espera de mim e provocar a explicação do 
Presidente da República? VOu exercer o meu papel.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, já concluo.

Aquilo que prometi está feito: a representação 
criminal, que será apresentada, em nome do PFL, do 
PSDB e do seu PDT, ao Procurador-Geral da Repú-
blica, para que, feita a representação criminal, a Pro-
curadoria-Geral da República comece a investigar S. 
Exª o Presidente sobre as razões do silêncio; sobre se 
há dolo ou não; se alguém mentiu ou não; se houve 
leviandade ou não; se o interesse público foi compro-
metido ou não.

Já que não há explicação, a Oposição vai pro-
vocá-la pela via certa, pela judicial; vai apresentar a 

representação criminal para que esse caso não fique 
como o Caso Waldomiro – até hoje a ver navios.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
por permuta com o Senador Almeida Lima. Em segui-
da, ao Senador Antero Paes de Barros.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não fosse o episó-
dio da leviandade e do possível acobertamento de um 
caso de corrupção, poder-se-ia dizer que o Presidente 
Lula é um figuraço. Afinal, ele chama o Presidente do 
BNDES de “companheiro”! Isso explica bem os desa-
certos e a falta de rumo do seu chamado governo.

O Presidente do PT, meu Colega de Câmara e 
de Congresso, José Genoíno, em  nota, divulgada on 
line, pela Agência Estado/Broadcast, às 15h54, dis-
se que setores da Oposição tentaram criar clima de 
instabilidade.Ou seja, o Presidente Lula ter suposta-
mente prevaricado ou ter supostamente mentido não 
gera desestabilização. Isso tudo navega pelos rios da 
normalidade, Senador Marco Maciel. O que desesta-
bilizaria seria o comportamento normal – eu já daria a 
cronologia da normalidade aqui –, a exigência de que 
esse episódio não passe em branco.

Senador Alvaro Dias, no dia 25/05/99, o mesmo 
atual Presidente do PT, José Genoíno, à época Líder 
da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, 
se junta ao ilustre e prezado Deputado Miro Teixeira e 
à ilustre e prezada Deputada Luiza Erundina e entram, 
junto à Câmara, com um requerimento, pedindo o en-
quadramento do Presidente Fernando Henrique Cardo-
so em crime de responsabilidade – isso em 25/05/99. 
Portanto, àquela época, não desestabilizava; àquela 
época, isso significava o correto, o justo.

Esse maniqueísmo vai afundar o PT; esse mani-
queísmo é responsável pela derrota do PT na Câmara; 
esse maniqueísmo é responsável por este desgoverno; 
esse maniqueísmo é responsável pelo Presidente se 
imaginar tão blindado que pode dizer as coisas esta-
pafúrdias que disse no Espírito Santo, imaginando que 
bastam manobras palacianas para se abafar o caso!

Sr. Presidente, aqui, passo a fazer uma certa 
cronologia das providências que tomamos, para, em 
seguida, no tempo que tenho nesta tribuna, comentar, 
junto com a imprensa brasileira, como foi visto esse 
episódio pela Nação.

As tolices e/ou leviandades foram ditas no dia 
24 de fevereiro de 2005. Nesse mesmo dia, respondi, 
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com uma nota, em nome da minha Bancada – peço a 
V. Exª que a enderece aos Anais da Casa –, exigindo 
do Presidente providências, esclarecimentos, retrata-
ção, enfim, qualquer coisa que cheirasse a bom senso 
e à hombridade.

No mesmo dia 24, o Líder do meu Partido na 
Câmara, Deputado Alberto Goldman, expede também 
uma nota, que também peço a V. Exª que enderece 
aos Anais da Casa. Aliás, Sr. Presidente, peço que 
mande colocar nos Anais a declaração do Presidente 
José Genoíno, dizendo que gera desestabilização pedir 
enquadramento de Presidente em crime de responsa-
bilidade, e a referência a ele, pedindo que se enqua-
drasse o Presidente Fernando Henrique, em 1999, em 
crime responsabilidade. É sempre bom que os fatos 
sejam registrados porque os nossos netos, os nossos 
bisnetos vão estudar História e é bom aprenderem que 
a incoerência, às vezes, marca como ferro. 

No dia seguinte, 25 de fevereiro, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, em entrevista coletiva  
à imprensa brasileira, emite também uma nota se de-
fendendo e exigindo do Presidente – perplexo como 
estava, homem de bom senso como sempre foi – que 
se retratasse ou esclarecesse esse episódio. E, se 
houvesse culpados a denunciar, que os denunciasse; 
se quisesse aprofundar as investigações, que fizesse 
o aprofundamento das investigações.

Ainda no dia 25 de fevereiro, requeri, desta tribu-
na, um voto de censura do Senado Federal ao Presi-
dente Lula. Ou seja, é muita coisa para abafarem, Sr. 
Presidente. É muito difícil! Quando se trata de um fato 
ou dois ainda dá para se tentar fazer aquilo que, no 
Norte, quando se pratica política baixa, se chama “ja-
baculê”. Mas não dá para fazê-lo com 20 providências 
que estamos cobrando, em nome da Nação.

Requeri um voto de censura contra o Presidente 
Lula. A Mesa, de maneira muito decente, imediatamen-
te encaminhou o pedido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Lá, o Presidente daquela Comis-
são, o Senador Antonio Carlos Magalhães, haverá de 
escolher um Relator, e essa matéria vai tramitar. 

Advirto que não aceitamos nada diferente do que 
colocar essas matérias em votação. E o mesmo se apli-
ca, Senador José Agripino, em relação ao requerimento 
de convocação do Ministro José Dirceu pelos Sena-
dores Antero Paes de Barros e Jefferson Péres. Será 
essa a minha posição na reunião de Líderes, amanhã, 
com o Presidente Renan Calheiros. Se o Governo tem 
número, que derrube a votação da matéria no número. 

Fora isso, teremos de votá-la e veremos “quem é que 
tem café no bule”. Essa é que é a verdade.

Juramos de pés juntos para o Ministro – já es-
tou jurando – que, se S. Exª vier aqui para discutir as 
tolices que o Presidente Lula falou e as leviandades 
que o Presidente Lula fala, juro a S. Exª, de pés juntos, 
que não pergunto pelo Waldomiro. O medo de vir aqui 
é porque, se ele vem para discutir meteorologia, ele 
pensa que, a qualquer pretexto, vamos dizer: “Muito 
bem, acabou meteorologia. Qual é a sua ligação com 
Waldomiro?” Isso é que apavora o Ministro José Dir-
ceu. Já estou assegurando que, nesse caso, S. Exª 
viria isento de Waldomiro. Nós apenas “lularíamos”; 
não “waldomiríamos”.

Muito bem, no dia, 25, o Líder do meu Partido 
na Câmara, entra com uma denúncia junto à Mesa 
daquela Casa, precisamente junto ao Presidente Se-
verino Cavalcanti da Câmara dos Deputados, pedin-
do enquadramento do Presidente Lula por Crime de 
Responsabilidade. 

E aqui fico vendo as voltas que o mundo dá. Todo 
esse desprezo que, durante a campanha e na pós-vitó-
ria de Severino, o PT mal disfarçava em relação a Se-
verino Cavalcanti, toda a arrogância do PT em relação 
a seus aliados, não respeita nenhum dos seus aliados, 
trata todos como coadjuvantes e, portanto, atores de 
segunda classe em relação ao processo político que 
eles, de maneira brilhante, de maneira absolutamente 
fulgurante, estariam liderando no País. Muito bem, ca-
íram nas mãos de Severino Cavalcanti. O Presidente 
Lula vai comer milho nas mãos do Presidente Severino 
Cavalcanti. É esse o ponto a que chegou este Gover-
no! Aí está o ponto de desencontro, esse é o ponto 
de falência, esse é o ponto de comprometimento em 
relação à sua seriedade e ao seu compromisso ético 
a que chegou o Presidente Lula junto com esse seu 
governo. 

Repito, Sr. Presidente, para ficar bem claro: es-
tão comendo milho nas mãos do Presidente Severino 
Cavalcanti. É hora, portanto, de discutir a reforma mi-
nisterial, ministério para cá, ministério para acolá, um, 
dois ou vinte ministérios, não entendo dessa conta. Mas 
quero saber se é verdade ou não que estão comendo 
milho nas mãos do Presidente Severino Cavalcanti de 
Oliveira e que, portanto, o Presidente Lula está proibido 
de desdenhar do Presidente Severino Cavalcanti ago-
ra. Está proibido, não pode desdenhar do Presidente 
Severino. Tem, agora, até de elogiar o Presidente Se-
verino, e o PT também, o PT tem que elogiar e dizer 
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que o Presidente Severino Cavalcanti é um estadista 
à altura de Winston Churchill, por exemplo. Não pode 
ser diferente, sob pena de Severino ficar mais indis-
posto ainda com a tese do arquivamento, do embargo 
de gaveta ao requerimento do Presidente e do Líder 
do meu Partido, Deputado Alberto Goldman.

Sr. Presidente, vimos, hoje, o Líder do PFL anun-
ciar providências conjuntas do PFL e do PDT, que se-
rão apoiadas e subscritas pelo PSDB em nova feição 
de interpelação judicial ao Presidente da República. 
O Presidente e o Vice-Presidente do Partido também 
assinarão esse requerimento. No tocante ao PSDB, se 
nos for dado o requerimento, já assina o Vice-Presiden-
te do Partido, Senador Alvaro Dias, que está presente 
no plenário neste momento.

Hoje, também, o PSDB anuncia que ingressou, no 
Supremo Tribunal Federal, com uma interpelação, para 
que o Presidente Lula se retrate ou esclareça o fato 
de uma vez por todas. Além disso, o Partido também 
anuncia, pelo Presidente Eduardo Azeredo, Senador 
e colega nosso, que está indo à Procuradoria-Geral 
da República, ou seja, ao Ministério Público, pedindo 
ampla investigação desse episódio, de modo a que 
não haja a menor possibilidade de conseguir abafar 
todas essas manifestações que são feitas em nome 
de uma Nação perplexa e indignada – não sei se mais 
perplexa ou se mais indignada –, mas, com certeza, 
uma Nação profundamente perplexa e profundamente 
indignada, Senador José Agripino.

Agora, o que pensa a Nação? Na última edição 
da revista Veja que está circulando nas bancas, An-
dré Petry diz:

Diante de uma platéia formada por 400 
áulicos, Lula contou que, ao assumir o go-
verno, um “alto companheiro” mostrou-lhe as 
vísceras de uma “instituição” que fora levada 
à “quebradeira” devido ao “processo de cor-
rupção” ocorrido em “algumas privatizações” 
feitas na gestão de Fernando Henrique. Acres-
centou que, para não “achincalhar” a gestão 
do antecessor, orientou o “alto companheiro” 
a “fechar a boca”. Ao dizer que tomou conhe-
cimento de um crime e decidiu ocultá-lo, Lula 
está sujeito a ser processado por prevaricação 
ou por crime de responsabilidade. Nada disso 
deve acontecer, dada a ilimitada generosida-
de com que as falas do Presidente têm sido 
encaradas pela opinião pública. Mas isso não 
encerra a questão.

Pensei que André Petry fosse apenas jornalista, 
mas vejo que também é psicanalista – não sei se com 
diploma, mas certamente com todo o physique de rôle 
para atuar nesse setor. E aqui vem o xis da questão, 
Senador José Agripino, fora a excitação mental que 
toma conta do Presidente de vez em quando e cujas 
razões desconheço. André Petry também refere-se 
à instituição nacional do puxa– saquismo e pergun-
ta: “Não apareceu um único assessor, amigo, aliado, 
conselheiro para avisá-lo de que estava dizendo uma 
tremenda tolice em público?” Mais ainda, a platéia de 
áulicos aplaudiu o Presidente, entendendo que não 
havia nada de mais.

