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(Inicia-se a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB 
– AP) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 669, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 
2006 (nº 2.014/2005,na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Fundação Ernesto Benedito de 
Camargo para executar serviço de radio-
difusão de sons e imagens na cidade de 
Cotia, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Romeu Tuma
Relator Ad Hoc: Senador Edison Lobão

I – Relatório

Chega a esta Comissão, em caráter terminati-
vo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 191, de 
2006 (nº 2.014, de 2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
Ernesto Benedito de Camargo para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos, na cidade de Cotia, Estado de 
São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciar-
se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

Devido à sua especificidade, os canais de ra-
diodifusão educativa são reservados à exploração da 
União, Estados e Municípios, universidades e fundações 
constituídas no Brasil, com finalidade educativa, con-
forme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu 
o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Não se aplicam à radiodifusão educativa as exi-
gências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para 
a apreciação dos atos de outorga e renovação de con-
cessão e permissão para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende os requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223, da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante 

Ata da 78ª Sessão não Deliberativa,  
em 9 de junho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, Aelton Freitas, Gilvan Borges,  
Heráclito Fortes, Edison Lobão, Ramez Tebet,  

da Sra. Lúcia Vânia, e dos Srs. Alberto Silva e Sibá Machado
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à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Comple-
mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 191, de 2006, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à Fundação 
Ernesto Benedito de Camargo para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos, na cidade de Cotia, Estado de 
São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
............................................. .......................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................................ ........................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

............................................ ........................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
.............................................. ......................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agosto de 1962.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 

art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– O Parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 47, de 2006, da 
Comissão de Educação, comunicando a aprovação em 
caráter terminativo do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 191, de 2006, cujo parecer acaba de ser lido.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que a 
matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, de acor-
do com as normas constantes da Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1, de 2003 (Ofícios do Congresso 
Nacional nºs 823 e 824, de 2004), fica aberto, a partir 
desta data, o prazo para interposição de recurso por 
1/10 (um décimo) dos representantes de cada Casa, 
por 5 (cinco) dias úteis, para que sejam apreciados 
pelo Plenário do Congresso Nacional os Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 6 e 7, de 2006 – CN, tendo 
em vista publicação em avulso, nesta data, dos pa-
receres da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Os recursos serão recebidos na Secretaria-Geral 
da Mesa do Senado Federal.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados e à Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 163, de 2006 
(nº 433/2006, na origem), de 7 do corrente, pela qual 
o Presidente da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, entre o Gover-
no do Estado do Ceará e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de 
até trinta e sete milhões e quinhentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América, de principal, destinada 
ao Financiamento Adicional do Projeto de Combate à 
Pobreza Rural no Estado do Ceará – PCPR II.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.

S. Exª dispõe de 15 minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL– PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu já devia estar 
me dirigindo ao meu Estado do Piauí. Porém, ao tomar 
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conhecimento de nota da Liderança do PT, distribuída 
por seus assessores na noite de ontem, mudei meus 
planos e vim a esta Casa. Vim a esta Casa porque, 
Senador Gilvam Borges, se nós, que somos Senado-
res, detentores de mandato popular, não tivermos pre-
ocupação com a preservação do conceito desta Casa, 
ninguém mais terá, e será o fim do mundo.

É inaceitável que se utilizem recursos levianos 
para tentar suplantar a falta de argumentação de te-
ses frágeis que alguns defendem. Estou-me referindo, 
Senador Gilvam Borges, a uma nota publicada no site 
Primeira Leitura, que diz: “Liderança do PT no Sena-
do distribui texto em que insinua que a cúpula da CPI 
sucumbiu aos lobbies do bingo”. Lerei a nota pela gra-
vidade, Sr. Presidente:

Assessores da Liderança do PT no Sena-
do distribuíram, na tarde desta quinta-feira, no 
Congresso, um texto em que há insinuações 
de que a cúpula da CPI dos Bingos teria su-
cumbido ao lobby feito pelos donos de casas 
de bingos. O Relator da Comissão, Senador 
Garibaldi Alves (PMDB – RN), incluiu no do-
cumento final da CPI a apresentação de um 
pré-projeto que regularia os bingos e outro que 
regularia os jogos de azar no Brasil. 

“Os dois projetos atendem plenamen-
te às reivindicações dos operadores de lo-
terias e jogos, muitos originados em máfias 
estrangeiras, que, por intermédio da Abrabin 
[Associação Brasileira de Bingos] e da Able 
[Associação Brasileira de Loterias Estaduais], 
fizeram um grande lobby no âmbito da Comis-
são”, diz o texto. 

“O Presidente da Able é da Paraíba, mes-
mo Estado do Presidente da CPI”, acrescentam 
os petistas. A Liderança do PT ressalta, no tex-
to, que jogos de azar são contravenção penal 
no Brasil. Apesar das insinuações, os petistas 
defendem que, caso haja regulamentação dos 
bingos, a Caixa Econômica seja responsável 
por gerenciar o setor, “em razão da experiência 
e da lisura já comprovada na administração dos 
concursos de prognósticos em geral”. 

Essa visão de lisura [...] 

Bom, o restante aqui não interessa.
Ao tomar conhecimento dessa nota, agindo com 

a maior lealdade, eu liguei para o Senador Tião Viana, 
não só pela posição de ser primeiro Vice-Presidente 
da Casa, mas também pela lisura com que o Senador 
age. Comuniquei-lhe o fato, mostrei a estranheza e a 
gravidade das repercussões que isso podia gerar.

Sr. Presidente, ontem, durante a leitura do relató-
rio, o Senador Tião Viana, usando de todos os recursos 
regimentais, argumentou contra o que estava naquele 
texto. Mas agiu com lisura, com transparência e, acima 
de tudo, às claras.

A Líder estava lá e não se manifestou, 
não protestou contra um texto do qual discor-
dava. Portanto, não teria o direito de, ato con-
tínuo, por meio da sua Assessoria, distribuir 
nota dessa natureza.

Comuniquei ao Senador Tião Viana a mi-
nha preocupação, e ele, em seguida, dentro da 
clareza e da lisura, tomou providências. E, às 
22 horas, a Senadora solta uma nota.

A Líder do PT no Senado, Ideli Salvatti 
(PT – SC), disse desautorizar e desconhecer 
a nota distribuída nesta quinta-feira por asses-
sores da própria Liderança do Partido no Se-
nado sobre a CPI dos Bingos. No documento, 
de duas folhas, sem o timbre da Liderança ou 
assinatura da Senadora, há insinuações de 
que a cúpula da CPI tenha atendido a interes-
ses de empresários na sugestão de projetos 
de lei que regulamentam os jogos de azar e 
as casas de bingos.

“Eu desautorizo o texto, desconheço esse 
documento, e o que está escrito não tem a 
minha concordância”, afirmou a Líder do PT 
horas depois de distribuído e publicado o tex-
to. A Senadora acrescentou que pedirá expli-
cações aos assessores sobre o teor do texto 
distribuído à Imprensa.

Sr. Presidente, essa matéria é repercutida numa das 
colunas mais acreditadas e por uma das jornalistas que 
mais fontes seguras de informação tem neste País, que 
é Tereza Cruvinel. E ela coloca aqui, com todas as letras: 
“O simples fato do desmentido da Senadora é pouco.

Esta Casa tem que tomar providências sérias e 
graves. Portanto, quero solicitar, Sr. Presidente, Senador 
Gilvam Borges, a imediata instalação de uma sindicân-
cia, por intermédio da Corregedoria, para apurar esses 
fatos, que são graves. Aliás, a Líder também tinha que 
explicar a mal contada história de uma correspondência, 
infelizmente assinada pelo Senador Sibá Machado, que 
foi bater no Ministério da Justiça, sobre a CPI dos Bingos, 
na qual se pedia que não se investigasse a atuação e o 
envolvimento de bingos. E onde? No Estado de Santa 
Catarina, mais precisamente nas cidades de Florianó-
polis e Blumenau, porque se temia o envolvimento de 
familiares do Presidente da República.

Será que, ao concordar e não levar avante aquele 
questionamento que irritou muito a Comissão, os Se-
nadores que fazem parte da Mesa dos trabalhos da-
quela CPI fizeram algum conluio com o Presidente da 
República ou com a Senadora para poupar familiares? 
Ou agiram no cumprimento do seu dever?

O PT está no banco dos réus, quer companhia. 
Esta Casa não pode aceitar isso. Não é dado o direi-
to a ninguém, principalmente que exerça uma função 
de Líder, de agir com essa leviandade. As coisas não 
podem ser assim, Sr. Presidente.
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Essa simples nota não encerra este caso. É pre-
ciso que seja apurado. É preciso que os assessores 
assumam a responsabilidade, se realmente a respon-
sabilidade lhes cabe. É preciso esclarecer se fizeram 
de moto próprio ou se fizeram orientados. E, se orien-
tados, por quem?

Sr. Presidente, o mais grave de tudo isso é que o 
documento sai sem timbre do gabinete, mas é distribu-
ído por assessores. E os jornalistas conhecem a tática 
e imediatamente a identificaram, a tática de guerrilha 
na imprensa, que é esta: colocar a notícia como fofoca, 
como versão, para que, depois, o enlameado se vire e 
procure se defender.

Faço isso na defesa de dois homens honrados nesta 
Casa, que são o Presidente e o Relator da CPI dos Bingos, 
Senador Garibaldi Alves Filho e Senador Efraim Morais. 

Penso que a CPI cometeu alguns erros, como 
por exemplo não pedir informações sobre um processo 
movido em Santa Catarina e presidido pelo Procurador 
Celso Três. Será que foram coniventes com a Senado-
ra em poupá-la de vexames? Por que não trouxeram 
o Celso Três aqui, de uma vez por todas, para dizer o 
que ele apura?

A Senadora precisa amadurecer e ter responsabi-
lidade. Aliás, precisa explicar também por que seu Par-
tido, ontem, produto de investigações feitas pela Polícia 
Federal, aparece como financiador único e exclusivo 
da baderna ocorrida na Câmara dos Deputados.

Nunca tive nenhuma dúvida, Sr. Presidente, de 
que uma ala forte dentro do Partido dos Trabalhadores 
não quer isto aqui funcionando, acha que é luxo, quer 
isso aqui para uma praça de espetáculo. Querem go-
vernar com a força, sem ter que dar satisfações.

Imaginem que, na plenitude democrática, com 
esta Casa forte, não respeitam sequer o livre exercí-
cio da atividade do Parlamentar. Abusam dos decre-
tos-leis, abusam das medidas provisórias, abusam em 
não prestar compromissos no prazo regulamentar das 
atividades que exercem.

É muito grave, Sr. Presidente, o que nós vimos 
ontem no Jornal Nacional: a promiscuidade das rela-
ções entre o dinheiro público e os movimentos de de-
sestabilização do Brasil; entidades com funcionamento 
no Guará, outras com funcionamento no interior de 
São Paulo. Essas são as que foram descobertas até 
agora. Mas, por trás disso tudo, quantos e quantos 
milhões saíram dos cofres públicos para financiar tais 
movimentos? O fato é de uma desfaçatez tão grande 
que, no próprio diário do agitador-mor, nós vamos ver 
que quem financia isso é a União.

Essas coisas não podem continuar assim. Não 
podem continuar! E eu venho a esta Casa hoje para 
pedir providências sobre esse fato. Essa denúncia 
que envolve colegas Senadores precisa ser apurada. 
A simples nota não funciona, não serve. É preciso ir 
mais a fundo. Nós temos que apurar quem são os 
responsáveis. Acho que a Líder do Partido deve ser 
movida pela mesma indignação que a moveu quando 

pediu que fossem investigados os movimentos do Se-
nador Antero Paes de Barros, quando dele suspeitou 
no caso do caseiro. Ela tem que agir com a mesma 
força. Ela tem que agir neste caso presente com a 
mesma isenção que quis naquele caso. Aliás, já pagou 
um preço muito alto por querer bisbilhotar o entra-e-
sai de gabinetes nesta Casa – e ela sabe muito bem 
o que estou dizendo.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar a tribuna, 
desejando ao Brasil felicidade na Copa do Mundo que 
se inicia hoje. Não quero entrar, como entrou o Pre-
sidente Lula, ontem, utilizando a tecnologia, na tele-
conferência, a dar aulas aos jogadores da Seleção 
Brasileira, dizendo que o Brasil não está preparado 
para perder. O Brasil tem de estar preparado é para 
competir, Sr. Presidente. E competir com garra, com 
disposição nessa maratona esportiva que se inicia 
hoje e que é a maior do mundo. Espero... E aí louvo 
também o equilíbrio do Sr. Parreira, ao rebater, uma 
por uma, as insinuações do Presidente em matéria de 
futebol. O medo que eu tenho é que, com a arrogância 
e a prepotência que domina essa gente, se o Brasil 
passar das quartas-de-final, o Presidente Lula queira 
destituir Parreira e assumir o comando da Seleção, 
para ter o direito de levantar a taça lá. E aí ser cidadão 
do mundo! Só está faltando isso!

Sr. Presidente, como diz o ditado popular da nossa 
região: “a coisa está virando de mel a garapa”. Quando 
vemos nesta Casa, que, com todos os seus erros, é o 
melhor remédio para a democracia, um membro que 
ocupa uma posição importante, por meio de manobras 
não-republicanas, tentar denegrir a imagem de com-
panheiros, esse é um fato grave, e é preciso que esta 
Casa acorde, porque não é a primeira vez que acontece. 
Essas denúncias são permanentes. A técnica usada de 
querer parceria no banco dos réus é – e faz parte – da 
mesma cartilha que ensina, e de maneira urdida, de 
maneira preparada, a invadir plenários, invadir Casas 
da Democracia como a Câmara dos Deputados.

Lamento! Mas espero que seja instalada ime-
diatamente, pela Corregedoria, uma sindicância para 
apurar e que os culpados sejam punidos, até mesmo 
para que sirva de exemplo e não tenhamos a repetição 
de fatos vergonhosos como esse.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO

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

Matéria Inserida:
“Bingos 6: Liderança do PT no Senado distribui 

texto em que insinua que a cúpula da CPI sucumbiu 
ao lobby dos bingos”.
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O Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Herácli-
to Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Com a palavra, o nobre Senador Gilvam Borges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, esta foi uma semana 
de muitas emoções, quando esta Casa e a da Câmara 
dos Deputados foram palco de vil manifestação, brutal 
manifestação. Mas as providências foram tomadas.

O Congresso Nacional, o Senado e a Câmara 
- tem recebido todos os dias, durante toda a sua exis-
tência, inúmeras manifestações justas, retratando um 
país democrático, onde as leis e as instituições que o 
sustentam são extremamente sólidas para garantir o 
bom funcionamento da sociedade.

Emoções fortes, Sr. Presidente, porque, às vés-
peras das eleições, bem próximas, estamos vivendo 
ainda momentos de turbulência. O Tribunal Superior 
Eleitoral atende às demandas dos partidos em julga-
mentos que ainda nos deixam apreensivos, já que te-
mos poucos dias para executar as nossas convenções 
em obediência à lei.

O julgamento de ontem feito pelo TSE define e 
assegura as regras do jogo para que os partidos po-
líticos brasileiros possam definir as suas estratégias, 
formular os seus entendimentos e fazer as coligações 
conforme suas conveniências e de acordo com suas 
identidades filosóficas e doutrinárias.

O País caminha a passos largos, o País funciona, 
e funciona bem, salvo as turbulências que, apesar da 
apreensão que causam, com sabedoria são transfor-
madas em lições para que possamos cada vez mais 
corrigir os rumos. O País vai bem, apesar dos saco-
lejos que muitas vezes enfrentamos. Avançamos com 
firmeza.

Este País tem o seu destino e o cumpre com 
a grandeza de sua gente e com as riquezas de seu 
território.

Quero registrar, Sr. Presidente, em nome do meu 
gabinete e no do Senador Sarney – estamos no mesmo 
prédio, no Anexo –, que recebemos esta semana a visita 
de representantes de dois Municípios do Amapá.

Do Município de Ferreira Gomes, visitaram-nos o 
Prefeito Adiel de Campos Ferreira, a Vice-Prefeita Ma-
ria Socorro da Costa e os Vereadores Antonio Renildo 
da Costa, Raimundo Cosmo Darmacia Rodrigues, Be-
nedito Raimundo da Costa, Iranildo da Silva Tavares, 
Raimundo Souza, Arivaldo dos Santos Serra, Arinaldo 
dos Santos Serra e Arli César Amoras. Recebíamos 
a delegação desse Município enquanto os vidros e as 
porteiras da Câmara dos Deputados eram rompidos 

brutalmente. Nesse momento, já estávamos reunidos 
para discutir o Orçamento de 2007, com os vereadores 
e os representantes do Executivo municipal.

Do Município de Serra do Navio, o Presidente 
Sarney recebeu esta semana – e faço esse registro 
com alegria – os seguintes representantes: a Prefeita 
Francimar Pereira da Silva Santos, companheira do 
PT, amiga nossa que apoiamos e militante antiga, que 
esteve aqui juntamente com os vereadores Romual-
do Alves de Souza, Noratinho Conceição Barbosa, 
Jesaias Silva e Silva, que é o presidente da Câmara, 
José Soares Pimenta, Ednaldo Pereira de Matos e 
Jairo Pgnante.

Pois bem, a visita desses representantes de duas 
Câmaras de Vereadores e seus respectivos prefeitos 
e outras autoridades se deu, Sr. Presidente, porque 
estamos fazendo uma política municipalista, com o 
objetivo de sintonizar a nossa bancada federal com os 
anseios que vêm da base. Cada idéia trazida e cada 
reivindicação feita por essas delegações de autoridades 
municipais já fazem parte de nossa lista de prioridades 
relativa aos projetos para 2007. Pensar no futuro é tra-
balhar com antecedência, e, aí, o Amapá sai na frente, 
pois já recebemos oito delegações aqui no Congresso 
Nacional, e as portas do gabinete do Presidente José 
Sarney e do meu gabinete estão abertas. Já estamos 
tratando também dos projetos de 2006 pendentes da 
liberação de recursos.

Sr. Presidente, eu não vou me estender porque 
sei da necessidade de V. Exª de se deslocar daqui da 
capital para o Piauí, e V. Exª me alertou para que fosse 
breve. Pergunto a V. Exª o horário do seu vôo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI) 
– Será às 10 horas.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Às 10 
horas.

Sr. Presidente, eu hoje vou apresentar um projeto, 
e vou passá-lo às mãos do nosso competente Secre-
tário-Geral da Mesa, Dr. Raimundo Carreiro, vigilante 
advogado e atuante soldado universal da lei e do Regi-
mento, guardião desta Casa. Trata-se de projeto de lei 
que poderá provocar algumas manifestações contrá-
rias, mas o nosso mandato é marcado pela coragem, 
pela definição e pela posição sempre firme.

O projeto altera o art. 8º, 58 e 84 da Lei nº 8.906, 
de 4 julho de 1994, e tem como meta abolir o Exame 
de Ordem necessário à inscrição como advogado na 
Ordem dos Advogados do Brasil.

Já chegou a hora.
Sr. Presidente, vou passar o texto do projeto às 

mãos do Carreiro para que sejam adotadas as devidas 
providências e, em seguida, fazer um pronunciamento 
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rápido para justificar a abolição do Exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Os profissionais de outras categorias e profis-
sões, quando saem devidamente diplomados pelas 
universidades em seus cursos específicos, já vêm com 
o credenciamento das universidades. Por que somente 
uma categoria é submetida a uma segunda avaliação, 
categoria que leva mais de cinco anos se aperfeiçoan-
do e buscando seu diploma?

Faço uso da palavra, Sr. Presidente, para comu-
nicar aos meus Pares que, após serena e conseqüente 
reflexão, decidi apresentar ao Senado – apresentei-o 
agora – projeto de lei que retira do Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil o malsinado Exame de Or-
dem, que vem prejudicando os interesses de milhões 
de brasileiros todos os anos.

A advocacia constitui-se em premissa das mais 
importantes do Estado de Direito, sobretudo porque 
está na base da administração da justiça brasileira. A 
Constituição da República reconhece essa primazia 
da nobre profissão, ao estatuir, em seu art. 133, que 
“o advogado é indispensável à administração da justi-
ça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei”.

Essa importância da advocacia seduz e atrai 
boa parte da juventude, que vislumbra, nas carreiras 
jurídicas em geral, uma ocupação à altura de suas ex-
pectativas profissionais, em prol da sociedade como 
um todo.

Srªs e Srs. Senadores, a despeito do legítimo di-
reito do cidadão de obter um grau universitário para, 
em decorrência de seu esforço pessoal, ingressar no 
mercado de trabalho, a OAB vem se constituindo, nos 
últimos anos, na mais infundada cláusula de barreira 
profissional para a juventude brasileira.

Apenas para que se tenha uma idéia da dimen-
são desse verdadeiro descalabro, o Exame nº 126 da 
seccional paulista da OAB reprovou nada menos do 
que 92,8% dos seus mais de vinte mil candidatos, ou 
seja, somente 1.450 inscritos de todo esse universo 
obtiveram aprovação naquele certame.

Haverá quem diga que o aumento do número de 
cursos universitários em todo o Brasil explica o nível 
elevado das reprovações, porém uma verdade diáfana 
se impõe aos que observam essa grave situação: o 
exame da OAB já pode ser considerado um verdadeiro 
concurso público e está vetando em demasia, porque, 
em sã consciência, não merece crédito a tese de que, 
em um Estado progressista como São Paulo, nove em 
cada dez jovens formados não tenham aptidão ou co-
nhecimento suficiente para o exercício da advocacia.

Srªs e Srs. Senadores, sob nenhum critério po-
deria um órgão de classe impedir, de modo contumaz 

e em grande escala, o ingresso de novos profissionais 
em qualquer profissão, sobretudo porque os formandos 
se submeteram a todas as exigências de instituições 
de ensino superior lícitas, que funcionam graças à au-
torização oficial formal do Ministério da Educação.

Haverá quem suspeite, até, de mal disfarçadas 
intenções classistas, pois muitos se indagam atual-
mente se a pretensão da OAB não teria, na realidade, 
um fundo “mercadológico”, pois os novos ingressantes 
na advocacia representariam, na concepção de alguns 
advogados militantes, uma concreta ameaça para cap-
tação futura de clientela.

O discurso oficial na Ordem dos Advogados é que 
a formação proporcionada pelas faculdades é de péssi-
ma qualidade, razão pela qual se justificaria o controle 
dos formandos post facto, pelo órgão de classe.

Ousarei discordar, porque não há previsão legal 
para que uma instituição auxiliar ao Estado brasileiro 
substitua o próprio ente estatal na avaliação das Facul-
dades de Direito. Em nosso País, apenas a OAB vem 
atuando dessa maneira em nossos dias.

Embora disparatada, essa situação resulta em 
graves prejuízos aos direitos dos bacharéis, que per-
manecem em um desconfortável limbo após sua for-
matura: não podem advogar por impedimento do órgão 
de classe a que pretendem se filiar, nem podem atuar 
como estagiários, por não serem mais estudantes da 
ciência de Rui Barbosa e Pontes de Miranda.

O malsinado exame da OAB, portanto, atingiu 
a condição de máxima injustiça perpetrada por cau-
sídicos que, paradoxalmente, deveriam se ocupar da 
promoção da justiça em nosso País. A mim me parece 
inaceitável que a Ordem entenda que uma única prova 
teria o condão de substituir todas as demais avalia-
ções semestrais a que se submetem os graduandos 
em Direito, durante os cinco longos anos de sua for-
mação acadêmica.

Em vários Estados da Federação, ademais, não 
é raro encontrar, na segunda fase dos concursos da 
OAB, provas subjetivas em que o candidato seja repro-
vado sem que o seu exame tenha qualquer marcação 
gráfica que lhe sirva de base para um futuro recurso. 
Apenas a nota de reprovação lhe é atribuída, sem mais 
nem por que, fato que a mim se afigura como uma 
gritante ilegalidade.

O desconforto causado por esse instrumento de 
controle é tamanho que inúmeros candidatos, em certos 
Estados da Federação, têm-se submetido a exames 
em outras unidades federadas, para aumentar suas 
chances de ingresso na OAB, o que configura um ab-
surdo totalmente injustificável.

Srªs e Srs. Senadores, por essas e outras ra-
zões, uma conclusão se impõe: o exame da Ordem 
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dos Advogados deve ser banido da nossa legislação, 
por absoluta desnecessidade e também porque se 
converteu em um instrumento de controle injusto e 
despropositado.