Continua André Petry:

Lula é vítima de uma ânsia incontrolável 
para rebater qualquer crítica lançada pelo ex-
Presidente Fernando Henrique. Com isso, co-
mete o erro imperdoável em gente experiente 
como ele de fazer política com o fígado.

Complementa o brilhante articulista:

Se até encobriu um crime para não “achin-
calhar” o governo antecessor, só o fígado expli-
ca que tenha agora chegado a ponto de con-
fessar publicamente uma postura ilegal apenas 
para achincalhar o Governo antecessor... 

André Petry diz algo grave – e esta questão me 
foi feita por pessoas do povo nas ruas de Manaus: 
“Se o Presidente é capaz de acobertar a corrupção 
no governo de um adversário, imaginem o que não 
faria para esconder a corrupção na gestão de algum 
Ministro amigo do peito dele?” 

Ou seja, o Presidente está-se colocando sob 
suspeita e só lhe cabe mesmo um pedido de descul-
pas ou apontar de maneira frontal os eventuais cor-
ruptos nesse processo de privatização. Ele tem que 
sair da toca, parar de se blindar e de mandar pessoas 
falarem por ele e dar uma satisfação à Nação, porque 
este caso é grave, muito grave, é um dos mais graves 
de que já tomei conhecimento ao longo da minha mi-
litância, modesta mas muito intensa, na vida pública 
deste País.

Senador Alberto Silva, a jornalista Dora Kramer, 
de Estado de S. Paulo,  diz:

“A massa nem percebe, isso não sai no 
Jornal Nacional”, é a frase que mais ou me-
nos resume os revides a cobranças por algu-
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ma coerência e consistência naquilo que diz 
o Presidente.

Pois muito bem, agora Lula produziu uma histó-
ria de incontinência verbal com começo, meio e fim e 
de tradução simplificada: disse que tinha ouvido uma 
denúncia de corrupção mas, em nome do País, pediu 
ao denunciante que ficasse quieto .

Quero que tudo vá para os Anais, quero entulhar 
os Anais com essas coisas. É preciso que a gente 
respeite o direito de estudar a história dos que virão 
depois de nós. 

Temos aqui o Estado de S. Paulo:

Passou dos limites.

Anteontem, Lula disse que “não vamos 
permitir que, por atitudes impensadas e irres-
ponsáveis, a gente jogue a esperança desse 
povo no limbo...”

Meu Deus, se isso é a retratação, é pouca en-
quanto retratação. É muito pouca. Se isso, porventura, 
é a confissão de que ele próprio se confessa irrespon-
sável, fico realmente a cada dia mais estarrecido e 
mais perplexo. Volto a dizer, Sr. Senador José Agripi-
no, estarrecido e perplexo, mais até do que indignado 
porque sinto uma falta de limites enorme.

Folha de S.Paulo:
Discurso irresponsável. 

(...) num discurso eivado de intenções 
eleitorais, mas que acabou por se voltar con-
tra ele próprio (...)

Ao que parece, o Presidente ainda não assimilou 
por inteiro a importância do cargo que ocupa e não 
aprendeu que as palavras do primeiro mandatário têm 
um peso bastante diferente das “bravatas” de um líder 
sindical em campanha. O mínimo que se pode esperar 
é que o Planalto forneça explicações claras sobre o 
que foi dito na quinta-feira.

Jornal do Brasil. Rodrigo de Almeida, Editor de 
Opinião do JB, resume, no final de seu artigo: “Talvez 
seja o modo que encontrou para compensar a falta de 
rumo”. E diz o jornalista: “Eis o seu programa de go-
verno: uma pletora de palavras”.

Sergio Prado, Jornal do Brasil: “Mas o governo 
do PT é assim mesmo. Não é necessário nem adver-
sário para complicar um jogo ganho.”

Temos aqui Eliane Catanhede, Folha de 
S.Paulo: 

Lula perdeu uma ótima chance de ficar calado. 
Quando o Presidente é boquirroto, fala cobras e lagar-
tos. E é vítima do próprio veneno.

Clóvis Rossi: 
Silêncio.
Ou seja, confessou um crime. 
Curioso o mundo, o Papa está condenado ao 

silêncio, o que muitos lamentam. Mas, em outras pa-
ragens, o lamento está dado pela incontrolável verbor-
ragia do Presidente.

Gazeta Mercantil:

Já o crime de prevaricação consiste em 
(o funcionário público, inclusive o Presidente 
da República) “retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo con-
tra disposição expressa da lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal”. A pena é 
de detenção de três meses a um ano, mais 
cobrança de multa.

Vinicius Torres Freire, Folha de S.Paulo:

É sentimento na elite que Lula dobrou o 
cabo da última esperança com o discurso em 
que quis se fazer de magnânimo esperto e dis-
se acobertar corrupção no governo FHC; que 
seu despreparo pode produzir crises sérias a 
troco de nada. Lula é imensamente popular, 
mas muita gente graúda já acredita que até 
2006 há tempo para dar um jeito nisso.

Essa história de popular... Não estamos tratando 
de eleição! Mais popular do que o Lula aqui, para nós 
todos, é a Juliana Paes. Não estou discutindo popula-
ridade; estou discutindo seriedade, estou discutindo 
compostura, estou discutindo postura pública. Não 
estou discutindo aqui se é popular ou se não é, até 
porque não é jogador de futebol ou de basquetebol, 
não é nadador olímpico. Na eleição, se afere populari-
dade; durante o governo, tem-se de aferir a seriedade, 
o compromisso, a sobriedade do Presidente.

Em “A natureza do escorpião”, no site “Primeira 
Leitura”, Reinaldo Azevedo critica que o Ministro Már-
cio Thomas Bastos fala da nota de Fernando Henrique 
Cardoso e se refere, de uma maneira muito dura, a 
todo esse episódio, dando espaço a tudo aquilo que foi 
dito. E a Oposição falou praticamente sozinha, a partir 
do dia 24 último, quando o Presidente Lula usou da 
palavra. PT tenta esvaziar confronto.

O Ministro José Dirceu, no dia 25, disse de Buenos 
Aires que o feitiço poderia virar contra o feiticeiro. E aí 
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reforcei a idéia de que era prevaricação e não mentira. 
Ou seja, o Ministro José Dirceu supostamente sabe-
ria de alguma irregularidade nesse episódio e estaria 
dizendo: já que nos estão incomodando, vamos dar 
nomes aos bois. S. Exª precisaria vir a esta Casa. Ali-
ás, Senador José Agripino, recomecei a colecionar as 
assinaturas para a CPI do Waldomiro outra vez. Peço a 
V. Exª que encaminhe o documento à Bancada do PFL. 
Queremos tratar de Waldomiro na CPI do Waldomiro; 
queremos tratar de privatização onde eles quiserem; 
queremos tratar do que eles quiserem onde quiserem. 
Agora, o importante é que tenhamos o Ministro da Casa 
Civil aqui, dando explicações, conforme sugeriram os 
Senadores Antero Paes de Barros e Jefferson Péres 
na sessão da última sexta-feira.

Mas aqui vem o PT, que não consegue ser hu-
milde de jeito nenhum, é impressionante! 

José Genoino afirma que o presidente 
Lula não acusou Fernando Henrique de cor-
rupção e que a oposição está se aproveitando 
de suas declarações para criar artificialmente 
um impasse institucional.

Eles são cobras criadíssimas nisso; entendem 
de impasse institucional como ninguém.

Uma pessoa cujo ideário econômico não bate 
com o meu, mas que se portou com enorme hones-
tidade nesse episódio todo é o ex-Presidente do BN-
DES, Carlos Lessa. Ele não concedeu um só minuto 
à leviandade do Presidente. Primeiro, afirmou ter fala-
do em descuido, em políticas equivocadas e não em 
corrupção – e foi enfático – ou em falência do Banco. 
Disse: “Nunca o Presidente mandou que eu não falas-
se (sobre a situação do BNDES)”. Ou seja, Lula tem 
que ser processado sozinho, não há de contar com a 
companhia honrada do ex-Presidente do BNDES.

Em Brasília, Dr. Geraldo Magela diz que o PT 
está perdendo tempo, já se lançando candidato e fala 
de Waldomiro Diniz. Afirma que as denúncias de que 
teria recebido para a campanha eleitoral mais de R$100 
mil, intermediados por Waldomiro Diniz, estão supera-
das. “A população não acreditou naquilo, porque não 
há provas.” Impressionante! É de impressionar! Então, 
ele diz que Waldomiro não gosta dele.

A isto se reduziu um pouco esse Partido: à idéia da 
conveniência – quando interessa, quer apurar; quando 
não interessa, quer engavetar –, à idéia de fazer fide-
lidade partidária – e concedo já o aparte ao Senador 
Garibaldi Alves Filho... Meu Deus, o Presidente Lula, 
hoje em dia, estimula seus Líderes e o Presidente de 
seu Partido a dizerem que agora querem a fidelidade 
partidária, depois de terem promovido um festival de 
enfraquecimento artificial de Partidos, como fizeram 

com o meu. Meu Partido elegeu, mais ou menos, 70 
Deputados e agora possui cerca de 50 apenas. Tira-
ram 22 pessoas mais fracas do meu Partido e as dis-
tribuíram entre os partidos pequenos, que incharam. 
Não deixaram de ser pequenos, mas agora se voltam 
contra o Presidente Lula com a faca no peito. E o Pre-
sidente é obrigado, Senador Almeida Lima, a baixar a 
cabeça, pura e simplesmente.

Concedo um aparte ao Senador Garibaldi Alves 
Filho; em seguida, encerrarei o meu discurso.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Arthur Virgílio, não parece a V. Exª que as pala-
vras do Dr. Carlos Lessa, de certa maneira, esvaziam 
um pouco o que está sendo discutido? Ou seja, que 
retiram a dimensão de gravidade que poderia haver 
no fato de o Presidente supostamente ter dito que 
estariam sendo acobertados fatos graves? O pró-
prio Presidente do BNDES disse que foram políticas 
equivocadas. Mais do que uma resposta, do que uma 
participação, contestando as palavras de V. Exª, faço 
uma pergunta. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Res-
ponderei com muita honra, logo a seguir.

Líder Garibaldi, seu raciocínio é inteligente. A ser 
verdade, primeiro, há que se considerar que Lula virou 
um tutelado de Carlos Lessa, que já nem é membro do 
Governo, ou seja, que Carlos Lessa, para ir ao vulgo, 
estaria quebrando um galho de Lula – mas não quero 
ir por aí. Segundo, não podemos desmentir a gravação, 
pois não havia nenhum sósia, nenhum dublê do Presi-
dente Lula – Brad Pitt estava ocupado em Hollywood, 
naquela hora, então não havia nenhum dublê à mão 
–, e o fato é que vai ficar uma pergunta no ar. Digamos 
que se resolva essa questão dos processos, dizendo-
se “o outro esvaziou...”. Pergunto: qual é a ação, para 
reavermos aos cofres públicos o dinheiro gasto com 
essa viagem do Presidente? O que se pode fazer com 
um homem que, com a feição transtornada, começa a 
dizer aquilo que depois é desmentido pelo Presidente 
do BNDES da época? Que situação seria a dos gover-
nados, a dos súditos, a nossa, a presenciar um Presi-
dente que, no fundo, não disse nada de mais, porque 
não fala nada de mais; não disse nada de sério, porque 
não fala nada de sério; não disse nada de conseqüen-
te, porque não fala de conseqüente. 