Por isso, tomei a iniciativa de apresentar um pro-
jeto de lei ao Senado, com vistas a alterar o Estatuto 
da OAB – a Lei nº 8.906, de 1994 –, retirando do nos-
so ordenamento jurídico esse verdadeiro ferramental 
de injustiças.

Srªs e Srs. Senadores, é bem possível que críti-
cas ao meu projeto advenham dos mais diversos se-
tores, dentro e fora do Senado da República, porém a 
política, desde a Grécia Antiga, é atividade que exige 
coragem e destemor de quem a abraça, convertendo-
a em causa da sua vida.

Por isso, eu proponho, e já propus, com total 
serenidade, o fim definitivo das provas da OAB, na 
certeza de que o Parlamento tomará, como senso de 
responsabilidade, essa sábia decisão em defesa da 
juventude brasileira.

Sr. Presidente, se assim não for, que, então, 
todas as entidades que defendem as categorias de 
profissionais...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Concedo 
o aparte a V. Exª, nobre Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Em cará-
ter de emergência, pois, infelizmente, terei de deixar 
o plenário para pegar um avião de carreira, que não 
espera, queria colocar dois pontos. Em primeiro lugar, 
dirijo-me ao Vice-Presidente da Casa, maior autoridade 
hoje aqui. Há pouco, fiz um pronunciamento no qual, 
inclusive, cito sua participação na CPI dos Bingos so-
bre a acusação de companheiros da Mesa daquela 
Comissão. Peço a V. Exª providências imediatas para 
instalação de processo eficaz, para que fique esclare-
cido, o mais rápido possível, o que a imprensa divulga 
hoje, inclusive, na coluna da acreditada jornalista Tere-
za Cruvinel, que tem muito cuidado em conferir suas 
fontes. Faço isso para preservar a Casa. A Senadora 
Líder do seu Partido, se inocente for, tem oportunida-
de e possibilidade de demonstrar isso e pedir punição 
ou punir o assessor que extrapolou as suas funções e, 
por outro lado, esclarecer esses fatos. Essa dúvida não 
pode pairar sobre nós, principalmente em se tratando 
de uma CPI que toda a Nação brasileira acompanhou, 
chamada pela Base do Governo, desde o início, de 
CPI do Fim do Mundo. Essa técnica, Senador Edison 
Lobão, de tentar “radioativizar” as pessoas ou os fatos 
quando não se concorda com eles é velha, conhecida, 
mas, ainda hoje, usada. Não podemos aceitar isso. Esta 
Casa não pode conviver com fato dessa natureza. So-

bre dois homens honrados, o Senador Efraim Morais, 
Primeiro-Secretário desta Casa, e o Senador Garibaldi 
Alves Filho, não pode haver dúvida alguma. Peço-lhe 
permissão para falar ainda sobre outro assunto. “Ronal-
dinho responde Lula” – Ronaldo, o Fenômeno, aquele 
que Lula ontem disse que estava gordo. Gostaria de 
que fosse para os Anais desta Casa a resposta do 
Ronaldo para o Presidente. Senador Edison Lobão, 
preste atenção. Palavra do Ronaldinho: “Eu também 
teria várias perguntas a fazer ao Presidente, mas fomos 
instruídos a não fazer perguntas, fomos proibidos de 
perguntar alguma coisa”. Quem diz o que quer ouve o 
que não quer. Vou repetir o que disse agora, Senador 
Tião Viana: meu pavor é que o Brasil passe da primeira 
fase e que o Presidente Lula, com essa sua olímpica 
fase triunfalista, queira destituir o Parreira e assumir a 
Seleção, só para ter o direito de levantar a taça e dizer: 
“Esta Copa é minha”. Muito obrigado.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, antes de encerrar, quero dizer a todo o País 
que, com o projeto que propus a esta Casa, espero 
que possamos abrir a discussão e a avaliação por seus 
representantes legítimos no Parlamento nacional. Se 
não for desta forma, então, que a Ordem dos Médicos 
do Brasil proceda da mesma forma como procede a 
Ordem do Advogados do Brasil; que a Ordem dos En-
genheiros Civis, Elétricos e inúmeras categorias tam-
bém tenham, então, uma segunda oportunidade de 
avaliação definitiva, desqualificando as universidades; 
que a Ordem das Pedagogas do Brasil também possa 
avaliar os seus profissionais quando as universidades 
as colocam no mercado de trabalho; que todas as pro-
fissões e os profissionais que se inserem no mercado 
nacional também possam entrar nessa nova avaliação. 
Aí se desfaz, então, essa condição da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil de submeter milhares de jovens a 
um novo exame, já que esses participaram de vesti-
bulares, estiveram na academia durante cinco anos e, 
portanto, receberam um diploma que, constitucional-
mente, já lhes dá o direito do exercício.

Por esse motivo, apelo à Ordem para uma re-
flexão sobre essa questão da constitucionalidade de 
submissão e avaliação para que esses profissionais 
posam, então, entrar no mercado de trabalho.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª ainda dispõe de 
mais cinco minutos, se tiver outro assunto. Estou aqui 
para garantir isso a V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Quero, mais 
uma vez, pedir-lhe um aparte.

O GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Por favor.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Anunciei a 

entrada de um requerimento, mas terei que sair.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sem 
dúvida, Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço a 
V. Exª. Eu queria apenas encaminhar para o procedi-
mento legal o requerimento, que é dirigido ao Corre-
gedor da Casa e diz o seguinte:

Solicito a V. Exª a abertura de sindicância 
ou processo equivalente para apurar respon-
sabilidades na veiculação de nota atribuída à 
Liderança do Partido dos Trabalhadores no 
Senado, com texto ofensivo à dignidade do 
Presidente e do Relator da CPI dos Bingos e, 
por extensão, ao Senado da República e ao 
Congresso Nacional.

Na chamada Nota, há insinuações de que 
os dirigentes daquela CPI teriam atendido a 
solicitações de pretensos lobbies de bingos.

Para instruir o processo, peço a V. Exª 
que sejam incluídas, como justificativa para 
a presente solicitação, as notas taquigráficas 
de pronunciamento que fiz esta manhã no 
Senado.

Sala das Sessões, Senador Heráclito 
Fortes.

Sr. Presidente, encaminho o requerimento a V. Exª 
para os procedimentos legais. Muito obrigado.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, encerro este meu pronunciamento. Espero 
que possamos ter, na próxima semana, uma reflexão 
sobre a necessidade de uma reavaliação dessas ca-
tegorias, verificando se há constitucionalidade ou não, 
para termos esse amparo legal.

Quero mandar um grande abraço à cidade Serra 
do Navio e a todas as suas autoridades. Quero mandar 
um grande abraço também aos vereadores de Ferreira 
Gomes, que já estão agora embarcando e que esti-
veram aqui nos prestigiando durante duas semanas, 
tratando dos interesses de nosso querido Estado, por 
intermédio de seus Municípios.

Por esse motivo, em nome do Presidente Sarney, 
que os recebeu também gentilmente, ficamos muito 
felizes em saber que o Amapá caminha, com todos os 
seus Municípios, trabalhando uma frente, já se progra-
mando para 2007, não só na liberação de recursos.

Ao Estado do Amapá, ao resto do Brasil e a todos 
os advogados e outros profissionais, quero dizer que 
aguardemos com paciência, porque acredito que essa 
cláusula de barreira é inconstitucional e haveremos de 
quebrá-la pela própria lei.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, e que todos tenham um bom fim 

de semana.

Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor-
ges, o Sr. Heráclito Fortes, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada sucessivamente 
pelos Srs. Edison Lobão e Tião Viana, 1º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço   a      V. Exª, Senador Gilvam Borges.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-
que e, a seguir, ao Senador Edison Lobão.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Tião Viana, Presidente desta sessão, dispus-
me a falar hoje levando em conta que ontem consegui-
mos algo fenomenal, que foi terminar esse período de 
CPIs. Felizmente terminamos tudo isso, e agora talvez 
tenhamos tempo para discutir outras coisas. Por coin-
cidência, no mesmo momento em que terminamos as 
CPIs, em que o Senado pode começar a se dispor a 
discutir outros temas que possam chamar a atenção 
da opinião pública através da mídia, que sofre de uma 
sedução muito grande pelas CPIs, deve estar entran-
do aqui, não no Senado, ainda, mas no Congresso, o 
projeto de reforma universitária do Governo.

Sei que, talvez, ainda viciados no tsunami das 
CPIs, haja uma certa passividade e resistência a dis-
cutir outros temas, mas gostaria de fazer um apelo 
à imprensa, à opinião pública, às direções para que 
esse assunto seja discutido com a seriedade que é 
preciso, com a consciência de que o futuro do Brasil, 
que depende de muitas coisas, talvez não tenha ne-
nhum outro vetor mais importante a discutir do que a 
fábrica de conhecimento, que, no século XXI, será o 
principal capital.

Houve um tempo em que o capital era físico, ma-
terial: as máquinas de uma empresa, as edificações 
de um prédio, as construções de uma represa ou de 
uma central termoelétrica. Era a infra-estrutura eco-
nômica, eram as máquinas das indústrias, eram os 
equipamentos agrícolas que faziam um país rico. Mu-
dou o tempo, nas últimas décadas. O que faz, hoje, um 
país ser considerado rico, forte, dinâmico não é mais a 
quantidade prédios, de edificações, de máquinas que 
tem; é a capacidade de gerar conhecimento, é a ca-
pacidade de produzir esse principal capital do século 
XXI, que é o conhecimento, que é o saber, que são as 
formas tecnológicas de produzir a partir dos desenhos 
da massa cinzenta da população. A universidade é a 
fábrica principal da geração de conhecimento.

Lamentavelmente, a passividade, a falta de apoio, 
o acomodamento também de nós todos, professores, 
na universidade – desculpem-me por dizer todos, é um 
exagero –, de muitos de nós, professores, e a perplexi-
dade diante de um mundo onde o conhecimento muda 
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fora da universidade e, ao mesmo tempo, é divulgado 
fora da universidade, fez com que perdêssemos o rit-
mo. Hoje grande parte desse capital fundamental do 
século XXI, que é o conhecimento, é produzido em 
fábricas, em escritórios, em hospitais, como aqui em 
Brasília, no Sarah Kubitschek, que é uma fábrica de 
conhecimentos novos na área da Medicina.

Por isso é que precisamos de uma reforma, uma 
reforma que traga de novo para dentro da universidade 
o centro de produção do conhecimento que o Brasil 
vai precisar, se quisermos ser uma Nação de ponta, 
se não quisermos continuar dependentes do que é 
produzido lá fora.

Essa velocidade nova, essa revisão vai precisar 
de uma refundação da universidade. Ela tem que ser 
refundada. Ela tem que deixar de ter aquela estrutura 
mais parecida com a época em que foi criada, há mil 
anos. É preciso criar uma nova, que sirva para o sé-
culo XXI: mais rápida, mais dinâmica, mais ágil, com 
mais alunos fora dos seus territórios. Isso porque hoje 
não é preciso mais estar dentro da sala de aula para 
aprender.

O que temo, pelas informações recebidas até aqui 
sobre o projeto de lei lançado ontem pelo Presidente 
– ainda não conhecemos os detalhes desse projeto, 
mas, em geral, todo projeto lançado é mostrado na im-
prensa –, a reforma hoje proposta não traz uma refun-
dação da universidade. Ela se limita a alguns ajustes, 
Senador Tião Viana. E esses ajustes, esses jeitinhos 
não vão trazer para o Brasil a universidade fábrica de 
conhecimento de que nós precisamos. Claro que o 
problema da universidade é falta de recursos, mas não 
apenas falta de recursos; é uma estrutura superada, é 
uma vinculação professor-aluno ultrapassada. Vamos 
ter de fazer uma reforma muito mais profunda e dar 
alguns recursos adicionais também à universidade. 
Porém, mais recursos sem uma reforma na sua estru-
tura, na sua concepção, na sua maneira de funcionar, 
não vai trazer para o Brasil a fábrica de conhecimento 
de que nós precisamos. E sem essa fábrica, o Brasil 
está condenado a ser um País marginal no cenário 
internacional.

Mas essa não é minha única preocupação, nem 
a maior preocupação, porque esse problema nós va-
mos resolver aqui. Daqui vai sair um projeto alternativo 
de reforma universitária. O que mais me preocupa é 
essa percepção equivocada de que é possível mudar a 
universidade sem mudar a educação básica, de que é 
possível ter uma fábrica de conhecimento a partir ape-
nas daqueles que estão dentro da universidade, sem 
levar em conta, Senador Lobão, todos os jovens que 
estão hoje na pré-escola, no ensino fundamental e na 
educação média. Não se começa a reformar o topo do 

edifício sem se reformar seus alicerces, e é isso que, 
aparentemente, se quer fazer. Não temos como fazer 
uma séria reforma universitária sem fazermos uma ra-
dical reforma da educação básica no Brasil.