Ou seja, essa sua linha de defesa, Senador Ga-
ribaldi, muito inteligente, muito leal, serve para um réu 
no júri. V. Exª o absolveria, ele não iria preso, mas não 
o salva da desmoralização política. Essa é a minha opi-
nião, mas louvo a lealdade e o espírito de companhei-
rismo com que V. Exª acode figuras que nem sempre 
têm sido tão corretas com V. Exª.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

FEVEREIRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL346     

Índice Onomástico



Março de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 1º 03425 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – En-
cerro, Sr. Presidente. Para mim, estamos hoje corren-
do o risco de termos um Presidente irrelevante, sem 
peso. Outro dia aconteceu um episódio: o Presidente 
Lula falou uma dessas coisas absurdas em relação à 
economia, e a Bolsa nem se mexeu, até porque, logo 
a seguir à declaração do Presidente, veio o Ministro 
Antônio Palocci e corrigiu. Então, a Bolsa leu assim: 
Lula pode falar a tolice que quiser; quem não pode 
falar tolice, neste momento, sobre economia é o Mi-
nistro Palocci. Corremos o risco de ver o Presidente 
tornar-se irrelevante, um mero relações-públicas de 
seu próprio Governo, um mero passeador pelo País, 
um mero eterno candidato, um mero representante de 
um Governo que Sua Excelência não lidera, um mero 
representante de um movimento político que Sua Ex-
celência também teria deixado de liderar. Tenho muito 
medo disso.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Senador 
Arthur Virgílio, V. Exª me permite um aparte rápido?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
queria respeitar o tempo, mas, se a Mesa conceder a 
V. Exª o direito, ouvirei V. Exª com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – A Mesa não se opõe, mas pede que seja rápi-
do, o mais lacônico possível, porque queremos atender 
toda a lista de oradores dentro do tempo regimental.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Pois 
não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – En-
tão, é uma honra para mim conceder o aparte a V. Exª, 
Senador Marcelo Crivella.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Sena-
dor Arthur Virgílio, V. Exª, quando ocupa essa tribuna, 
encanta a nós todos, faz o seu papel de Oposição de 
uma maneira brilhante. Todos somos admiradores de 
V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, é bondade, generosidade de V. Exª em relação 
a mim.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Não é 
bondade, mas a realidade. V. Exª, no discurso de hoje, 
foi um pouco mais implacável que sua alma...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Cris-
tã.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – ... sua 
alma cristã costuma ser.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Jesus 
expulsou os vendilhões do templo, V. Exª se lembra do 
episódio bíblico.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Sem 
sombra de dúvida, mas, já que V. Exª citou Jesus, gos-
taria de lembrar que ele era o grande mestre da arte 
de conhecer o que estava por trás de um olhar, a in-
tenção da alma. E a intenção da alma talvez fale mais 
do que as palavras. As palavras, certas ou erradas, 
saem da boca, perdem-se no espaço e, sim, dão mui-
tas interpretações. Mas a intenção das palavras vale 

mais. O Presidente é um brasileiro que se expressa, 
principalmente diante da multidão, de uma maneira 
aberta, sem defesa. No entanto, há – V. Exª sabe disso 
– um movimento para que o Presidente leia discursos 
apenas escritos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A Na-
ção se tranqüilizaria com isso.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Pois 
é, mas, sem dúvida alguma, perderíamos a expressão 
do grande líder popular, do líder que veio do sindicato, 
que mobilizou multidões e que chegou aonde chegou. 
Penso que não resta dúvida alguma à Nação quanto 
à honestidade do Presidente Fernando Henrique, que 
é uma figura de orgulho nacional, incólume. Sobre ele 
não pegará qualquer pecha de roubo ou de malversa-
ção de recursos públicos, embora que sob seus lide-
rados porventura tenha havido – não sei. Assim como 
também no Presidente não vai pegar, com certeza, a 
pecha de que seja um sujeito venoso ou de que fale 
com segundas intenções. O Presidente é aberto e te-
nho certeza de que V. Exª sabe disso. Para concluir, 
penso, Senador Arthur Virgílio, que esse debate é rico 
– aqui no Plenário é fantástico! É um tema recorrente 
na imprensa. Acredito que na consciência nacional não 
está bem resolvido. De repente, sem qualquer parti-
darização política, poderíamos ter uma comissão de 
revisão não para ver os personagens, mas para ver 
a história: para ver se o sistema de privatização, que 
continua hoje no País, foi benéfico. Sabemos hoje que 
nosso índice de inflação está realmente atrelado aos 
preços que estão indexados. Indexação essa que re-
tiramos dos salários, mas que deixamos nos preços 
concedidos. Talvez sobre essas coisas caiba o debate, 
mas tenho certeza de que V. Exª, com a experiência 
política e com a generosidade que tem saberá distin-
guir as coisas e separar a água do vinho. Parabéns, 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço o aparte    de     V. Exª.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que o Sena-
dor Marcelo Crivella, inteligente, como também o foi 
o Senador Garibaldi Alves, de qualquer maneira não 
deixa de ser paternal em relação ao Presidente. O 
Presidente, então, não seria um homem preparado 
para a responsabilidade de falar sem ser por matéria 
lida. Tratar-se-ia, portanto, no caso dele, apenas de 
um pobre pecador. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Com a palavra o Senador Antero Paes de 
Barros. (Pausa.)

Não estando presente o Senador Antero Paes 
de Barros, o Senador Almeida Lima tem a palavra, por 
permuta com o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no Brasil, é comum atri-
buir ao estado de pobreza em que vivem as pessoas e 
ao desemprego o aumento permanente dos índices de 
criminalidade. Ouso discordar. Essa é uma conclusão 
extremamente simplória para causas tão diversas e 
complexas para a prática do crime. Daí atribuir a uma 
única causa o aumento dos índices de criminalidade 
é uma desinformação, uma temeridade.

Senão vejamos. O homicídio não seria praticado 
pelos ricos – e é praticado pelos ricos. O aborto quem 
pratica são os desempregados, os pobres? E a calúnia? 
O estupro? O tráfico de drogas e de armas? O roubo 
ou a corrupção? A redução do cidadão à condição de 
escravo? Logo deparamos com vários tipos delituosos 
que, convenhamos, nada têm a ver com o estado de 
pobreza das pessoas ou com o desemprego.

Embora seja de causa diversa e complexa, repi-
to, ouso dizer que grande parcela da criminalidade e 
do aumento permanente dos índices de criminalidade 
se deve, sem dúvida alguma, à deterioração moral da 
sociedade, ao esgarçamento do tecido social, à falta 
de referências, de valores, à inversão dos valores.

Perdoem-me aqueles que discordam, mas com 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o que houve 
não foi falta de instrução, muito menos de formação 
intelectual, não foi destempero verbal, embora todos 
nós acompanhemos diariamente o comportamento do 
Presidente. A meu ver, a questão envolve a formação 
moral mesmo. Aliás, não a formação, mas a deforma-
ção moral. Queiram ou não, ou o Presidente mentiu, 
e o conceito não poderia e não poderá ser outro. E 
assim fazendo o fez para agredir um adversário, ou 
prevaricou, crime praticado contra a administração 
pública, tipificado no art. 319 do Código Penal, que 
diz, expressamente: “Retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra dis-
posição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal”.

Srªs e Srs. Senadores, trata-se do Presidente da 
República! Isto é improbidade administrativa. Pela fun-
ção que exerce, de ofício, teria a obrigação legal, além 
da obrigação moral, de assim agir se o fato fosse ou for 
verdadeiro. E improbidade administrativa nada mais é 
do que a prática do crime de responsabilidade.

Mentira ou prevaricação? De qualquer forma re-
dunda em deterioração moral para quem exerce o cargo 
de Presidente da República, espelho, referencial. O que 
se pode, doravante, exigir do cidadão comum, neste 
País, se as providências legais, jurídicas e institucio-
nais não forem tomadas? As diversas interpretações 
para o fato são apropriadas mais para os advogados 
de defesa no júri, embora legítimos todos esses pro-
cedimentos de defesa. Mas é preciso que se indague, 
se não houver uma conseqüência prática, o que se 
poderá cobrar, doravante, do cidadão comum diante 
de comportamento tão lesivo à nacionalidade?

Vez por outra, neste País, exige-se – e se faz 
bem ao exigir – comportamento de estrelas da músi-
ca, do teatro e até mesmo do futebol, sob a alegação 
de que são referências, pessoas que estão na vitrine. 
O que dizer do Presidente da República, a mais alta 
autoridade deste País? E as pessoas pretendem tirar 
por menos, como se fosse apenas um deslize ou um 
tropeço decorrente da falta de formação intelectual. Isso 
para mim é discriminação, não vale; não discrimino o 
Presidente pela sua intelectualidade ou não.

O Presidente tinha consciência do que dizia, como 
cidadão, como político, como liderança, sobretudo dian-
te da popularidade que possui, e essa popularidade foi 
adquirida, construída na convivência, na relação com 
as pessoas e na experiência do dia-a-dia. A verdade é 
que foi exteriorizado o seu comportamento, foi exposto 
aquilo que Sua Excelência faz e pratica.

Ora, contra o adversário determinou que o seu 
subordinado hierarquicamente se calasse. E, com o 
José Dirceu e o Waldomiro, o Presidente determinou 
o quê? Ao adversário, determinou que se calasse, que 
se omitisse e que escondesse a denúncia de toda a 
Nação brasileira. E para o aliado, para o Dirceu e o 
Waldomiro, quais foram as determinações?

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a Nação brasileira exige uma decisão, um encami-
nhamento.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Almeida Lima, concede-me V. Exª um aparte?

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Há neces-
sidade premente, quem sabe até do próprio Governo, 
sem deboche, de dar uma explicação convincente, se 
é que esta existe, até para que esse episódio não sirva 
de exemplo negativo para a prática de delitos nessa 
sociedade moralmente deteriorada, com os valores 
invertidos. É preciso que daí surja uma alternativa: a 
explicação. Caso essa não exista, há necessidade, sim, 
do apenamento, exatamente para que esse comporta-
mento não sirva de exemplo e não amplie o que consi-
deramos deterioração moral dos nossos costumes, o 
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que tem levado de forma efetiva e sucessiva ao aumento 
dos índices de criminalidade em nosso País.