Apenas um terço dos nossos jovens terminam 
o ensino médio. Desses, apenas a metade sonha em 
entrar na universidade. Não só por falta de dinheiro, 
mas também, sobretudo, por falta de preparo, o que 
não lhes deixa ao menos sonhar com a idéia de um 
ensino superior.

Se apenas um sexto dos nossos jovens sentem 
desejo de fazer vestibular pelo conhecimento que 
adquiriram na educação básica, significa que esta-
mos jogando fora cinco sextos dos nossos potenciais 
universitários. Quantos gênios não morreram antes 
de aprender a ler e não puderam desenvolver o seu 
conhecimento literário? Quantos não morreram antes 
de aprender aritmética e não puderam desenvolver 
plenamente o seu potencial científico?

Com a responsabilidade pela educação entregue 
aos Municípios, Municípios pobres que não têm como 
levar adiante a educação, não vamos ter uma boa edu-
cação. Ou nacionalizamos a educação brasileira, ou 
a federalizamos, se assim quiserem, ou tornamos a 
educação de cada criança uma preocupação do País 
inteiro e não apenas do pobre prefeito. Ou fazemos com 
a educação básica aquilo que fizemos com a univer-
sidade quando a federalizamos, ou fazemos com que 
a educação de cada criança seja um compromisso do 
Brasil e não apenas do Município; caso contrário, não 
vamos ter uma boa universidade.

Quando falo em nacionalizar a educação, não 
quero dizer que Brasília deve gerenciar 160 mil escolas. 
Não acredito nisso! Sou favorável à descentralização. 
Aliás, sou tão radicalmente favorável à descentralização 
que acho que a escola não precisa nem ser do Muni-
cípio; ela pode ser dos pais e dos mestres e, mesmo 
assim, ser pública, se ela cumpre padrões mínimos 
para o Brasil inteiro. E, para isso, terá de haver mais 
recursos da União.

A reforma universitária que vem por aí, pelo que 
leio nos jornais, não é uma reforma universitária; é um 
ajuste de financiamento para resolver a crise emer-
gencial e não a crise estrutural da universidade. E se 
ela vier limitada à universidade, ela estará condenada 
ao fracasso.

Há um artigo que diz que o Ministério da Edu-
cação está proibido de aplicar mais de 25% dos seus 
recursos na educação básica, porque está escrito lá 
que pelo menos 75% do dinheiro do MEC tem de ir 
para as universidades federais. Isso é um contra-senso, 
um absurdo! Hoje, 75% ainda é pouco para as univer-
sidades; tinha que ser 90%, 110%. Mas, daqui a cinco 
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anos, quando aumentarmos as verbas do MEC, vamos 
continuar tendo de mandar 75% para as universidades e 
25% para a educação básica? Esse é um contra-senso. 
Não há boa universidade sem educação básica; não há 
boa universidade no século XXI sem uma refundação 
e não apenas um jeitinho na universidade.

Ouço o Senador Edison Lobão, com muito pra-
zer.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Cris-
tovam Buarque, por todas as razões, foi bom V. Exª ter 
vindo para o Senado da República. V. Exª é um Sena-
dor que contribui significativamente para o aperfeiçoa-
mento e para o encaminhamento das questões funda-
mentais que por aqui passam. Mas ressalto a presença 
de V. Exª na discussão do problema educacional no 
Brasil. V. Exª se tornou uma espécie de sentinela dos 
mais legítimos interesses dos jovens brasileiros que 
precisam demandar as escolas de primeiro grau, de 
segundo grau e de terceiro grau. Não tenho dúvida de 
que ou caminhamos acertadamente na direção do en-
sino profundo, a partir da pesquisa na universidade de 
boa qualidade, ou não iremos a lugar nenhum como 
Nação. Admiro, portanto, a presença freqüente de V. 
Exª na tribuna para nos alertar a todos, especialista 
que é, educador que é, Ministro brilhante que foi, Go-
vernador que aplicou a sua imaginação criadora em 
fórmulas que ainda hoje estão sendo consagradas 
no Brasil e até no mundo. V. Exª tem, portanto, essa 
presença animadora para que o Brasil siga o caminho 
correto, a fim de que possa desembarcar na ilha da 
prosperidade e da felicidade que todos nós desejamos. 
Cumprimento V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mui-
to obrigado, Senador. Um aparte como esse é gratifi-
cante para qualquer um, ainda mais vindo de V. Exª.

Como não vamos ter CPIs nas próximas sema-
nas, a não ser que se instale a CPI dos Sanguessugas, 
espero que possamos ter mais tempo para discutir os 
projetos. É verdade que agora, depois de concorrer-
mos com as CPIs, vamos concorrer com a Copa do 
Mundo e, a partir de julho, com as eleições. Talvez 
isso leve a reforma universitária para o próximo ano, 
mas espero que não haja desvio de outras atividades 
no próximo ano e que discutamos o assunto, porque 
o futuro do Brasil passa por essa lei chamada de re-
forma universitária, que está vindo não como reforma, 
mas como um jeitinho para garantir mais recursos para 
a universidade. São necessários mais recursos, mas 
mais recursos não bastam para enfrentar os desafios 
do século XXI.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço ao Senador Cristovam Buarque e concedo 

a palavra ao Senador Edison Lobão. Falará em segui-
da o Senador Tião Viana.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, o que me traz à tribuna é um 
tema ligado à Marinha brasileira. Porém, não posso 
deixar de iniciar as minhas palavras sem uma manifes-
tação, sem uma exaltação da humildade, da correção, 
da decência, que todos já esperávamos, do Tribunal 
Superior Eleitoral, ou seja, de seus Ministros.

O Ministro Marco Aurélio de Mello é uma figura 
excepcional da Magistratura brasileira. Sou seu admi-
rador desde que ele era Juiz do Trabalho no Rio de 
Janeiro. Acompanhei sua carreira, sua vida e jamais 
deixei de tê-lo como um alvo da minha admiração e da 
minha amizade. O Ministro Marco Aurélio, talentoso, in-
teligente, elevado, correto a vida inteira, é um Ministro, 
um juiz, um magistrado que exerce a sua autoridade 
nos limites da Constituição, mas que tem também a 
humildade, mais uma vez demonstrada, de rever suas 
posições quando se identifica no cometimento de, tal-
vez, um equívoco – não sei se a expressão é exata-
mente esta. O fato é que a revisão feita pelo Tribunal 
Superior Eleitoral da decisão tomada há dois ou três 
dias, no que diz respeito às eleições deste ano, é pro-
fundamente elogiável. É um gesto bonito por parte dos 
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, liderados pelo 
Ministro Marco Aurélio. A exaltação que faço se dirige 
a todos os Ministros que compõem aquela importante 
Corte de Justiça do Brasil.

Sr. Presidente, a edição da Folha de S.Paulo, do 
último dia 28, publicou, de autoria do Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra Roberto de Guima-
rães Carvalho, o artigo “Auto-suficiência em petróleo 
e a Marinha”, cujo texto, ao lado da grande satisfação 
pelo anúncio oficial da nossa gigantesca produção 
petrolífera, faz ponderações em torno da insegurança 
das reservas em alto mar. Lembra o artigo que 85% 
da produção brasileira de petróleo são realizadas nas 
águas da nossa “Amazônia Azul”, ampliando-se as 
perspectivas de descoberta de novas jazidas no mar.

No entanto – e agora quem o diz sou eu –, ainda 
não se tomou consciência de que estamos desprepa-
rados para dar segurança a essa nossa riqueza de 
alto mar. Não obstante a alta qualificação dos oficiais 
e demais integrantes da Marinha, cujas realizações 
em vários dos seus setores usufruem grande prestí-
gio nacional e internacional, essa força não dispõem 
dos recursos de que necessita para se equipar ade-
quadamente e dar curso à sua relevante missão de 
defesa das nossas águas jurisdicionais. O território 
marítimo brasileiro mede-se por cerca de 3,6 milhões 
de quilômetros quadrados, e o Brasil está pleiteando, 
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junto à ONU, um acréscimo de 900 mil quilômetros 
quadrados a essa área, em pontos onde a Plataforma 
Continental vai além das 200 milhas náuticas. Aceita 
essa proposta, nossas águas jurisdicionais somarão 
quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados – área 
maior do que a Amazônia Verde.

Vê-se por aí, Sr. Presidente, a grave responsa-
bilidade que cabe à nossa Marinha.

Como diz o Comandante Roberto de Guimarães 
Carvalho, é um dever do Estado oferecer à Marinha 
as condições para o patrulhamento, notadamente das 
áreas marítimas de exploração de petróleo.

Sr. Presidente, dada a importância e a oportuni-
dade do artigo, insiro a íntegra do seu texto neste meu 
discurso, que peço seja dado como lido.

O que quero dizer é que o Governo brasileiro tem 
o dever de dotar a Marinha brasileira dos recursos de 
que necessita, precisamente para que ela cumpra o 
fundamental papel de patrulhamento das águas na-
cionais, sobretudo agora, que a auto-suficiência em 
petróleo do País se dá exatamente em águas maríti-
mas. Cumpre, portanto, à Marinha patrulhar e prote-
ger as nossas plataformas de alto mar. Se a Marinha 
não for dotada das condições especiais, ela não terá 
como cumprir esse papel importante, fundamental, em 
benefício de todos os brasileiros.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDSON LOBÃO (PFL – MA. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, a edição do último dia 28, da Folha de S.Paulo, 
publicou, de autoria do Comandante da Marinha, Almi-
rante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, 
o artigo “Auto-suficiência em petróleo e a Marinha”, 
cujo texto, ao lado da grande satisfação pelo anúncio 
oficial da nossa gigantesca produção petrolífera, faz 
ponderações em torno da insegurança das reservas 
em alto mar. Lembra o artigo que 85% da produção 
brasileira de petróleo são realizados nas águas da nos-
sa “Amazônia Azul”, ampliando-se as perspectivas de 
descoberta de novas jazidas no mar.

No entanto – e agora quem o diz sou eu -, ainda 
não se tomou consciência de que estamos desprepa-
rados para dar segurança a essa nossa riqueza de 
alto mar. Não obstante a alta qualificação dos oficiais 
e demais integrantes da Marinha, cujas realizações 
em vários dos seus setores usufruem grande pres-
tígio nacional e internacional, essa força não dispõe 
dos recursos de que necessita para se equipar ade-
quadamente e dar curso à sua relevante missão de 

defesa das nossas águas jurisdicionais. O território 
marítimo brasileiro mede-se por cerca de 3,6 milhões 
de quilômetros quadrados, e o Brasil está pleiteando, 
junto à ONU, um acréscimo de 900 mil quilômetros 
quadrados a essa área, em pontos onde a Plataforma 
Continental vai além das 200 milhas náuticas. Aceita 
essa proposta, nossas águas jurisdicionais somarão 
quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados – área 
maior do que a Amazônia Verde.

Vê-se por aí, Senhor Presidente, a grave respon-
sabilidade que cabe à nossa Marinha.

Como diz o Comandante Roberto de Guimarães 
Carvalho, é um dever do Estado oferecer à Marinha 
as condições para o patrulhamento notadamente das 
áreas marítimas de exploração de petróleo.