Ouço, com prazer, o meu Líder, Senador Arthur 
Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª está 
coberto de razão. Está na hora de vermos a situação 
com os olhos da objetividade e do realismo. Ainda 
agora, nosso querido Colega Senador Marcelo Cri-
vella propôs a formação de uma comissão especial, 
salvo engano na CAE, para averiguar o processo de 
privatizações. Diz S. Exª: “Veremos se o Presidente 
Fernando Henrique e seu Governo têm algo a ver com 
essa questão ou não. Da mesma maneira, ver-se-ia o 
acerto ou o equívoco das palavras do Presidente Lula”. 
Foi o que li nas declarações de S. Exª à Agência Se-
nado. Faço uma proposta até mais “dentro”, como se 
diz popularmente: apresentamos a CPI de Waldomiro 
Diniz, e toda a base do Governo no Senado assina o 
requerimento pertinente; eles apresentam a CPI das 
Privatizações, e nós todos nos obrigamos moralmen-
te a assinar o competente requerimento. Fica muito 
mais bonito. Não é preciso perder tempo nem ficar 
com jogo de empurra. Assinamos o requerimento para 
instauração da CPI que eles quiserem. Pode ser outra, 
mas por que não a das privatizações? Em contrapar-
tida, eles assinam o requerimento para instauração 
da CPI de Waldomiro Diniz. Assim, deixaremos para 
outra ocasião – embora eu pretendesse para ontem 
– aquela CPI referente ao caso Santo André. Há pou-
co, um assessor meu questionava se valeria a pena 
tocar nesse assunto. Respondi-lhe que tenho proble-
mas com meu cheque-ouro no fim do mês e que não 
acoberto ladrão deste Governo nem de outro. De lu-
gar nenhum, de quadrante nenhum, acoberto ladrão! 
Então, em vez de ficar com comissãozinha para cá e 
para acolá, fazemos logo as duas CPIs, se quiserem. 
Eles propõem essa, e todos assinamos, em fila. Sou o 
primeiro. E eles param com essa coisa de galo corrido, 
de rinha, para falar a linguagem do Duda Mendonça, 
e assinam a CPI do Waldomiro Diniz. Instalamos as 
duas CPIs aqui, e o Senado Federal vai mostrar que 
tem capacidade de cuidar do dia-a-dia, da aprovação 
das matérias, bem como de dois assuntos importantes, 
como a suposta corrupção em privatizações e a supos-
ta participação de setores palacianos na comprovada 
corrupção envolvendo o Sr. Waldomiro Diniz, homem 
que habitava funcionalmente o quarto andar do Palácio 
do Planalto até bem pouco tempo atrás. Agradeço a 
V. Exª e aproveito seu discurso para dar essa opinião, 
para que saíamos desse limbo. O Presidente Lula está 
no limbo. Onde está aquela velha combatividade? Está 
no limbo. Saia do limbo, Presidente! Vamos para o céu 
ou para o inferno – utilizando uma linguagem bíblica 

–, mas saia do limbo! Não fique nessa história, porque 
isso está ficando muito ruim para Vossa Excelência, 
Presidente Lula, para a sua imagem e para a de seu 
Governo. Muito obrigado.

O SR. ALMEIDA LIMA (PSDB – SE) – Meu Lí-
der Arthur Virgílio, lúcidas são as palavras de V. Exª e 
a proposta que faz.

Como disse há poucos instantes, não há uma 
terceira alternativa: ou há uma explicação convin-
cente que venha calar profundamente as palavras e 
o sentimento da Oposição e da sociedade brasileira, 
ou os fatos devem ser profunda e amplamente apura-
dos, para que um mal maior não ocorra a este País. 
Como disse e repito, o aumento da criminalidade no 
Brasil não decorre do estado de pobreza em que vive 
o nosso povo e muito menos do nível de desemprego. 
A criminalidade decorre – e assusta todos nós – da de-
terioração moral dos nossos costumes, do desrespeito 
aos valores éticos e morais. Precisamos cuidar desse 
comportamento positivo e atribuir-lhe valor.

Daí a necessidade de procedimentos institucionais 
dentro da lei, da Constituição, aí previstos, propostos 
pelo meu Partido, pela Liderança do PFL, que, há pou-
cos instantes, se pronunciou pela devida apuração dos 
fatos. Assim, a sociedade e a Nação brasileira sairão 
enriquecidas desse episódio, com os nossos valores 
morais elevados, servindo de referência para o com-
portamento de todos, não apenas da classe política, 
mas do cidadão que convive com todos esses fatos 
no dia-a-dia da vida nacional.

Concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
deixando aqui na tribuna este apelo: não vamos con-
tribuir para a ampliação da deterioração moral em que 
vivemos.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre-
sidente, solicito a minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Concederei a palavra a V. Exª no momento 
oportuno, já que a de V. Exª é a segunda inscrição para 
uma comunicação inadiável a ser feita hoje.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Muito 
obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem.) – Para desburocratizar, encaminhei à Mesa um 
núcleo farto de documentos, de matérias publicadas 
pela imprensa. Em algumas, assinalei o cabeçalho, al-
gumas notas mais importantes, e pedi, de outras, da 
tribuna, a publicação na íntegra nos Anais. Para não 
ter de assinar cada um deles, peço apenas que a Mesa 
observe para que aquilo que pedi para ser transcrito em 
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parte seja transcrito em parte, e aquilo que pedi que 
fosse transcrito no todo seja transcrito no todo.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Foi um lapso não ter dito a V. Exª naquele 
momento que o seu pedido seria atendido na forma 
regimental.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Com a palavra, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

Já atendi o requerimento do Senador Alberto 
Silva.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presi-
dente...

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Pedi a 
minha inscrição...

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – V. Exª já está inscrito. A palavra será concedida 
a V. Exª no momento oportuno.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador An-
tonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O Senador Alberto Silva pediu para fazer uma 
permuta.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Uma permuta de comunicações inadiáveis? 
Os dois vão fazer comunicações inadiáveis?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – A minha é.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – A minha 
também.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Está feita a permuta. Antes de dar a palavra 
a V. Exª, Senador Alberto Silva, concedo a palavra ao 
Senador Mão Santa, pela ordem.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem) 
– Eu queria ajudar o Senador Alberto Silva: S. Exª está 
inscrito normalmente e tem direito a vinte minutos.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre-
sidente, não pretendo falar vinte minutos.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Senador Mão Santa, o requerimento do Sena-
dor Alberto Silva foi feito justamente levando em con-
sideração que S. Exª já estava inscrito mas desejava 
fazer apenas uma comunicação inadiável.

Com a palavra o Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita tris-
teza que registro no plenário da Casa o falecimento 
de um dos homens mais ilustres, mais competentes e 
mais dignos que encontrei, ainda jovem, governando 

o Estado do Piauí. Refiro-me ao Dr. José da Rocha 
Furtado, que foi Governador do Piauí pela extinta e 
antiga UDN no quadriênio 1947-1951. 

Eu fui eleito Prefeito de uma maneira acidental. Eu 
era engenheiro da Central do Brasil e fui passar férias 
em minha cidade de Parnaíba. Lá houve uma eleição, e 
apresentaram a minha candidatura – pediram que eu, 
como filho da terra que era, comparecesse às urnas. 
Afinal, fui eleito com uma pequena margem de votos. 
Sendo assim, tive a oportunidade de, como Prefeito 
de Parnaíba, conhecer o Dr. José da Rocha Furtado 
– como eu disse, um dos homens mais dignos e mais 
respeitáveis que encontrei em toda a minha vida pú-
blica no meu Estado do Piauí.

Nosso entendimento veio, exatamente, do ato 
administrativo. Ele desejava construir, em Teresina, 
uma usina – a cidade precisava, mais do que nunca, 
daquilo – e havia assistido, durante meu mandato na 
Prefeitura, em 1948, à inauguração de uma usina ter-
melétrica que garantiu à cidade de Parnaíba a sua so-
brevivência, o seu desenvolvimento. Fui várias vezes 
a Teresina, ao antigo Palácio Karnak, mal imaginan-
do que um dia ocuparia aquela cadeira, a cadeira de 
Governador do Piauí. 

Quero registrar esse acontecimento porque mui-
to se falou à época que Rocha Furtado não teria sido 
um bom Governador. Na verdade, ele não teve maioria 
na Assembléia e enfrentou dificuldades para governar 
um Estado com poucos recursos. Mesmo assim, sou 
testemunha e quero declarar de público que, apesar 
de tudo, Rocha Furtado foi, na minha opinião, um dos 
maiores Governadores que o Piauí já teve. 

Peço que meu pronunciamento seja registrado 
nos Anais desta Casa. É um pronunciamento de pesar 
pelo fato de o Piauí ter perdido um de seus mais ilus-
tres filhos. Ele não morava mais no Piauí, mas era um 
grande cirurgião e revelou-se um grande Governador. 
Lamento que, afinal, tenha nos deixado. Há agora uma 
lacuna no Estado do Piauí e no País.

Eram as palavras que gostaria de dizer.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Gostaria de 

acrescentar algo ao que disse o Senador Alberto Silva, 
se tiver a aquiescência dessa extraordinária figura que 
é o médico Antonio Carlos Magalhães. O Governador 
que faleceu era médico e, por isso, em nome de todos 
os médicos, queria render esta homenagem. Eu o co-
nheci justamente quando Alberto Silva era Prefeito e 
ele, Governador. Eu era um garoto de seis, sete anos. 
Ele foi daqueles nordestinos, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que foi ao Rio estudar e, depois, voltou ao 
Piauí. Foi o primeiro médico a realizar uma cirurgia de 
vesícula no hospital Getúlio Vargas, que foi construído 
durante a ditadura de Vargas. Foi o primeiro cirurgião a 
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fazer cirurgias grandes no Piauí. Saiu da sala de cirur-
gia para ser Governador do Estado. As circunstâncias 
políticas de então eram difíceis – ele era minoria –, mas, 
com seu carisma e com sua cultura, ele venceu. De tal 
maneira que teve de sair de Teresina – veja como são 
as forças políticas – e foi para o Ceará. Lá, fui até seu 
cliente, pois ele era tão renomado que todo piauien-
se que ia a Fortaleza se consultava com ele – eu era 
criança, e ele era cirurgião, mas dava orientação. Foi 
uma figura extraordinária. É comum – foi o caso de Jus-
celino Kubitschek e de Antonio Carlos Magalhães – a 
política atrair médicos. Acredito que esse fato se deva 
à ligação e compromisso que temos com o povo. Ele 
foi para o Ceará e, brilhante médico, brilhante cirurgião 
que era, lá se tornou Secretário de Saúde do Estado. 
Era muito ligado a Cristo, era um homem cristão, e li-
derou o grande hospital católico de Fortaleza, na rua 
Costa Barros. Teve essa influência extraordinária...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ... foi um dos 
melhores Secretários de Saúde do Estado do Ceará. 
Então, a ele a gratidão do povo do Piauí por suas ações 
como médico e como Governador daquele Estado.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Senador Alberto Silva, o requerimento de V. 
Exª será atendido na forma regimental.

Está inscrito o Senador Garibaldi Alves Filho para 
usar da palavra agora, mas S. Exª cedeu sua vez ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que pediu a ins-
crição por cinco minutos para uma comunicação inadi-
ável. A regra seria a alternância entre os cinco minutos 
para a comunicação e os dez da inscrição, mas, por 
deferência muito especial do Senador Garibaldi Alves 
Filho, S. Exª poderá usar da palavra agora, Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar quero agradecer a este colega invulgar 
que é o Senador Garibaldi Alves Filho a gentileza de me 
ceder parte do seu tempo para que, desta tribuna, possa 
tratar de dois assuntos também importantes, com rapidez 
infelizmente indispensável, mas que são graves. 

Afirmo, nesta hora, diante dos escândalos do Mi-
nistério da Saúde e a manutenção do Ministro, que não 
pode deixar de haver uma conivência do Presidente 
da República com o Ministro da Saúde.

Nunca talvez, neste País, existiu um Ministro da 
Saúde tão incompetente, com tantas coisas impossíveis 
de acontecer, com tantos escândalos financeiros e, ao 
mesmo tempo, médicos, como no seu tempo. Há pouco 
tempo, queira-se ou não, o Ministro Serra realizou um 

trabalho no Ministério da Saúde, no que diz respeito à 
Aids, excepcional. No entanto, agora, faltam medicamen-
tos para o combate à Aids no País inteiro. Então, demi-
te-se quem é responsável pelo setor, o Sr. Luiz Carlos 
Bueno de Lima, do Partido do Severino – imagine se 
não fosse! Demite-se, e todos perguntam o porquê – e 
é natural que se pergunte. Porque reclamou ao Minis-
tro da Saúde sobre a ausência de medicamentos para 
o combate à Aids. Qual é a solução mais fácil? Tirar o 
responsável. Mas não, tira-se quem reclamou. 