Dada a importância e a oportunidade do artigo, 
Sr. Presidente, insiro a íntegra do seu texto neste meu 
discurso, que passo a ler: 

AUTO-SUFICIÊNCIA EM PETRÓLEO 
E A MARINHA 

Roberto de Guimarães Carvalho 
Possibilitar que a Marinha possa patru-

lhar a nossa “Amazônia Azul” é um dever do 
Estado. Talvez a Petrobras possa ajudar

O BRASIL todo comemora, com funda-
das razões, a auto-suficiência na produção de 
petróleo: enfim, para justo orgulho de todos 
os brasileiros, produzimos mais do que con-
sumimos! Essa conquista compõe páginas 
que enriquecem a própria história recente do 
Brasil. Seja a heróica visão do estadista que 
decidiu, em contexto de difíceis circunstâncias 
políticas e econômicas, pelo “O Petróleo é 
Nosso”; seja a vibrante epopéia da Petrobras; 
seja a confiança dos governos, que, por mais 
de cinco décadas, jamais deixaram de investir 
nesse segmento; ou, por fim, seja pela mística 
de uma calada torcida de todo o povo brasi-
leiro para que essa meta fosse alcançada. O 
fato inconteste é que o Brasil venceu. O Brasil 
conseguiu. A Marinha se junta ao mutirão na-
cional de orgulho por essa vitória. Contudo, a 
consciência do dever constitucional a obriga 
a reflexões de ordem estratégica sobre esse 
fato, considerando que um percentual bastante 
significativo da produção de petróleo -cerca de 
85%- é realizado nas águas da nossa “Amazô-
nia Azul”, e que visões prospectivas anunciam 
a descoberta de novas jazidas no mar. O direito 
do mar (Convenção da Jamaica), ao mesmo 
tempo em que concede ao Estado costeiro o 
direto de explorar os recursos vivos e não-vi-

    15ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



19896 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

vos do solo, subsolo e da camada líquida da 
sua zona econômica exclusiva (ZEE), reco-
nhece o direito à livre navegação internacio-
nal nas ZEE. Isso significa que qualquer país 
pode deslocar uma força naval para operar 
nas proximidades das áreas marítimas onde 
se localizam as nossas plataformas de explo-
ração de petróleo sem nenhum constrangimen-
to de ordem jurídica, embora possa haver de 
ordem política. Daí ser o mar, por excelência, 
o cenário próprio para o surgimento de crises 
internacionais de natureza político-estratégica. 
Tais crises, quando mal conduzidas, podem 
escalar para conflitos armados que sempre 
interessam aos mais fortes ou, mesmo quando 
bem manobradas, tendem a sujeitar os mais 
fracos a aceitar as condições impostas pelos 
mais fortes. No caso em apreço, ou seja, para 
evitar crises no cenário marítimo ou para poder 
enfrentá-las com a cabeça erguida, caso elas 
ocorram, a existência de uma Marinha com 
capacidade crível de dissuasão é o único re-
curso plenamente satisfatório. Outro aspecto 
que não pode ser negligenciado é o das de-
nominadas “novas ameaças”, entre as quais, 
além dos crimes transnacionais e ambientais, 
está incluído o terrorismo internacional. Pla-
taformas de exploração de petróleo são alvos 
potencialmente tentadores para ações terro-
ristas. Assim, além da capacidade de dissu-
asão já mencionada, a Marinha necessita ter 
uma outra capacidade, qual seja, a de poder 
patrulhar de forma permanente todo o imen-
so mar que nos cerca, incluindo, prioritaria-
mente, as áreas marítimas de exploração de 
petróleo. Para tal tarefa, em tempo de paz, o 
navio-patrulha é o meio adequado. Somente 
um navio pode, além de detectar e identificar, 
interceptar as embarcações que estejam nave-
gando nas nossas águas jurisdicionais. Pode 
ainda, utilizando o Grupo de Visita e Inspe-
ção (GVI) e a Guarnição de Presa (GP), que 
fazem parte da sua tripulação, inspecionar e, 
se for o caso, obrigar a demandar o porto na-
cional mais próximo aquelas que estiverem 
infringindo as nossas leis, entregando-as às 
autoridades competentes para as providências 
posteriores. Prover à Marinha os meios e os 
recursos necessários para que ela possua uma 
capacidade de dissuasão com credibilidade é, 
sem dúvida, um dever do Estado -e para isso 
existem os royalties. Possibilitar que a Marinha 
possa, efetivamente, patrulhar a nossa “Ama-

zônia Azul” também é um dever do Estado. 
Mas talvez a Petrobras possa ajudar. Como? 
Tornando-se, mais do que já é, uma efetiva 
parceira da Marinha, celebrando com ela um 
acordo administrativo que permita o repasse 
de recursos extra-orçamentários diretos para a 
Marinha e, portanto, fora do alcance dos contin-
genciamentos do Orçamento, para que a For-
ça Naval possa implementar o seu projeto de 
navios-patrulha a serem construídos no país. 
Tais recursos seriam uma pequena parcela dos 
pesados investimentos feitos pela Petrobras 
-e que continuariam a ser investimentos, só 
que voltados para a proteção e a segurança 
do imenso patrimônio que não é só daquela 
empresa, já que também pertence a todo o 
povo brasileiro. Pode parecer um sonho, mas 
a vitória que estamos comemorando também 
era um sonho que se transformou em realidade. 
Orgulhemo-nos e saudemos a auto-suficiência 
do petróleo, sem descurar, porém, da respon-
sabilidade de protegê-la e defendê-la.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. PMDB – MS) 
– Com a palavra o Senador Tião Viana, vice-Presiden-
te desta Casa.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eminente 
Senador Ramez Tebet, Presidente da Casa neste mo-
mento, é uma grata satisfação poder fazer um registro 
de solidariedade aos servidores do Incra, servidores 
federais que têm uma carreira de Estado reconhecida 
e respeitada em todos os cantos do Brasil, servidores 
que partilham um propósito comum do Estado brasilei-
ro, que é o de avançar na consolidação do desenvolvi-
mento rural à altura de seus trabalhadores, daqueles 
que constroem e garantem a possibilidade de termos 
em nossas mesas a comida, o alimento.

Nunca deixo de reconhecer, em minha mesa, 
na hora de um almoço, de uma refeição, que mãos 
calejadas do campo é que permitem que sejamos va-
lorizados em termos de segurança alimentar. Nunca 
deixo de considerar também o porquê de o País se 
dar o direito de não fazer como na Europa, onde quem 
vive na área rural vive muito melhor do que quem vive 
na cidade; por que o Brasil ainda permite a dívida de 
uma questão fundiária tão elevada e tão dramática ao 

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL16     



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 10 19897 

longo dos séculos; por que o País não considera de 
maneira mais firme e determinada que o processo de 
violência e de insegurança urbana que vivemos é fru-
to da falência de uma política rural. Poderia haver até 
uma migração inversa, gerando qualidade de vida no 
campo e garantindo uma mudança de adaptação da 
vida social brasileira.

Os servidores do Incra estão no meio desse de-
bate, dessa encruzilhada, pode-se dizer, porque eles 
têm a responsabilidade de construir assentamentos. 
No ano passado, esses servidores assentaram 127 
mil famílias. Trabalharam, alcançaram suas metas e 
foram reconhecidos por muitos governantes estaduais 
e municipais e pela própria União. Este ano, eles têm 
a meta de assentar 154 mil famílias nas áreas rurais, 
e de garantir esse assentamento.

Observem a importância social disto: multiplicada 
cada família por 4 pessoas, passaremos de 600 mil pes-
soas assentadas, meu caro Presidente, em uma nova 
oportunidade de partilhar da riqueza nacional, tendo a 
terra para produzir, gerando a riqueza rural.

Esses servidores vivem um momento difícil, um 
momento de reivindicação junto à União, de reconhe-
cimento da legitimidade, da importância e do valor da 
sua atividade.

Via de regra, eu não me envolvo em debates sa-
lariais, pois entendo que o debate do corporativismo 
precisa de uma reflexão muito mais ampla; o próprio 
debate do sindicalismo precisa de uma reflexão muito 
mais ampla.

Quando olhamos para um País solidário como 
um todo, com políticas de inclusão social, temos que 
ter muito cuidado neste debate.

Mas, quando olho para uma categoria como a dos 
servidores do Incra e da Fundação Nacional de Saúde, 
não tenho qualquer dúvida em trazer uma palavra de 
estímulo e apoio a esses servidores, que hoje fazem 
um movimento reivindicatório junto ao Governo Federal, 
buscando os canais de diálogo, a fim de que a carreira 
possa, de fato, ser reconhecida e valorizada.

Existem servidores com curso superior que re-
cebem salário em torno de R$ 500,00 – o mais são 
detalhes de complementação de salário, chegando a 
R$ 1mil e pouco, R$ 2 mil –, quando exercem uma ati-
vidade de dedicação tão importante e estratégica.

E qual é a conseqüência disso? Esses servido-
res, já cansados, exaustos de uma expectativa de re-
conhecimento e valorização de sua carreira, recorrem 
a um concurso público, e trocam de área, deixando 
enfraquecida, no Incra, a atividade de reforma agrária, 
o suporte para a reforma agrária.

O momento difícil, incompreensível e desaprova-
do por todos nós, da invasão irracional à Câmara dos 

Deputados, uma instituição, é fruto de um elo que se 
quebrou, sem dúvida alguma, de um processo de inte-
gração e articulação do assentamento rural brasileiro. 
Há também conseqüências no debate fundiário deste 
País. Nada justifica a ação, que julgo de delito e violên-
cia graves ao patrimônio público, àquilo que é do povo 
brasileiro, mas, de certa forma, existe um vínculo.

Trata-se de uma carreira estratégica. E o apelo 
que faço, neste momento, é para que a Ministra Dilma 
Rousseff reflita mais a respeito de suas atribuições 
sobre o significado da incorporação dos pedidos dos 
servidores do Incra em sua carreira de Estado, a fim de 
que tenham as gratificações tratadas como salários.

Isso não vai alterar em nada, no momento ime-
diato, a folha de pagamento, as despesas do Governo 
Federal. Que os funcionários do Incra possam, no seu 
plano de carreira, já conquistado no Governo Lula – é 
bom que se diga –, obter ascensão funcional e recu-
peração salarial efetiva.

Se observarmos o volume de custo financeiro de 
despesa a ser arcada pelo Governo, veremos que é mí-
nimo, é pequeno. Por essa razão, trago este assunto a 
debate, ensejando que o nosso Governo possa também 
estender essa mão, companheira e atenciosa, aos ser-
vidores do Incra do Brasil – este Governo que rompeu 
o ciclo de oito anos de insensibilidade com o servidor 
público federal, com o funcionário público brasileiro, 
que, nos primeiros dois anos, teve muita dificuldade 
de ver valorizada, recuperada sua carreira.

Faço isso por necessidade de consciência, com 
a maior tranqüilidade de estar defendendo com muita 
justeza uma reivindicação que merece o respeito de 
todo o povo brasileiro.

O Ministro Paulo Bernardo, conhecedor desse 
problema, está sensibilizado, e espero que possa avan-
çar mais no sentido de resolvê-lo. Procurei também o 
Ministro Dulci, um elo aberto de articulação e troca de 
reflexões com os movimentos sociais brasileiros, que 
sabe da importância estratégica do assentamento de 
154 mil famílias em 2006.

Este tema é muito precioso para a retomada da 
responsabilidade social dos Governos com a questão 
agrária brasileira e com a ruptura de um processo de 
ocupação da área rural, um compromisso a mais com 
a agricultura familiar no Brasil.

O meu voto, portanto, é de solidariedade a esse 
contencioso entre os servidores do Incra e o Governo. 
Espero que eles sejam, sim, tratados com distinção ante 
uma reivindicação justa, legítima, que não afeta a ca-
pacidade financeira do Governo do Presidente Lula.