Isso, evidentemente, em um Governo do Presiden-
te da República popular, o Presidente Lula, não pode 
acontecer sem uma razão subalterna no Ministério da 
Saúde, a qual deveríamos investigar e entregar em 
mãos do Presidente da República o resultado, porque 
esse é o papel do Congresso Nacional, para Sua Ex-
celência decidir se quer agir ou não. Se não quer agir, 
é conivente. Se agir, foi enganado. Mas tanto tempo 
enganado? Dois anos e tanto com esse Ministro, todo 
dia surgindo um escândalo! Somente eu fiz mais de dez 
discursos sobre o Ministério da Saúde, onde ele não 
manda coisa nenhuma. É o que dizem. Quem manda 
é o Sr. Lúcio Soley. Aliás, em todos os programas de 
televisão ele não aparece, mas o Sr. Lúcio Soley.

Ora, Sr. Presidente, não podemos deixar que isso 
continue. O Presidente da República tem responsabili-
dades. Diz que vai fazer reforma ministerial, mas eu não 
creio que a reforma melhore algo. Serão os mesmos que 
Sua Excelência irá buscar nos sindicatos, onde conhece 
mais do que os outros, e na amizade pessoal, sem con-
siderar a competência. Esta Casa e o PT têm pessoas 
competentes, mas os competentes estão todos saindo 
aborrecidos com a prevalência da incompetência. 

Daí por que peço apenas por teimosia, já que 
ninguém ouve a ninguém neste Governo. São os do-
nos da verdade e não querem se submeter, de jeito 
nenhum, à vontade dos Congressistas.

Esse, portanto, é um ponto para o qual chamo a 
atenção nesta hora – e encareço a V. Exª que me permita 
apenas mais um minuto – e, ao mesmo tempo, peço a 
transcrição de um artigo do professor Miguel Reale, o 
maior filosofo de Direito no Brasil, intitulado “Universidade 
esfacelada”, que ele considera piorada com a reforma 
do Sr. Tarso Genro. O artigo parte da etimologia da pa-
lavra universidade até os conceitos de universidade no 
mundo inteiro, para mostrar que o que se está fazendo 
é uma brutalidade. Querer que a universidade seja di-
rigida por conselhos onde o MST participa ativamente 
é não querer ensino, mas, sim, desordem.

Todos nós condenamos – eu, particularmente, 
condeno – e pensamos que deve haver punições rigo-
rosas para esse caso do Pará, que é uma ignomínia, 
mas nem por isso se deve colocar no céu o MST com 
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os crimes que praticam. Não podemos deixar de punir 
uns e outros que são responsáveis pela desordem no 
campo e, mais ainda, querer esfacelar a universidade. 
E digo a V. Exªs que vou propor uma homenagem, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a esse 
homem que o Brasil venera pelos seus conhecimentos 
de Direito. Ele que tem 93 anos e uma lucidez total. 
Isso nós dá realmente uma vontade de homenagear 
a Miguel Reale, uma homenagem que seja de todo o 
Congresso, porque ele merece. Não quis ser Ministro 
do Supremo Tribunal quando convidado, mas continua 
a ser o melhor jurista do Brasil.

Daí por que, Sr. Presidente, peço a V. Exª a trans-
crição deste artigo, sabendo que V. Exª o fará com 
muito prazer tendo em vista o seu desejo de exaltar 
as pessoas que merecem o respeito da comunidade 
jurídica em geral.

Muito obrigado a V. Exª e ao nosso Senador Ga-
ribaldi Alves Filho, que me cedeu o seu tempo.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Senador Antonio Carlos, a Mesa se associa 
ao requerimento de V. Exª pelo significado tão impor-
tante do ilustre professor Miguel Reale para a Nação 
brasileira. O requerimento de V. Exª será atendido na 
forma regimental.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Muito obrigado, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 
– MS) – Com a palavra o Senador Garibaldi Alves Fi-
lho, por 20 minutos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na Reunião 
Preparatória da Mesa do Senado Federal, o novo Pre-
sidente, Senador Renan Calheiros, chamou a atenção 
da Casa para a urgente prioridade a ser dada à refor-
ma política, sobre a qual realmente deve debruçar-se 
imediatamente o Senado.

Seguiu-se uma reunião de Líderes na casa do 
próprio Presidente, Renan Calheiros. Mas a reunião 
parece ter frustrado todos aqueles que pensavam que 
a reforma seria a grande prioridade desta Sessão Le-
gislativa. Eu venho a esta tribuna lamentar que a refor-
ma política perca o ímpeto que ela assumiu no início 
dos nossos trabalhos, porque todos sabem que já é 

hora de o Senado, tendo em vista as inúmeras refor-
mas pontuais em nosso ordenamento jurídico de que 
são testemunhas eloqüentes as já mais de quarenta 
emendas à Constituição da República. Nesse sentido, 
talvez a obra reformadora esteja terminada ou quase 
chegando ao fim. 

Foram reformas de normas jurídicas, entretanto, 
e não propriamente reformas de costumes e hábitos, 
mudanças do modo de vida nacional, aqui entendido 
como a maneira coletiva de ver, sentir e viver a so-
ciedade. 

Tanto, Sr. Presidente, que pouco se tem alterado 
na vida, no trabalho e nas esperanças do brasileiro, 
especialmente dos sempre excluídos da melhor fortuna 
nacional. Pode ser cedo, pode-se dizer que o tempo 
da colheita ainda não chegou, mas, depois de todas 
essas reformas, o brasileiro comum ainda não percebe 
o que elas trouxeram. 

A reforma política que se avizinha, pela enorme 
importância de que se reveste, não pode ficar reduzida 
ao ajuste de nossa legislação eleitoral e partidária, às 
eventuais circunstâncias do momento. Deve fazer-se, 
isto sim, com tal determinação, que signifique uma 
verdadeira convocação nacional, pela radical mudan-
ça de nossas práticas políticas, a partir do mais sim-
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ples eleitor até os investidos nas mais altas funções 
da República.

Deve ser, portanto, um pacto a que adira todos os 
brasileiros como um íntimo e irreversível compromisso 
ético de cada um, impondo-se, a partir desse compro-
misso pessoal que se tornará coletivo, a autenticidade 
da representação popular.

Faço tais considerações, Sr. Presidente, porque, 
para ter êxito tal empreitada, talvez sejam, até certo 
ponto, menos relevantes os conceitos jurídicos teóricos, 
sobrepondo-se a eles as contingências econômicas 
que mascaram e deturpam a manifestação eleitoral 
do povo. E também sejamos sinceros, muitas vezes 
amesquinham o exercício da representação de que 
nós, parlamentares, somos investidos.

Prescreve, a propósito, a Constituição que a sobe-
rania popular se exerce pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto com igual valor para todos. Essa 
idéia de valor, conforme está no texto constitucional, 
não é mera expressão matemática de igualdade, no 
sentido de que um eleitor só tem direito a um voto ou 
que o voto do pobre é numericamente igual ao voto 
do rico. Fosse esse o ideal democrático expresso em 
tal fórmula, estaria a democracia consagrando a es-
tratificação social mais perversa, privando a República 
do dever de promover a eliminação das desigualda-
des, notadamente a mais cruel, por ser patrocinada 
pelos recursos públicos e, portanto, fruto do esforço 
de todos.

Esse valor igual para todos significa muito mais 
do que isso, pois expressa o ideal republicano de que 
não só o voto como instrumento e representação, mas 
o voto como vontade seja realmente igualitário. Vale 
dizer, Srªs e Srs. Senadores, o voto como vontade 
deve ser igual não na sua exteriorização de cômpu-
tos aritméticos, mas na sua interiorização de decisão 
consciente e livre.

Defrontamo-nos, entretanto, com a óbvia e atroz 
constatação de que o voto livre é mais livre para aque-
le que tem liberdade para manter-se e à sua família 
com seus próprios recursos e a renda do seu trabalho. 
Em contrapartida, é menos livre – muito pouco livre, 
eu diria até escravo – aquele que, carente de tudo, 
depende também de tudo e de todos para viver, ter 
acesso à saúde e à Previdência, freqüentar escolas 
de qualidade, morar em casa digna, ter trabalho que 
garanta renda honrada e sonhar, enfim, com a verda-
deira esperança de liberdade.

Deve-se, portanto, fazer do debate com a socie-
dade uma prática constante, certos de que o diálogo 
sempre é fértil e da fecundidade do entrechoque de 
idéias surge, legítimo e genuíno, o desejo social incon-

tido e indomável, e dele a força política para a verda-
deira reforma da prática da vida coletiva. 

Sr. Presidente, confesso que as minhas conside-
rações ficam no plano da tese. Alguns poderiam até 
considerar que ficam no plano teórico, mas elas são 
verdadeiras. As nossas reformas não têm tido o poder 
de alterar a vida nacional, principalmente no que se 
refere ao campo político. A reforma agrária deveria ser 
uma reforma total da vida rural, um projeto nacional 
que definisse objetivos econômicos a serem alcança-
dos e não apenas metas de propaganda de mais ou 
menos famílias assentadas, que são, desgraçadamen-
te, abandonadas ou condenadas a viver nas linhas 
marginais da pobreza. 

É urgente intervir, mobilizando os recursos finan-
ceiros necessários nos guetos de pobreza e violência 
que empestam as nossas cidades, fazendo da presença 
do Poder Público elemento aglutinador que concorra 
com o que se cria e se liquide. 

Cumpre voltar a tratar com seriedade, e pen-
sando no futuro das gerações, o secularmente adiado 
problema da desigualdade regional. No caso, louve-se 
o Senado Federal que, em boa hora, cria novamente 
– o Senador Antonio Carlos Magalhães sempre foi um 
lutador desta proposta, apresentando-a desde a antiga 
Cosene – uma Comissão de Desenvolvimento Regional 
e a entrega, façamos justiça, a um homem adequado 
para essa tarefa, que é o Senador Tasso Jereissati.

Sem querer avançar limites, por prematuro neste 
instante, não podemos fugir ao tema especialmente 
relevante do desenvolvimento sustentável da Ama-
zônia, que se vai inserir na Comissão do Desenvolvi-
mento Regional.

Estou aqui, Sr. Presidente, como aquele orador 
que vem sempre adiando o pronunciamento, até por 
força da rotina dos nossos trabalhos, fazendo deter-
minadas cobranças que, com muita satisfação, regis-
tro que o Senado Federal até que se vem propondo 
a fazê-las. 

Veja bem, este discurso, parece incrível, está 
para ser feito desde o início dos nossos trabalhos le-
gislativos, portanto, desde o dia 16 ou 17 de fevereiro, 
e só agora tenho a oportunidade de vir à tribuna para 
cobrar que uma Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal seja instalada. Eu sabia que ela iria ser instalada 
e, efetivamente, ela o foi.

De igual forma, falemos na revitalização do rio 
São Francisco e o seu conseqüente aproveitamento 
racional, que transformará o “rio da unidade nacional” 
de figura de retórica, que se está condenando a ser, 
em imprescindível e indispensável motor do desenvol-
vimento. Aí não teríamos até tanta resistência a que 
esse rio pudesse servir ao projeto de transposição de 

FEVEREIRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL376     

Índice Onomástico



Março de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 1º 03455 

bacias, projeto que possibilitará aos nordestinos mais 
carentes receberem as águas do rio São Francisco.

Esses são temas para uma segunda-feira. Penso 
que estou fazendo aqui um discurso apropriado para 
uma segunda-feira.

São temas que, mesmo a vôo de pássaro, dão 
bem a idéia da relevância do trabalho que devemos 
intensificar para que, de fato, possamos viabilizar a 
construção de um verdadeiro Estado democrático de 
direito, no qual o sistema eleitoral e a vida partidária 
não sejam afetados pela desigualdade socioeconômica 
injusta e degradante.

Devemos, enfim, inserir na pauta desta Casa 
a reforma política. Volto ao tema da reforma política 
nem sei por que, pois já não se fala mais nela. De re-
pente a reforma política perdeu a prioridade, aquele 
ímpeto, aquela necessidade, como se falava aqui há 
pouco tempo.