Concedo um aparte, com muita alegria, à Sena-
dora Ideli Salvatti.
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A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Muito agra-
decida, Senador Tião Viana. Ao longo desta semana 
tão conturbada para todos nós, tive oportunidade de 
manter contato com segmentos da liderança dos servi-
dores do Incra. Naquela ocasião, os servidores fizeram 
o mesmo apelo que agora V. Exª expõe e enfatiza ao 
dizer quão necessária, legítima e adequada é a cor-
reção da estrutura de carreira daqueles servidores, 
para que efetivamente possam ter plano de carreira 
e remuneração dignos, que eles, indiscutivelmente, 
merecerem. No momento em que presenciamos a in-
vasão e a depredação da Câmara, a reivindicação dos 
servidores do Incra acaba tendo outro significado. Pri-
meiro, porque os servidores vêm fazer a reivindicação 
de forma tranqüila, legítima, pacífica, adequada, o que, 
portanto, dá a eles total razão de forma indiscutível. Em 
segundo lugar, porque são exatamente esses servido-
res que têm a capacidade de poder fazer, com o seu 
trabalho correto e competente, a reforma agrária, que 
é uma aspiração, acontecer. Se existe alguma unani-
midade neste País, é que a reforma agrária precisa ser 
feita. Quando vão à tribuna falar de qualquer episódio 
que envolva a questão agrária no Brasil, todos dizem 
que ela é necessária. O Brasil é um dos últimos Paí-
ses que ainda não realizou, de forma efetiva, correta, 
completa e com maior justiça, a distribuição da terra. 
Portanto, são os servidores do Incra que têm a tare-
fa de agilizar e viabilizar as operações e as ações do 
Governo com relação à ampliação e implementação 
da reforma agrária. Quanto a esse episódio ocorrido 
na Câmara Federal, que todos repudiamos, estão exi-
gindo da tribuna que nos manifestemos, que tomemos 
providências. Os manifestos foram de primeira hora. 
Quero deixar registrado que fui a primeira a vir à tri-
buna do Senado para repudiar o episódio, enquanto 
este ainda estava ocorrendo. Parabenizei pela posição 
firmíssima o Presidente da Câmara, Aldo Rebelo, que 
determinou que ninguém saísse de lá a não ser preso. 
Estou ainda mais tranqüila agora por conta de a Polícia 
Federal estar assumindo as investigações, a apuração. 
Tenho certeza absoluta de que todos os que estiveram 
envolvidos, os que tiverem responsabilidade, posso 
dizer isso com tranqüilidade, seja de que Partido for, 
inclusive do PT, não terão refresco. É importante dizer 
isso. Os tais financiamentos para ONGs, felizmente, 
não fomos nós que iniciamos. Essa abertura para que 
Organizações Não Governamentais pudessem receber 
recursos para viabilizar a terceirização do serviço pú-
blico teve sua grande alavancagem e implementação 
no Governo que nos antecedeu. Está cada vez mais 
demonstrado no episódio das ambulâncias – na Ope-
ração Sanguessuga vemos exemplos à exaustão – que 
ONGs foram utilizadas para desviar recurso público. O 

destaque que estão dando agora para o financiamento 
da quebradeira merece de todos nós repúdio e também 
uma atenção muito especial. Está mais do que na hora 
de estabelecermos um debate aprofundado sobre o 
papel, o controle e a fiscalização do Estado nas ter-
ceirizações do serviço público, que acabam abrindo 
brechas e portas para a corrupção, para o desvio do 
recurso e, como pode ter acontecido aí neste caso, até 
o financiamento de organização, que, depois, acabou 
desencadeando aquele episódio lamentável de depre-
dação na Câmara, repudiado por todos nós.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a V. Exª, Senadora Ideli. Dou o meu testemunho, sim, 
de que V.Exª foi a primeira a assumir a tribuna do Se-
nado Federal, para expressar absoluta desaprovação 
à atitude de invasão e depredação do patrimônio pú-
blico, ocorrida na Câmara dos Deputados.

Agradeço muito a V. Exª, pois sei o valor de seu 
aparte a respeito dos servidores do Incra. Sua soli-
dariedade e compreensão são importantes para que 
o Governo possa superar esse impasse, buscando 
uma solução que não seja desgastante, que não traga 
impacto negativo à capacidade financeira do Estado 
brasileiro.

Por fim, agradecendo a V. Exª, quero apenas fazer 
um reconhecimento do Governo do Presidente Lula, 
que autorizou a criação, por intermédio do Ministério da 
Educação, do programa de escola técnica federal em 
mais quatro Estados. Serão incorporados ao programa 
75 mil jovens, que terão oportunidade de treinamento 
e qualificação, o que os deixará aptos ao exercício do 
trabalho no mercado. É uma atividade libertadora, de 
reconhecimento, para que, aqueles com nível médio, 
possam ser inseridos no mercado de trabalho com 
qualificação e condição salarial muito melhor.

Felizmente, o Acre está entre os Estados benefi-
ciados. Isso tem um significado muito grande para mim, 
que, em 2000, apresentei uma emenda de comissão, 
defendendo a criação de cinco escolas técnicas federais 
para o meu Estado.

Mas não foi possível viabilizar essa emenda, em 
razão da escassez orçamentária federal. Mas hoje o 
Governo Lula responde a esse apelo e atende 4 Es-
tados, gerando 75 mil novas oportunidades de vagas 
para a formação técnica do ensino médio.

Muito obrigado a V. Exª.

O Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Via-
na, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao eminente Senador Ramez Te-
bet. A seguir, à Senadora Ideli Salvatti.
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs  e Srs. Senadores, em primeiro lugar, o 
meu agradecimento à Senadora Ideli Salvatti, que me 
permitiu antecipar minha fala. 

A minha presença na tribuna hoje refere-se à 
decisão tomada, por unanimidade, na noite de ontem, 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, valeu a pena, sim, valeu a pena observar 
que, nos instantes mais difíceis, existe a grandeza de 
homens que exercem função pública. O Tribunal Su-
perior Eleitoral procedeu com grandeza, com elevado 
espírito público, com elevado espírito cívico, consoante 
a realidade nacional. Permita-me aqui, Sr. Presidente, 
no início das minhas palavras, citar uma declaração 
do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro 
Marco Aurélio, de cuja amizade me orgulho e muito me 
honra. Disse S. Exª: “Sem dúvida, parti de um equívoco 
e dei a mão à palmatória”. 

Sr. Presidente, o Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral é conhecido por sua invejável cultura, por seu 
convencimento sobre as matérias, pela maneira convic-
ta com que fala, incisiva quase sempre. Ao proferir uma 
palavra dessa, com toda a certeza a Nação brasileira 
percebeu que, entre os ornamentos da personalida-
de do Ministro Marco Aurélio, ressaltados por todos, 
existe uma virtude maior: a virtude da humildade. E 
S. Exª foi acompanhado nessa humildade por quase 
todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Na 
terça-feira, apenas o Ministro Cesar Asfor Rocha afir-
mara e votara no sentido de que a verticalização que 
deveria prevalecer era a verticalização já aplicada no 
pleito eleitoral de 2002. 

Por seis a um, na terça-feira, modificou-se todo 
o processo de verticalização, e a classe política ficou 
atônita – eu diria até que a classe política ficou ater-
rorizada! Os partidos políticos não sabiam o que fazer 
diante daquela decisão. 

Mobilizou-se a classe política, é verdade, mas 
isso é da democracia; o entendimento é da democra-
cia. Temos visto e presenciado – e é comum no Poder 
Judiciário – decisões serem reformadas, porque elas 
são tomadas por seres humanos, que não são infalíveis. 
É por isso mesmo que a Justiça permite os recursos 
no Brasil. É claro que, no meu entendimento, recursos 
excessivos, que estão paulatinamente sendo limitados, 
mas, em quarenta e oito horas, uma decisão tão grave, 
uma decisão tão séria, como a tomada na terça-feira 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, Senador Tião Viana, 
com toda a certeza, eu ainda não havia presenciado 
na minha vida pública. Eu não a havia presenciado 
nem como advogado, nem pelo breve período em que 
fui Promotor de Justiça, nem durante o tempo em que 

me dedico à causa pública, no exercício dos meus su-
cessivos mandatos. 

Esse fato, pois, merece registro, Sr. Presidente, 
porque, não fora a decisão tomada ontem, os partidos 
estariam atônitos, a própria população estaria atônita. 
Uma insegurança jurídica pairava no ar, ameaçando 
até, eu diria, o pleito deste ano, porque este País, que 
possui 27 Estados em sua Federação, possui 27 re-
alidades diferentes. Não seria com a verticalização, 
que combati desde 2002, que aprimoraríamos a regra 
eleitoral e o exercício da política. 

Assim, da minha casa, assisti, pela TV Justiça, 
aos sucessivos votos. Todos eles baseados pratica-
mente no sentido de garantir a segurança jurídica. 
Trata-se do reconhecimento de que, se se mantivesse 
a decisão de terça-feira, haveria uma insegurança tão 
grande neste pleito, Sr. Presidente, que não sei o que 
poderia acontecer.

Portanto, vim aqui louvar a grandeza dos sete 
ministros que compuseram o julgamento na noite de 
ontem, quinta-feira, restabelecendo um pouco a tran-
qüilidade da classe política, os acordos que vinham 
sendo feitos. 

Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, às Srªs e aos 
Srs. Senadores que me ouvem: eu também não con-
segui explicar, sinceramente, por maiores que fossem 
os argumentos, como se poderiam mudar as regras 
a cinco ou seis dias – ou menos até – do prazo do 
Código Eleitoral, que estabelece que as convenções 
partidárias devam ser realizadas de 10 a 30 de junho. 
É preciso mudar isso de uma hora para outra, assim, 
trazendo intranqüilidade? 

Que errou o Tribunal na terça-feira, errou; mas 
acertou ontem, assim desfazendo o erro que havia co-
metido, só com um ato de muita grandeza mesmo! Os 
ministros são homens de estirpe, homens de cultura 
jurídica, homens de responsabilidade extraordinária. 

Citei aqui o Ministro Marco Aurélio, porque eu o 
acompanho e o admiro – como admiro todos os mi-
nistros. Mas, Sr. Presidente, quando li o discurso do 
Ministro Marco Aurélio, no dia de sua posse na Presi-
dência do Tribunal Superior Eleitoral, e, com a decisão 
de ontem, posso afirmar, tranqüilamente, que S. Exª 
demonstrou à sociedade brasileira uma qualidade en-
tre tantas que ornamentam a sua personalidade, uma 
qualidade, Senador Pedro Simon, que provavelmente 
era de todos desconhecida. Já me referi a ela: a humil-
dade, quando S. Exª disse que dava a mão à palmató-
ria e voltava atrás, para fazer com que as regras deste 
ano fossem as mesmas do pleito de 2002. 

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Pedro 
Simon. 
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É muito im-
portante a manifestação de V. Exª pela sua autoridade 
e credibilidade. Também sou um grande admirador do 
Presidente Marco Aurélio. Pedi, inclusive, a transcrição 
nos Anais do Senado do seu pronunciamento de posse 
na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, principal-
mente da frase do seu discurso que foi manchete nos 
jornais: “O Brasil parece que é o País do faz-de-conta”. 
Realmente, se faz de conta que funciona o Judiciário, 
se faz de conta que funcionamos nós, se faz de con-
ta que as escolas estão funcionando. Esse episódio 
foi, realmente, muito importante e muito delicado. Em 
primeiro lugar, ele nos mostra, Sr. Presidente, que é 
uma vergonha que nós, Congresso Nacional, aceite-
mos o fato de, entre os países que têm um certo grau 
de desenvolvimento democrático, o Brasil ser o único 
País do mundo que, a cada eleição, tem uma lei elei-
toral. Quer dizer, a lei eleitoral nos Estados Unidos, na 
Inglaterra, na França, na Argentina, é uma só e vigo-
ra permanentemente, não há o que mudar. No Brasil, 
a cada dois anos, se faz ou uma lei para as eleições 
municipais, ou uma lei para as eleições estaduais, mu-
dando tudo; mudando, alterando, modificando. Isso é 
ridículo! E o artigo que estabelece que deve ser anual, 
quando tentamos fazer um esforço, e a Câmara não 
nos acompanhou, porque já teríamos feito uma refor-
ma eleitoral positiva para esta eleição, mas ela parou 
na Câmara, e quando chegou a hora de a Câmara 
votar, o Supremo Tribunal declarou que já estava fora 
do prazo, já estávamos no ano eleitoral e era proibido 
legislar sobre o assunto. No entanto, na eleição ocor-
rida há quatro anos, o Supremo Tribunal determinou a 
verticalização durante o ano eleitoral. E, agora, a de-
cisão tomada ontem também ocorreu no ano eleitoral. 
Vi com certa simpatia a primeira decisão do TSE. É 
confusa? É. Criaria embaraços enormes aos partidos 
políticos? É provável. Mas ela era o caminho definitivo 
da consolidação dos partidos políticos, e estamos ca-
minhando para isso. Temos a lei que pela primeira vez 
vai ser cumprida, que estabelece a limitação, ou seja, 
os partidos têm de cumprir os percentuais. Quem não 
cumprir cai fora. Então, pela primeira vez, estamos às 
vésperas de ter um sistema político em que em vez de 
ter trinta, quarenta partidos, vamos ter seis, sete, o que 
é um passo altamente positivo. Não se pode ter uma 
democracia estável com quarenta partidos políticos. 
A decisão que ele tinha tomado era neste caminho: 
obrigar os partidos a terem um clima nacional, e eles 
que se virassem para obter esse clima. Seria difícil 
executar essa decisão, como diz V. Exª? Concordo 
que sim. Respeito a decisão de voltar atrás, porque 
os políticos mostraram a ele a confusão que haveria. 
Concordo que haveria confusão, mas a conclusão a 