Sr. Presidente, eu, que não tenho intenção de in-
terferir para que as coisas aconteçam, percebo que, no 
cenário nacional, as coisas são planejadas, anunciam 
que vão acontecer e, de repente, são esquecidas.

A reforma política não é apenas um anseio dos 
políticos; é um anseio nacional, um anseio do povo, que 
quer ser melhor representado, que quer “dar a César 
o que é de César”, Sr. Presidente. Entretanto, o povo 
não cobra dos políticos atuais coisas que o nosso or-
denamento político não permite; pelo contrário, cobra 
a eliminação dessa permissividade que existe aqui, 
pois é vergonhoso que um político troque de Partido 
como troca de camisa.

É uma grande honra receber o aparte do Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães em uma segunda-feira. 
Seria em qualquer instante, mas digo numa segunda-
feira porque geralmente esse dia não traz à tribuna os 
Líderes nacionais, como é o caso do Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador Garibaldi Alves Filho, mais uma vez V. Exª 
demonstra a sua alta capacidade e o seu tino político. 
Evidentemente, no que diz respeito à reforma política, 
V. Exª fala em uma hora altamente própria, quando os 
Partidos se esfacelam e o troca-troca fisiológico toma 
conta da Nação, sem que haja uma merecida e forte 
reação. Só a fala de V. Exª deve chamar a atenção dos 
Líderes da Casa. A reforma política é indispensável, e 
desta a fidelidade partidária é o ponto maior. Há outros 
pontos que também devemos discutir, com a nossa 
capacidade e nosso espírito público. Ainda ontem, o 
Ministro Carlos Veloso, que vai assumir a Presidência 
do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu uma entrevista 
excelente ao Jornal do Brasil sobre a matéria. Creio 
que todos devemos nos juntar aos bons juristas deste 

País para atacar esse problema este ano, se possível 
este semestre, como deseja V. Exª. Parabenizo V. Exª 
que, mais uma vez, mostra que o Rio Grande do Norte 
mandou para esta Casa um grande Senador.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
-– Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães.

Recebo seu aparte muito honrado, porque V. Exª, 
do alto dos seus tantos anos de idade – não vou dizer 
quantos para não envelhecê-lo –, do alto da sua auto-
ridade política, vem colaborar para dar uma dimensão 
maior a este discurso.

Deixo um apelo: fala-se em reforma política e, de 
repente, ela é esquecida e vêm outros temas. O Presi-
dente diz algo que passa a ser o centro das atenções. 
Não quero dizer, em absoluto, que não devamos estar 
atentos aqui, principalmente a Oposição, ao que diz o 
Presidente da República, mas acredito que há temas 
que não podem ser deixados de lado, ao sabor dos 
acontecimentos. Senão, como V. Exª lembrou muito 
bem, não haverá uma reforma política verdadeira. Ela 
só será verdadeira se, pelo menos, for tecida neste 
primeiro semestre, porque, a partir do segundo semes-
tre, vai-se falar mais em eleições, mais no calendário 
eleitoral do que em reforma política.

Deixo esta tribuna, dizendo a V. Exª e aos ilustres 
Pares que não percamos aquilo que parecia ser, no 
início da Sessão Legislativa, uma prioridade inadiável 
dos políticos, dos representantes do povo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 

– MS) – O último orador inscrito é o Senador Valdir 
Raupp. 

A Presidência prorrogará a sessão por 15 mi-
nutos, dos quais S. Exª está disposto a usar apenas 
dez minutos.

Não havendo objeção do Plenário, está prorro-
gada a sessão por 15 minutos.

Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, minha 
intenção era fazer um discurso sobre a construção do 
gasoduto Urucu/Porto Velho, mas, como precisaria de 
mais tempo, uns vinte minutos, deixo para fazê-lo na 
próxima quarta-feira, se conseguir ainda fazer a ins-
crição hoje.

E nesses cinco ou dez minutos que V. Exª me 
concede, falarei sobre um tema não menos importante 
do que o gasoduto Urucu/Porto Velho.

Nos últimos dias 24 e 25, foi realizado um fórum 
muito importante na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas, promovido pelo Parlamento Amazônico, cujo 
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Presidente é o Deputado Airton Cascavel, ex-deputado 
federal, hoje Deputado Estadual no Estado de Roraima. 
Foram dois dias de debates e discussão. 

Ouvi há pouco o Senador Garibaldi Alves Filho 
falando em Amazônia sustentável. Todos os temas 
abordados no Fórum Amazônico, realizado em Ma-
naus nos dias 24 e 25, quando tive a oportunidade 
e o privilégio de dar uma palestra sobre as Parcerias 
Público-Privadas, foram de relevância para o desen-
volvimento sustentável da Amazônia.

A Amazônia Legal é composta por nove Estados 
brasileiros – Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Ama-
pá, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão –, mas 
nesse fórum estava representado também o Estado 
de Goiás. Assim, foram dez os Estados representados, 
com a presença de Parlamentares, Governadores, Pre-
feitos – só Deputados Estaduais havia 86.

Quase todos os palestrantes abordaram um tema 
que vem preocupando as autoridades e a sociedade 
brasileira: a internacionalização da Amazônia.

Quando eu estava indo para Manaus, lendo a 
mídia impressa, no avião, observei que pelo menos 
três jornais traziam notícias a respeito de um cidadão, 
membro da União Européia, chamado Pascal Lamy. 
Segundo ele, a Amazônia deveria se tornar um bem pú-
blico da humanidade, gerenciado por uma entidade in-
ternacional. Ele não mencionava a internacionalização, 
mas somente  pelo fato de propor que as Amazônias 
brasileira, peruana e boliviana, enfim, que a Amazônia 
se tornasse um bem público, é claro que, indiretamen-
te, ele se referia à internacionalização da Amazônia. 
Creio que as autoridades brasileiras têm de começar 
a se preocupar seriamente com esse tema. 

Toda vez que ocorre um episódio na Amazônia, 
de repercussão negativa, nos âmbitos nacional e inter-
nacional, os estrangeiros falam na internacionalização 
da Amazônia!

Naquele fórum, além da palestra que proferi so-
bre as Parcerias Público-Privadas, no final apresentei 
duas propostas: a primeira, que o fórum aprovasse 
– e aprovou – uma moção de repúdio a esse cidadão, 
Pascal Lamy, que concorre hoje a um cargo de diretor 
na Organização Mundial do Comércio, em uma dispu-
ta inclusive com o Brasil, que também quer ocupar o 
mesmo posto. E ele fala uma asneira dessas, que é 
tornar a Amazônia um bem público!

Ao final da minha palestra, apresentei ainda uma 
proposta – aprovada também pelo fórum amazônico 
– a ser enviada ao Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao Presidente do Senado Federal, Sena-
dor Renan Calheiros, e ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, para que seja debatida aqui, no Congresso 
Nacional, a criação do Ministério da Amazônia. 

O Brasil tem hoje, se não me falha a memória, 
em torno de 28 – ou mais – ministérios. Sem ampliar 
o número de ministérios, mas extinguindo-se um ou 
dois que não têm muita relevância para o País, talvez 
fosse possível criar o Ministério da Amazônia, que se 
dedicaria àquela região, que cuidaria da segurança, do 
desenvolvimento sustentável e do meio ambiente. 

Não sou ambientalista de carteirinha, como se diz, 
mas entendo que a Amazônia precisa ser preservada. 
A continuar como está, com a violência e a degradação 
atuais, daqui a cinqüenta ou cem anos – talvez não 
alcancemos esse tempo –, as futuras gerações, os 
nossos filhos, os nossos netos e bisnetos com certeza 
vão sofrer as conseqüências do desequilíbrio ecoló-
gico ocorrido no País e no mundo em decorrência da 
devastação da Amazônia.

Por isso, propus no fórum e proponho aqui a 
criação do Ministério da Amazônia. Ele iria cuidar de 
60% do território nacional. A Amazônia tem apenas 
21 milhões de habitantes, Srs. Senadores Cristovam 
Buarque, Almeida Lima, Mão Santa e nobre Presiden-
te, Senador Juvêncio da Fonseca, mas detém 60% do 
território nacional, área que precisa ser preservada. 

Por isso, propus e estou defendendo, na tribuna 
do Senado, que o Governo crie o Ministério da Ama-
zônia para proteger melhor aquela região.

Concedo um aparte, com muito prazer, ao Se-
nador Almeida Lima.

O Sr. Almeida Lima (PSDB – SE) – Senador 
Valdir Raupp, quero solidarizar-me com o pronuncia-
mento de V. Exª. Entendo ser extremamente importante 
essa proposta que V. Exª traz a esta Casa, e entendo 
mais: que tudo o que vier em defesa dos interesses da 
Amazônia com certeza é bem-vindo. Quero deixar aqui 
mais uma palavra – quem sabe até mais uma proposta 
–, sobretudo pela importância desse tema, a Amazô-
nia, o qual entendo devemos debater com amplitude e 
aprofundamento. A Amazônia não precisa apenas ser 
preservada; ela precisa, antes de tudo, ser ocupada 
territorialmente pelo Estado brasileiro. Gravíssimos 
problemas, como os recentes, ocorrem na Amazônia 
pela ausência do Estado, pela ausência do Governo, 
pela ausência das leis. Somada à proposta de V. Exª, 
creio que o Governo brasileiro já poderia pensar – se 
é que não pensou ainda – na ocupação, de fato, do 
território. Não é um despropósito esta colocação: é 
fácil invadir um País, conquistar um território, ganhar 
uma guerra, e não conseguir ocupá-lo. Os EUA não 
conseguiram ocupar o Iraque. Uma cidade, um Estado 
habitado, populoso, do nosso País, não se consegue 
ocupar, mas a Amazônia, além de se ganhar a guerra, 
ainda se consegue ocupar. Entendo que a preocupa-
ção de V. Exª é extremamente válida e legítima. Por 
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que não pensar em tirar os nossos Exércitos do lito-
ral, da praia, para que os nossos militares adquiram o 
bronze na pele não da praia, mas do interior do nosso 
País? Por que não transferi-los para o Centro-Oeste 
e, sobretudo, para a Amazônia legal? É preciso levar 
a nossa tropa para essa região, para que nela haja a 
presença do Estado, para levar a aplicação da lei, para 
levar a engenharia militar, para levar a saúde pública 
militar, para levar a assistência ao homem brasileiro 
que lá se encontra desassistido. Ou seja, é necessária 
a ocupação do território e do Estado brasileiro. Pro-
postas como as de V. Exª têm o meu aplauso, a minha 
admiração e o meu apoio.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Almeida Lima, pela brilhante con-
tribuição ao meu pronunciamento.

Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre 
Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) – Se-
nador Valdir Raupp, é com muito prazer que assisto 
ao seu pronunciamento sobre um tema ao qual não 
temos dado a devida importância no Brasil, que é a 
soberania nacional sobre a região amazônica – so-
berania com responsabilidade, obviamente. Aqui, ou-
vindo o seu pronunciamento, pensei em trazer uma 
sugestão: na Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, fazer um seminário sobre as ameaças 
que pesam sobre a Amazônia. Por um lado, para ver o 
que é verdadeiro ou não, porque, de vez em quando, 
chegam informações até de que mapas já existiriam 
do Brasil nos Estados Unidos excluindo a Amazônia. 
Nunca consegui comprovar isso. Está na hora de fa-
zer uma pesquisa. Quais são os pontos que, de fato, 
ameaçam? O que estava por trás do discurso do Sr. 
Pascal Lamy? Creio que está na hora de fazermos um 
debate na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre qual é a ameaça que pesa. Segundo, 
está na hora de fazermos um discurso mais agressivo 
internacionalmente. Se eles defendem que percamos 
a nossa soberania sobre a Amazônia, se defendem a 
internacionalização da Amazônia, porque não trata-
mos bem dela, precisamos fazer duas coisas: uma é, 
de fato, fazer uma análise de consciência para saber 
onde estamos errando, se é que estamos – e estamos, 
essa é a verdade; outra, é começar a propor também 
a internacionalização de algumas coisas lá fora. Está 
na hora de eles descobrirem que existem coisas que 
pertencem a eles e que deveriam ser internacionaliza-
das. Os Estados Unidos têm um altíssimo arsenal de 
bomba nuclear. Mais arriscado ainda do que incêndios 
na Amazônia é o uso dessas armas atômicas qual-
quer dia desses. Eles são donos de um capital finan-
ceiro que hoje depreda a economia de muitos países. 