que chegaríamos seria a de que deveríamos fazer uma 
lei eleitoral definitiva para, permanentemente, discipli-
nar as eleições no futuro e não mudar a cada quatro 
anos. Por exemplo: o PT hoje está no Governo, pensa 
de um jeito; o PSDB está na Oposição, pensa de ou-
tro jeito. Quatro anos atrás, era invertido: quer dizer, o 
PT estava na posição do PSDB, e o PSDB estava na 
posição do PT. Não pode acontecer isso. Não nego a 
V. Exª, Senador, que eu tinha gostado da decisão do 
Superior Tribunal Eleitoral, porque mudaria o destino 
do PMDB. Fizemos uma reunião da executiva – e V. 
Exª esteve presente –, a melhor dos últimos tempos, 
e marcamos outra reunião para segunda-feira, quando 
todo mundo baixou a cabeça dizendo: “Nós temos de 
ver o que vamos fazer. Não há vencidos nem vence-
dores. Essa decisão foi um choque, e vamos ter que 
encontrar uma solução”. Parece-me que a solução que 
encontraríamos na segunda-feira seria o entendimento 
dentro do Partido. Agora voltou ao que era. Hoje há uma 
manchete no Correio Braziliense, em que um ilustre 
companheiro nosso diz o seguinte: “Eu, no Estado tal, 
voto na minha filha, chova ou não chova, com lei ou 
sem lei, aconteça o que acontecer”. É por aí que estão 
as coisas. Então o PMDB volta a ter o grupo do Lula, 
o grupo do PSDB, o grupo que quer ter candidatura 
própria, entre os quais estamos V. Exª e eu, e o grupo 
que quer deixar o Partido ao deus-dará: cada um faz 
o que faz. Então, para nós, com todo respeito, eu diria 
a V. Exª que foi uma decisão dura – mas não errada; 
não concordo que digam que ela estava errada –, mas 
precipitada. Pegou os partidos de surpresa. Haveria 
uma revolução interna, mas, para o PMDB, apesar de 
atingir alguns companheiros meus a esta altura esta-
rem dizendo: “O Simon está dizendo uma coisa dessas 
porque estava com os acordos feitos” –, para o PMDB, 
nós entraríamos no verdadeiro caminho.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador 
Pedro Simon, com relação ao nosso partido, concor-
do com V. Exª, até porque o meu candidato é V. Exª. 
Acho que teríamos no PMDB um caminho aberto para 
discutir ou a sua candidatura, que é a que defendo, ou 
outra que surgisse em nosso Partido, de acordo com 
as próprias palavras de V. Exª,  fruto do seu despren-
dimento. Estou falando como um todo, precisamos 
realmente disso. 

Quando não se exercita o poder, deixa-se o vácuo, 
e os outros vão tomando conta daquele vazio deixado. 
Em verdade, diz bem V. Exª, o Congresso Nacional já 
devia ter feito a reforma eleitoral e a reforma política. 
O interessante é que todos clamamos por isso e não 
vemos uma atitude concreta nesse sentido, a não ser 
aquela reforma política, e não eleitoral, que aprovamos 
no Senado da República e está dormitando na Câma-
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ra dos Deputados, que já seria um passo avançado. 
E diz V. Exª, com muito acerto, com a experiência que 
tem: a cláusula de barreira é o único passo importante 
dado nesses dez anos que estou aqui.

Senador Pedro Simon, essa legislação eleitoral 
que está aí, que regulamentou as eleições de 1996, 
chegou a esta Casa com 48 horas de antecedência 
para ser votada. Lembro-me de que alguns Senado-
res me chamaram e disseram: “Vamos deixar para o 
Tribunal regulamentar as eleições”. Havia até essa 
ameaça. Quando eu disse que aquilo não era possí-
vel, que tínhamos de cumprir a nossa missão – tínha-
mos 48 horas  para isso –, alguém disse brincando o 
que virou verdade: “Então, por que você não relata? 
Eu quero ver se vai dar conta”. Eu respondi: do relató-
rio, eu darei conta. Eu não sei se o meu relatório será 
aceito. E felizmente nós aprovamos aquela legislação 
a que estou me referindo. 

Volto a reafirmar que não podemos deixar esse 
vazio. Nós temos de compreender as necessidades do 
que o País precisa, do que o País necessita. Não há 
reforma mais importante que a reforma política por-
que, veja V. Exª, por um lado, verticalização aos parti-
dos políticos. Mas isso respeita a vontade do eleitor? 
O eleitor vota em quem ele quiser – sob pena de nós 
cairmos naquela abominável regra de 1982, quando o 
voto era vinculado. Ao escolher um candidato, a pes-
soa teria de votar de vereador a governador no mesmo 
partido, sob pena de nulidade do voto, o que a mim 
parece inconcebível, a não ser que chegássemos ao 
ponto de dizer: você vota nesse ou nesse partido, não 
preciso enumerar o nome dos candidatos. A motivação 
do eleitor nem sempre é a motivação do partido que 
ele representa ou pelo qual ele tem simpatia. Ele, às 
vezes, vota nas qualidades do homem público, como 
as qualidades que V. Exª dá ao País, como exemplo 
de dignidade, como exemplo de homem ético, como 
exemplo de homem preocupado, Senador Pedro Si-
mon. As pessoas votam assim. Muitos não acreditam 
nos partidos políticos. Nesta Casa, Senador Tião Via-
na, vejo coisas extraordinárias e nem por isso eu as 
recrimino, porque a política é dinâmica, a política tem 
que evoluir.

Ontem ou anteontem, houve uma votação aqui 
nesta Casa que dizia o quê? Que a pessoa física ou 
jurídica que reside no estrangeiro pode comprar dólar no 
País e não pagar Imposto de Renda. Fiquei pensando 
no meu Estado, Mato Grosso do Sul. Sabem por quê? 
Porque se o câmbio permanecer desse jeito, o dólar 
vai baixar, e aí cai a arrecadação do meu Estado.

Às vezes, as razões do Governo Federal ao editar 
medida provisória está correta, ele quer trazer dinhei-
ro para o Brasil. Eu discordo, porque acho que deve 

trazer investimentos para o Brasil. Por exemplo, deve 
dizer que quem aplicar no setor produtivo terá tais e 
tais vantagens. Não, o Governo preferiu valorizar cada 
vez mais a parte financeira e não a parte produtiva. 
Mas essa é outra questão.

Acho que já ultrapassei o prazo. Teria muito mais 
a falar, porque venho  do Poder Judiciário, não como 
membro do Judiciário, mas como advogado que fui por 
longos anos, com uma breve passagem pelo Ministério 
Público. Permita-me, V. Exª, portanto, citar nominalmen-
te os sete ministros que ontem tiveram a grandeza de 
entender a realidade nacional: o Presidente do TSE, 
Ministro Marco Aurélio; o Ministro Cesar Asfor Rocha, 
que, já na terça-feira, havia votado diferentemente dos 
seus Pares; o Ministro José Gerardo Grossi, tão co-
nhecido aqui no Congresso; o Ministro Cezar Peluso; 
o Ministro Carlos Ayres Britto; o Ministro José Delgado; 
e o Ministro Marcelo Ribeiro. Eu diria, Sr. Presidente: 
não vamos discutir decisão do Poder Judiciário, mas 
vamos nos colocar no lugar desses ministros, que ti-
veram de apreciar um pedido de reconsideração em 
48 horas. Tiveram ou não tiveram, vestiram ou não 
vestiram, calçaram ou não calçaram as sandálias da 
humildade? Eu acredito que sim.

Vim aqui porque faço questão de ressaltar isto: 
que haja humildade de quem detém o poder, seja no 
Poder Judiciário, seja no Congresso Nacional, seja 
no Poder Executivo. Vamos dirigir este País, vamos 
governar este País com humildade, pensando na sua 
população, pensando no seu povo. Quando erramos, 
devemos dar a mão à palmatória, mas tomar medida 
imediata. Porque não adianta, Sr. Presidente, pedir 
desculpas e as coisas continuarem do mesmo jeito, 
pedir desculpas e, no dia seguinte, continuar errando. 
Aí também não pode.

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

– Agradeço a V. Exª, Senador Ramez Tebet.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti. A 

seguir, à Senadora Lúcia Vânia. Posteriormente, aos 
Senadores Pedro Simon e Alberto Silva.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srª Senadora 
Lúcia Vânia, que passa a presidir a sessão, os dias têm 
sido todos muito tumultuados aqui neste Congresso. 
Todo dia há sempre muitas novidades, e uma boa parte 
delas lamentável, como os episódios a que assistimos 
ao longo nessa semana e tivemos a oportunidade de 
repudiar, e outros, que não aconteceram aqui, mas 
repercutiram, como o que foi apelidado de tsunami do 
TSE, que veio e já foi. Acho que agora vamos conse-
guir encontrar um pouco de calmaria e tranqüilidade 
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para dar os encaminhamentos das questões eleitorais 
que se aproximam. 

Mas, além dos tumultos diários, há os tumultos 
noturnos também. Ontem à noite – eu já estava reco-
lhida –, recebi comunicado de que havia saído uma 
matéria na Folha Online, do nosso querido Felipe Re-
condo, que tinha como título: “Texto feito pelo PT insi-
nua que CPI atende a lobby de bingueiros”. Na matéria, 
apareciam trechos de um documento que, segundo a 
nota, teria sido entregue por assessores da liderança 
do PT no Senado, e falava dos projetos que atendem 
a interesses dos operadores de loterias e jogos, da 
Associação Brasileira dos Bingos e da Associação 
Brasileira de Loterias Estaduais.

A Assessoria me passou pelo telefone o que 
estava na nota e eu falei, de pronto, com Felipe Re-
condo, que me atendeu de forma muito atenciosa e, 
em seguida, já postou na própria Folha Online o teor 
da nossa conversa, que eu faço questão aqui de fa-
zer a leitura:

Ideli desautoriza a nota com insinuações 
contra a CPI dos Bingos. 

A Líder do PT no Senado, Ideli Salvat-
ti (SC), disse desautorizar e desconhecer a 
nota distribuída nesta quinta-feira por asses-
sores da Liderança do partido sobre a CPI 
dos Bingos. 

No documento de duas folhas, sem o 
timbre da liderança do partido ou assinatura 
da Senadora, há insinuações de que a cúpula 
da CPI tenha atendido interesses de empre-
sários de bingos na sugestão de projetos de 
lei que regulamentam os jogos de azar e as 
casas de bingo.

“Os dois projetos atendem plenamen-
te às reivindicações dos operadores de lo-
terias e jogos, muitos originados em máfias 
estrangeiras, que, por intermédio da Abrabin 
(Associação Brasileira de Bingos) e da Able 
(Associação Brasileira de Loterias Estaduais), 
fizeram um grande lobby no âmbito da Co-
missão”, diz o texto. O Presidente da Able é 
da Paraíba, mesmo Estado do Presidente da 
CPI”, acrescenta o texto.

Esta a minha fala:

 “Eu desautorizo o texto, desconheço 
esse documento e o que está escrito não tem 
a minha concordância”, afirmou a Líder do 
PT horas depois de distribuído e publicado 
o texto. A Senadora acrescentou que pedirá 
explicações sobre o teor do texto distribuído 
à imprensa.

E, não satisfeita com o teor muito pertinente e 
plenamente de acordo com a conversa telefônica que 
eu e Felipe Recondo tivemos, ainda recomendei à mi-
nha assessoria, que ainda ontem à noite enviou a toda 
a imprensa a seguinte nota, Senador Tião Viana:

A respeito da matéria intitulada “Texto 
feito pelo PT insinua que CPI tenha lobby de 
bingueiros” e veiculada no site da Folha Onli-
ne, tenho a esclarecer o que segue:

1- Quero esclarecer que desautorizo o 
texto enviado à imprensa, desconheço o con-
teúdo do documento e nada do que foi publi-
cado com base na referida nota tem a minha 
concordância.

2- Em meu nome, mesmo desconhecen-
do o conteúdo do documento e reafirmando 
que o publicado, com base na referida nota, 
não tem a minha concordância, me solidarizo 
com todos os Senadores que compõem a CPI 
dos Bingos e possam ter se ofendido com o 
material publicado.