Tão grave quanto depredar a Amazônia é depredar, 
é destruir economias inteiras por conta da especula-
ção financeira internacional. Tão importante quanto 
o nosso patrimônio da Amazônia é o patrimônio de 
petróleo no mundo. Por que não internacionalizamos 
todos os poços de petróleo do mundo? Isso deve ser 
feito até para não deixar que se queimem tantos poços 
rapidamente, porque essa prática gera poluição. Creio 
que o discurso de V. Exª traz um tema fundamental. 
Felicito V. Exª. No entanto, temos falado muito nisso e 
feito pouco. Está na hora de fazer um debate em que 
se discuta, primeiro, se há ou não ameaça. Devemos 
debater, em segundo lugar, sobre o que temos feito 
para que essa ameaça não prospere e, em terceiro lu-
gar, sobre o que falta fazer para acabar com a cobiça 
alheia sobre a nossa Amazônia.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, 
Senador Cristovam Buarque. Tenho certeza absoluta 
de que V. Exª, na condição de Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com 
o conhecimento, a capacidade e a inteligência que 
possui, vai conduzir muito bem esse tema e desen-
volver trabalhos e palestras nesse sentido, inclusive 
indo à Amazônia.

Penso que a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional terá de fazer reuniões em alguns 
Estados da Amazônia. Faço já essa sugestão aqui. 
Houve um primeiro fórum em Manaus nos dias 24 e 
25. Haverá mais dois. O próximo será na cidade de 
Belém, no Pará, dias 07 e 08 de abril, e ainda have-
rá um terceiro na cidade de Boa Vista, em Roraima, 
nos dias 12 e 13 de maio. Farei um esforço para estar 
presente nesses outros dois fóruns, porque, Senador 
Juvêncio da Fonseca, nobre Presidente, foi muito im-
portante esse primeiro fórum em Manaus para debater 
os problemas da Amazônia.

Quando falo em preservar a Amazônia, quero 
dizer preservá-la com desenvolvimento. Podemos, 
sim, levar o equilíbrio, desenvolvendo e preservando 
ao mesmo tempo, mas, para isso, é preciso haver pro-
gramas sérios, programas de governo voltados para 
a Amazônia.

Lembrava ainda, na minha fala em Manaus, que 
o Estado do Amazonas tem o maior parque indus-
trial de toda a Amazônia, com 400 indústrias, que é a 
Zona Franca de Manaus, que emprega mais de 400 
mil pessoas. Porém, estão desmatados apenas 2% do 
Estado do Amazonas, que equivale a quase um terço 
do território nacional. Isso quer dizer que o desenvol-
vimento e o progresso que foram para o pólo industrial 
de Manaus não causaram impacto no meio ambien-
te, nas florestas do Estado do Amazonas. Entretanto, 
outros Estados mais pobres, onde houve uma grande 
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corrida para o campo, estão devastando praticamente 
de 30% a 40% das florestas. Na época, solicitei que o 
Presidente da República oferecesse mais incentivos 
e investimentos às capitais dos demais Estados da 
Amazônia, como Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, 
Macapá, Palmas e outras.

Por fim, Sr. Presidente, encerro o meu pronun-
ciamento, pois já ultrapassei o meu tempo, cumpri-
mentando, mais uma vez, o Presidente do Parlamento 
Amazônico, Airton Cascavel, pelo seu brilhantismo e 
pela sua atuação à frente do Parlamento Amazônico; o 
Deputado Eron Bezerra, Secretário-Geral do Parlamen-
to e do Fórum Amazônico do Estado do Amazonas; e 
todos os Parlamentares, principalmente os Deputados 
de todos os Estados amazônicos que têm trabalhado 
para lançar projetos e sugestões para o desenvolvi-
mento sustentável da Amazônia.

Ficam aqui os nossos sinceros parabéns a todos 
os organizadores e à direção do Parlamento Amazô-
nico.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Juvêncio da Fonseca. PDT 

– MS) – Esta Presidência tem a satisfação de dizer que 
todos os inscritos usaram da palavra hoje. Encerramos 
o nosso expediente com a chegada do nosso Presi-
dente, justamente às 18 horas e 44 minutos.

Para nossa honra, passo a presidência dos tra-
balhos ao Senador Renan Calheiros, que usará da 
palavra.

O Sr. Juvêncio da Fonseca, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti e Ar-
thur 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, no último dia 28 de dezembro, 
o Chanceler Celso Amorim publicou, no jornal O Es-
tado de S. Paulo, artigo com o sugestivo título “De 
Ouro Preto a Ouro Preto”. Na realidade, por trás do 
aparente jogo de palavras, encontra-se uma análise 
dos avanços e desafios enfrentados pelo Mercosul 
desde a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, em 
1994, até a reunião de cúpula realizada na mesma ci-
dade, dez anos depois.

As iniciativas mais recentes de aproximação en-
tre os países da região, particularmente entre Brasil e 

Argentina, datam, pelo menos, de 1985. Nesse ano, 
o encontro entre os Presidentes Raúl Alfonsín e José 
Sarney dá ensejo à assinatura da Ata de Iguaçu, uma 
declaração de intenções de política externa que traça 
linhas mestras de cooperação e entendimento entre 
ambos os países. Esse entendimento põe fim a déca-
das de desconfiança mútua agravada pelos períodos 
de exceção autoritária que vigoraram nos dois países 
entre as décadas de 1960 e 1980.

Novos acordos e a adesão de Paraguai e Uru-
guai ao projeto comunitário dão ensejo à criação do 
Mercado Comum do Sul – o Mercosul –, com a assi-
natura do Tratado de Assunção, em 1991. Os esfor-
ços integracionistas são coroados, em dezembro de 
1994, com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, 
que modifica parcialmente o Tratado de Assunção e 
confere personalidade jurídica de direito internacional 
ao Mercosul.

Os dez anos que se seguem são repletos de 
transformações significativas para o Bloco. O aden-
samento jurídico do Mercosul é acompanhado por um 
aumento sem precedentes de trocas comerciais entre 
os países-membros. O volume total de importações e 
exportações entre os quatro sócios salta de 4,1 bilhões 
de dólares em 1991 para mais de 18 bilhões de dóla-
res em 1998, o que significa incremento de mais de 
400% nas trocas comerciais. Nesse período, o Mercosul 
aprova a adesão de Bolívia, Chile e, posteriormente, 
Peru como países associados do Bloco.

Por outro lado, nos anos seguintes, o Mercosul 
passa por suas maiores provações. O colapso da ân-
cora cambial brasileira, com a brutal desvalorização de 
nossa moeda, em janeiro de 1999, inverte o sinal dos 
fluxos comerciais entre o Brasil e os demais países-
membros. O contexto internacional bastante desfavo-
rável – e a recessão econômica tanto no Brasil quanto 
na Argentina – traz consigo a ameaça de imposição 
de salvaguardas unilaterais contra as exportações 
brasileiras, o que poria freio ao ideal de integração 
entre os países.

Outra prova de fogo para a sobrevivência do Mer-
cosul foi a maior crise financeira e cambial da história 
argentina, ocorrida a partir de 2001, que forçou a rees-
truturação compulsória da dívida interna, a moratória 
da dívida externa e a quebra da paridade entre peso 
e dólar em janeiro de 2002.

O momento agudo da maior crise por que passou 
o Mercosul foi superado, com o comprometimento ex-
presso dos países-membros com cada vez mais inte-
gração, cada vez mais cooperação, em todas as esferas: 
política, jurídica, econômica, social e cultural.
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O compromisso inequívoco dos Presidentes de 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai com o futuro 
do Bloco tem feito com que outros países da região, 
como os membros da Comunidade Andina de Nações, 
tenham se interessado em assinar tratado de livre-
comércio com o Mercosul. A revitalização do Bloco 
também tem atraído o interesse da União Européia, 
que visa a criar área de livre-comércio entre a maior e 
mais bem-sucedida comunidade de nações do mundo 
e o Mercosul.

Finalmente, em dezembro de 2004, a reunião de 
cúpula realizada em Belo Horizonte e em Ouro Preto ter-
mina com a adesão de Colômbia, Equador e Venezuela 
ao Mercosul, na condição de membros associados. Isso 
demonstra a vitalidade do Bloco, que se alimenta não 
só dos inegáveis sucessos comerciais já alcançados, 
mas também de sua sempre renovada capacidade de 
superação das dificuldades circunstanciais.

Por outras palavras, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Mercosul constitui-se em projeto polí-
tico que transcende a conjuntura, que se propõe a ir 
além das dificuldades pontuais no campo comercial 
ou político.

A revitalização do Mercosul como opção estra-
tégica para o Brasil e para o continente sul-america-
no deve ser objetivo a ser perseguido por todos seus 
membros, tanto os plenos quanto os associados. Tal 
firmeza de propósitos encontra-se expressa já no dis-
curso de posse do Presidente Lula, quando afirmou 
que a grande prioridade da política externa brasileira 
será a “construção de uma América do Sul politica-
mente estável, próspera e unida, com base em ideais 
democráticos e de justiça social”.

O anseio da estabilidade jurídica dos países da 
região em bases democráticas está formalizado pelo 
Protocolo de Ushuaia de 1998 sobre o Compromisso 
Democrático do Mercosul, que condiciona o desenvol-
vimento da integração à plena vigência das instituições 
democráticas.

O atual Governo tem trabalhado com afinco na 
criação de um Fundo para a Convergência Estrutural, 
que permitirá o financiamento de projetos, o desenvol-
vimento da competitividade e a promoção da coesão 
social, com enfoque nas regiões menos favorecidas 
do Bloco.

Nesse contexto, Sr. Presidente, a aprovação do 
ingresso de Colômbia, Equador e Venezuela como 
membros associados do Mercosul merece nosso re-
conhecimento e aplauso. Afinal, são países que, além 

de sua importância econômica – o que por si só já 
justificaria nossa aproximação –, possuem também 
relevância estratégica.

A título de uma exemplificação, basta nos lem-
brarmos das imensas possibilidades de cooperação 
entre a Petrobras e a PDVSA, a estatal venezuelana, 
no campo da energia, e dos imensuráveis benefícios 
que podem advir de um relacionamento afinado entre 
Brasil e Colômbia no combate ao narcotráfico na re-
gião amazônica.

Esperamos, Srªs e Srs. Senadores, que o ingresso 
desses três países no Mercosul seja o símbolo de uma 
América do Sul cada vez mais próspera e unida.

Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o aumento da violência no campo 
deve-se em grande parte à inação do Governo petista 
do Presidente Lula. É o que sustenta reportagem dos 
jornalistas Jailton de Carvalho e Evandro Éboli, publi-
cada em O Globo de ontem.

O título da reportagem, por si só, é uma confir-
mação do marasmo que caracteriza o atual Governo: 
“Plano do Governo Federal para pôr fim aos conflitos 
não saiu do papel”.

Mais ainda: os repórteres mencionam um dado 
contristador, informando que a proposta do Plano 
contra a violência no campo foi divulgada em abril 
de 2003, mas não saiu do papel e sequer foi lançada 
oficialmente.

No caso, cabe bem a pergunta: o que está es-
perando o Governo Lula? Em vez de colocar em ação 
o programa, ele, ao contrário, reduziu em 8,34% as 
verbas destinadas ao chamado Paz no Campo. E en-
quanto isso, como a justificar marcha tão lerda, o Mi-
nistro Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário, 
não se constrange em afirmar: o plano está sendo 
construído.

Por tudo isso, Sr. Presidente, estou anexando a 
este pronunciamento a reportagem dos dois jornalistas, 
para que, constando dos Anais do Senado da Repúbli-
ca, possa ajudar o historiador do futuro, na avaliação 
do que terá sido o Governo Lula.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, Inciso 
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
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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 delibera-
tiva ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 
30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA 
Às 15:30 horas

1

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 67, de 2005, art. 336, II)

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 254, de 2004, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

sobre a exploração sexual, que altera o art. 
241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente (dis-
põe sobre os crimes relativos a cenas de sexo 
explícito ou pornográficas envolvendo crianças 
e adolescentes).

2

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 68, de 2005, art. 336, II)

Votação, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 255, de 2004, de inicia-
tiva da Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito sobre a exploração sexual, que altera 
dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado-
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lescente (prevê o fechamento definitivo de 
hotel, pensão, motel ou congênere, quando 
hospedarem crianças e adolescentes desa-
companhados dos pais ou responsáveis, ou 
sem autorização).

3

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2004 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 59, de 2005, art. 336, II)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
253, de 2004, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito sobre a explora-
ção sexual, que altera o Título VI (dos crimes 
contra os costumes) da Parte Especial do 
Código Penal.

4

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2003

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2003 (nº 5.119/2001, 
na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Milton Santos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que 
atravessa a Chapada Diamantina e o oeste 
baiano.

Parecer sob nº 1.751, de 2004, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Valmir 
Amaral, favorável com a Emenda nº 1-CE, que 
apresenta.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 378, DE 2002 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 7, de 2004)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 378, de 2002 (nº 
1.586/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à TV 
Primavera de Criciúma Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Criciúma, Estado de Santa Ca-
tarina.

Parecer favorável, sob nº 1.325, de 2002, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Casildo Maldaner.

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 247, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 20, de 2003)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 247, de 2003 (nº 
2.397/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Freqü-
ência Brasileira de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Garopaba, Estado 
de Santa Catarina.

Parecer favorável, sob nº 895, de 2003, 
da Comissão de Educação, Relator : Senador 
Leonel Pavan.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 40, de 2000, tendo como primeira 
signatária a Senadora Heloísa Helena, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade e gratuidade 
da educação infantil para crianças de zero a 
seis anos de idade.

Parecer favorável, sob nº 1.696, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tião Viana.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 43, DE 2000

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 43, de 2000, tendo como primeiro signatário 
o Senador Júlio Eduardo, que modifica a re-
dação dos arts. 20, III, e 26, I, da Constituição 
Federal, para definir a titularidade das águas 
subterrâneas, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.320, de 
2001, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio 
Alcântara.
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9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2003, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Sérgio Cabral, que adiciona um 
parágrafo ao art. 183 da Constituição Fede-
ral, aumentando o tamanho máximo do lote 
objeto de usucapião especial urbano em ci-
dades com menos de 300.000 (trezentos mil 
habitantes). 

Parecer sob nº 271, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Maranhão, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 87, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta 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.

11

REQUERIMENTO Nº 1.531, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.531, de 2004, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Resolução nº 32, de 
2004, de sua autoria. 

12

REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.532, de 2004, do Senador Pedro 
Simon, solicitando a tramitação conjunta dos 

Projetos de Lei do Senado nºs 262 e 337, de 

2004, por regularem a mesma matéria.

13

REQUERIMENTO Nº 1.583, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-

mento nº 1.583, de 2004, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando 

o sobrestamento do exame do Projeto de Lei 

da Câmara nº 59, de 2003, até que sejam re-

cebidos pelo Senado Federal os Projetos de 

Lei nºs 3.384, de 1997, e 4.539, de 2001, que 

dispõem sobre a mesma matéria, em tramita-

ção na Câmara dos Deputados.

14

REQUERIMENTO Nº 1.600, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-

mento nº 1.600, de 2004, da Senadora Ideli 

Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de 

Lei do Senado nº 610, de 1999, além da Co-

missão constante do despacho inicial de dis-

tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 

Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 

minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52ª LEGISLATURA) 

 
 

BAHIA PFL  Heráclito Fortes 
PFL Rodolpho Tourinho PMDB  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães RIO GRANDE DO NORTE 
PFL César Borges PTB  Fernando Bezerra 

RIO DE JANEIRO PMDB  Garibaldi Alves Filho 
PT Roberto Saturnino PFL  José Agripino 
PL Marcelo Crivella SANTA CATARINA 
PMDB Sérgio Cabral PFL  Jorge Bornhausen 

MARANHÃO PT  Ideli Salvatti 
PMDB  João Alberto Souza PSDB  Leonel Pavan 
PFL  Edison Lobão ALAGOAS 
PFL  Rosiana Sarney PSOL   Heloísa Helena  

PARÁ PMDB   Renan Calheiros 
PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotônio Vilela Filho 
PT  Ana Júlia Carepa SERGIPE 
PSDB  Flexa Ribeiro PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PSDB  Almeida Lima 
PFL  José Jorge PSB  Antonio Carlos Valadares 
PFL  Marco Maciel AMAZONAS 
PSDB  Sérgio Guerra PFL  Gilberto Miranda 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Peres 
PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB  Hélio Costa PT  Tião Viana  

GOIÁS S/partido  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PDT  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO PT  Delcídio Amaral 
PSDB  Antero Paes de Barros PMDB  Ramez Tebet 
PFL  Jonas Pinheiro DISTRITO FEDERAL 
PT  Serys Slhessarenko PMDB  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL PT  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
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PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PFL  João Ribeiro 
PSDB  Reginaldo Duarte  PMDB  Leomar Quintanilha 
PPS  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB  Mário Calixto 

ESPÍRITO SANTO PT  Fátima Cleide 
PMDB  João Batista Motta  PMDB  Valdir Raupp 
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PL Francisco Pereira PTB  Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT  Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB  Romero Jucá 
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB 

Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Almeida Lima – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Leonel Pavan – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 10. Flexa Ribeiro – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 11. Teotônio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Hélio Costa 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
Maguito Vilela 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Papaléo Paes 
José Maranhão 8. João Batista Motta 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares 
Eduardo Suplicy 4. Roberto Saturnino 
Fernando Bezerra 5. Flávio Arns 
João Capiberibe 6. Siba Machado 
Patrícia Saboya Gomes 7. Serys Slhessarenko 

PDT 
Osmar Dias Jefferson Peres 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

Índice Onomástico



1.1) SUBCOMISSÃO  TEMPORÁRIA DE TURISMO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente:  

 Vice-Presidente: 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(21 titulares e 21 suplentes)* 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. César Borges – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Romeu Tuma – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. (vago) – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Almeida Lima – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Arthur Virgílio – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 11. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
João Batista Motta 1. Hélio Costa 
Mário Calixto 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
Papaléo Paes 6. Gerson Camata 
(vago) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Cristovam Buarque 
Antonio Carlos Valadares 2. Ana Júlia Carepa 
Flávio Arns 3. Francisco Pereira 
Ideli Salvatti 4. Fernando Bezerra 
Marcelo Crivella 5. Eduardo Suplicy 
Paulo Paim 6. Fátima Cleide 
Patrícia Saboya Gomes 7. Mozarildo Cavalcanti 
Siba Machado 8. João Capiberibe 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 
(vago) 2. (vago) 

* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi 
reduzida de 29 para 21 membros. 

 
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

 
 

Índice Onomástico



2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 
(8 titulares e 8 suplentes) 

 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Índice Onomástico



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
Almeida Lima – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB) 9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Hélio Costa 
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Maguito Vilela 4. Gérson Camata 
Romero Jucá 5. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Delcídio Amaral 
Eduardo Suplicy 2. Paulo Paim 
Fernando Bezerra 3. Sérgio Zambiasi 
Francisco Pereira 4. João Capiberibe 
Ideli Salvatti 5. Siba Machado 
Antonio Carlos Valadares 6. Mozarildo Cavalcanti 
Serys Slhessarenko 7. Marcelo Crivella 

PDT 
Jefferson Peres 1. Juvêncio da Fonseca 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 

Índice Onomástico



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 

Índice Onomástico



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Edison Lobão – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 
José Jorge – PFL 3. João Ribeiro – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. José Agripino – PFL 
Roseana Sarney – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
(vago – cedida ao PDT) – PFL * 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 7. Leonel Pavan – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Tasso Jereissati – PSDB 

PMDB 
Hélio Costa 1. João Batista Motta 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Mário Calixto 
Gerson Camata 4. Papaléo Paes 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Leomar Quintanilha 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho** 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Paulo Paim 
Cristovam Buarque 2. Aloizio Mercadante 
Fátima Cleide 3. Fernando Bezerra 
Flávio Arns 4. Delcídio Amaral 
Ideli Salvatti 5. Antonio Carlos Valadares 
Roberto Saturnino 6. Francisco Pereira 
Sérgio Zambiasi 7. Patrícia Saboya Gomes 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 

 
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005 
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

Índice Onomástico



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 (12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

Índice Onomástico



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

PRESIDENTE:  
VICE-PRESIDENTE:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

TITULARES SUPLENTES 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Índice Onomástico



 
5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Almeida Lima – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 4. Leonel Pavan – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 5. (vago) 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. (vago) 
Valdir Raupp 4. (vago) 
Leomar Quintanilha 5. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Mozarildo Cavalcanti 
Ana Júlia Carepa 2. Cristovam Buarque 
Delcídio Amaral 3. (vago) 
Ideli Salvatti 4. (vago) 
Serys Slhessarenko 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 

Índice Onomástico



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3113935 Fax: 3111060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 

Índice Onomástico



 
5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 

Índice Onomástico



 
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 . 

Índice Onomástico



 
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 
 

Índice Onomástico



 
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 

Índice Onomástico



 
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  
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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 
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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. 
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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 
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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 
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Alvaro Dias – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Lúcia Vânia – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Marco Maciel – PFL 5. Heráclito Fortes – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Pedro Simon 2. Mário Calixto 
Leomar Quintanilha 3. João Batista Motta 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Flávio Arns 1. Serys Slhessarenko 
Aelton Freitas 2. Delcídio Amaral 
Sibá Machado 3. Francisco Pereira 
Ana Júlia Carepa 4. Sérgio Zambiasi 
Antônio Carlos Valadares 5. (vago) 

PDT 
Osmar Dias 1. Juvêncio da Fonseca 
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13 

Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
PMDB 

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
(Vago) 10   1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata 11 ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 

PFL 5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Maria do Carmo Alves12 SE 1306 

PT 1 
Heloísa Helena14 AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(vago) 8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. (Vago) 16   
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 7 MS 1128 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 1 
(Vago) 6   1. Fernando Bezerra  RN 2461 

PSB 1, PL 1-15 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4161 1. (Vago) 9   

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em  09.08.2004) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para 
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF)  foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de 
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular. 
9 Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme 
comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
10 Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do 
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003. 
11 Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data. 
12 Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves 
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003. 
13 Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador 
Juvêncio da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003. 
14  Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, 
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores. 
15  Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004. 
16  O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes 
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