Portanto, Senador Tião Viana, essa é a minha de-
claração, é a minha afirmação. É claro que o relatório 
da CPI dos Bingos, ontem, acabou provocando uma 
controvérsia muito grande sobre essa questão do jogo, 
até porque é um assunto controverso. Com exceção 
daquela vez do salário mínimo, foram as duas únicas 
vezes que o Senado da República rejeitou medidas 
provisórias. Não vamos nos esquecer disso, porque 
foi exatamente esta que proibia o funcionamento dos 
bingos e que foi rejeitada pelo Plenário. Portanto, é 
um assunto explosivo por si só. Inclusive, a jornalista 
me confirmou que, ontem, V. Exª, Senador Tião, esta-
va dando uma entrevista, e o Senador Romeu Tuma 
acabou interrompendo, criando uma espécie de debate 
junto com os jornalistas. 

Aqui quero até apresentar o texto que o Senador 
Romeu Tuma expôs, que está na matéria do jornal O 
Estado de S. Paulo, em que diz: “Esta CPI foi criada 
para apurar crimes que envolvem os jogos. O relatório 
não tem que falar sobre regulamentação. Se o Execu-
tivo quiser, que mostre a cara”.

Um pouquinho mais para cima, ele diz assim: 
“Sem a mesma extensão, seria como a CPI do Narco-
tráfico recomendar a legalização das drogas”.

Portanto, veja bem, a controvérsia está instalada. 
Agora, entre a controvérsia, o debate de alto nível, que 
deve ser feito sobre um assunto como este, que tem 
implicâncias e que, desde o primeiro momento, sempre 
insistimos no fato de que é uma CPI para investigar 
os bingos, que temos de efetivamente aprofundar a 
investigação e não sair do fato determinado. Durante 
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cerca de um ano, colocamos quase como um mantra 
a importância de se investigar, até para que, ao final 
dos trabalhos, pudéssemos ter fruto da investigação, 
alguma posição a ser apresentada.

Portanto, reitero claramente que, se alguma ofen-
sa ou questão tenha pairado, isso não teve a minha 
concordância e o meu conhecimento e, de pronto, re-
pudiei-a. Tão logo fui informada, busquei desmentir na 
imprensa, como também tomei a iniciativa de publicar 
nota oficial na imprensa.

Agora, já sabemos como funcionam essas coi-
sas. Em seguida a isso, vêm os patrulhamentos, as 
insinuações, a distorção dos fatos, colocações como 
as que ocorreram no plenário. Quero também dizer, de 
pronto, que não admito patrulhamento. Ao longo desse 
um ano de administração de três CPIs, todas as vezes 
em que fui afrontada, respondi à altura. Quando me 
senti ofendida, recorri à Justiça, como no caso do Sr. 
Roberto Jefferson e em outras situações. Não tenho 
nada a esconder nem a dever.

Portanto, se ainda houver qualquer questão a 
ser esclarecida, estou, de pronto, colocando-me ple-
namente à disposição para esclarecer o que for, in-
clusive insinuações feitas neste plenário esta manhã. 
Não tenho nenhum problema em esclarecer qualquer 
assunto, mas penso também que todos, inclusive os 
que levantam o patrulhamento permanente e as distor-
ções, têm de estar disponíveis para responder a tudo 
o que está pairando no ar.

Ouço, com muita alegria, o meu querido sempre 
Líder Senador Tião Viana, que foi meu Líder na CPI 
dos Bingos.

O Sr. Tião Viana (PT – AC) – Minha cara Líder, 
Senadora Ideli Salvatti, fico muito satisfeito de ouvir 
as explicações dadas por V. Exª acerca daquilo que 
gerou um desconforto à Oposição, na figura dos Se-
nadores Heráclito Fortes e Efraim Morais – que ligou 
querendo saber mais detalhes sobre o ocorrido. Acho 
que V. Exª, por meio da nota que emitiu ontem, res-
pondeu a todas as dúvidas. Não partiu de V. Exª a 
veiculação de tais informações nem a opinião sobre 
algo que pudesse subtrair nada da imagem e da moral 
do Senador Garibaldi ou do Senador Efraim Morais. A 
explicação que deu é mais do que suficiente para que 
V. Exª seja tratada com justa consideração e tenha o 
reconhecimento do mandato que exerce de maneira 
tão elevada e tão nobre a favor de uma política em que 
acredita, como eu acredito, que é a defesa do Gover-
no do Presidente Lula. O debate na CPI tem elevado, 
sim, a temperatura política, porque paixões, partida-
rizações, têm ocorrido. Eu mesmo deixei claro, após 
a leitura do relatório, para o Senador Garibaldi que 
mantinha o respeito que tinha por ele antes da leitura 

do relatório, mas nem por isso deixei de discorrer so-
bre todos e tantos equívocos que S. Exª cometeu na 
feitura do relatório. Declarei publicamente à imprensa 
que foi muito infeliz a defesa da legalização dos bingos 
dentro do relatório final da CPI. 

Eu acho que é um marco legal que precisa ser 
debatido. Precisa ser devidamente posicionado pelo 
Parlamento. O nosso Governo do Presidente Lula já 
deixou clara sua posição contrária, que foi derrotada 
no projeto de conversão apresentado aqui. E acho que 
é legítimo que qualquer parlamentar apresente uma 
lei tentando demarcar o campo. Agora não acho que 
deveria sair na CPI. Por isso, julguei infeliz o encami-
nhamento dado naquele momento. Acredito até que 
o Relator vai rever seu procedimento em defesa da 
legalização da atividade do bingo, porque muita coisa 
obscura ficou. Quando o assunto foi jogatina, lava-
gem de dinheiro pelo jogo, não se investigou a fundo 
a matéria, que era exatamente o fato determinado da 
CPI. Então, eu acho que V. Exª está coberta de razão 
na explicação que dá e deixa clara a sua isenção. Em 
nenhum momento agiu para ofender qualquer mem-
bro da CPI. E tem que ter a mais absoluta e sagrada 
liberdade no exercício do mandato para opinar sobre 
todo e qualquer assunto, porque isso é prerrogativa 
constitucional. E V. Exª exerce o mandato com elevada 
responsabilidade e respeito à dignidade de quem quer 
que seja. Então, acho que a inquietação apresentada 
pelo meu amigo, também Senador, Heráclito Fortes 
foi devidamente superada por explicações claras e 
dignas de V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
agradeço, Senador Tião Viana. 

Quero dizer que, muitas vezes, pago um preço 
elevadíssimo pela postura, pela posição que assu-
mo. Aquilo que eu falo, a opinião que eu emito, eu a 
assumo plenamente. Por isso, de pronto – de pronto! 
– tomei imediatas providências, entrei imediatamen-
te em contato com o jornalista da Folha Online para 
desmentir, porque não era a minha opinião e não era 
documento que eu tivesse tido plena consciência, ci-
ência. E mais: sequer pode pairar qualquer sombra de 
dúvida que eu tivesse autorizado sua publicação. É isso 
que eu acho que é importante. Se o documento ou a 
autorização tivesse sido de minha lavra, eu viria com 
a mesma tranqüilidade à tribuna, como já vim outras 
vezes, para reafirmar as minhas posições e os meus 
encaminhamentos. 

Mas, Senador Tião Viana, eu tinha outros assun-
tos, mas essa situação acabou me tomando o tempo. 
O que eu tinha preparado para trazer a plenário são 
assuntos importantes para o nosso País. Venho deba-
tendo aqui as perspectivas para este ano de 2006. Não 
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vou poder utilizar o tempo todo que tinha previsto, mas 
gostaria de rapidamente apresentar alguns indicadores 
e algumas matérias publicadas ao longo desta semana, 
que entendo relevantes neste arremate de sexta-feira. 
Estou, de forma sutil ainda, Senador Lúcia Vânia, me 
preparando. Já coloquei a minha bandeirinha do Brasil 
no meu colar e nos meus brincos, porque acho que 
todos nós queremos entrar um pouco neste clima aí 
de torcer pelo nosso País. 

É lógico que torcemos também pelo nosso País 
quando fazemos algumas reflexões a respeito daquilo 
que está acontecendo na realidade econômica e social. 
Então, eu queria deixar o registro de alguns indicadores 
e de algumas matérias. Por exemplo, o faturamento do 
Pólo Industrial de Manaus cresceu 59% nos primeiros 
4 meses deste ano, alcançando a soma de 7,2 bilhões 
de dólares. E a expectativa é alcançar 22 bilhões de 
dólares em 2006, segundo análise da superintendente 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Su-
frama), Srª Flávia Grosso, que atribui o desempenho 
principalmente ao aumento das vendas exatamente no 
ano da Copa. Então, vejam como o futebol, além de 
mexer com nossa auto-estima, de nos colocar – como 
já foi falado, num refrão meio surrado – como “a pátria 
de chuteiras”, repercute na economia e no desenvol-
vimento de nosso País. E o Pólo Industrial de Manaus 
efetivamente está aí, dando com os indicadores, com 
os números, uma demonstração inequívoca disso. 

Quanto ao agronegócio, de que estivemos aqui 
durante várias semanas tratando, houve uma série de 
medidas anunciadas e implementadas pelo Governo 
Lula. Já foram três pacotes dessas medidas no sentido 
de tentar minimizar os efeitos da queda do dólar, da 
diferença, da modificação dos preços significativos em 
várias commodities agrícolas, mas, mesmo o agrone-
gócio, que teve, para vários setores, problemas graves 
e significativos, vendeu 7% a mais no mercado externo. 
As exportações de produtos agropecuários somaram 17 
bilhões de dólares de janeiro a maio, recorde histórico 
para esse período, conforme avaliação e pesquisa fei-
tas pelo Ministério da Agricultura. A soma foi 7% maior 
do que o valor exportado de janeiro a maio de 2005. 
Agora, é claro que esse acréscimo, esses 7% a mais 
do que o do ano passado, em termos de exportação 
dos produtos agropecuários, superou no volume ge-
ral, não mascarando, obviamente, setores que tiveram 
efetivamente prejuízos e que se buscaram atender nas 
medidas do Governo Federal, como foi o caso da soja, 
do algodão e de vários outros. Há setores que estão 
tendo resultados tão significativos que acabamos al-
cançando um resultado positivo no volume geral das 
exportações do agronegócio. E os setores que obtive-
ram esse desempenho extremamente positivo foram: 

suco de laranja, papel e celulose, açúcar e álcool e até 
madeiras. O setor de madeiras e móveis, num primeiro 
momento, passou por uma situação bastante delicada, 
mas agora o setor de madeiras está começando a ter 
algum tipo de recuperação.

Esses setores do agronegócio acabaram compen-
sando o prejuízo de outros setores que efetivamente 
foram muito atingidos pela queda do dólar e pela mu-
dança de preços das commodities. 

Mesmo a venda externa da carne, que está so-
frendo o embargo de cinqüenta países, bateu recorde 
nesse período. A receita foi de US$350 milhões, 21,5% 
mais do que em maio de 2005.

Portanto, mesmo onde sofremos embargo – e 
Santa Catarina sofre muito por causa do embargo da 
carne suína – conseguimos ter ainda um resultado 
positivo.

E, para completar, o Ipea mostra otimismo tam-
bém. Repercutiu bastante significativamente ainda 
esta semana...

(Interrupção do som.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 
mais uns minutinhos.

Segundo estimativa do IPEA, os investimentos 
crescerão 7,8%. Em termos de PIB, há uma percepção 
melhor, inclusive no que diz respeito ao aumento da 
formação bruta de capital, que foi um dos elementos 
centrais da elevação do PIB no primeiro trimestre de 
2006. As perspectivas para o próximo período também 
estão sendo extremamente bem-avaliadas pelo IPEA, 
segundo o qual isso se deve à percepção, por parte de 
setores significativos do empresariado, de que o ciclo 
de quedas dos juros é sólido e de que a crise política 
foi superada. Portanto, as perspectivas econômicas, 
segundo o IPEA, são extremamente positivas.

Por último, uma declaração que vem confirmar 
o que venho dizendo, tratei deste tema durante quase 
todos os dias da semana passada e desta. Refiro-me 
à questão do “crescimento para quem?”. O País volta a 
crescer e volta a crescer principal e fundamentalmen-
te para aqueles que mais precisam do crescimento: 
aqueles que constituem as camadas mais pobres da 
população. 

Mais um estudo científico vem corroborar tudo 
isso. Agora a fonte de que me utilizo é uma pesquisa 
da Fundação Getúlio Vargas, mais precisamente de 
autoria do Professor Marcelo Neri, chefe do Centro 
de Políticas Sociais da FGV, que está divulgando uma 
pesquisa sobre a desigualdade social brasileira com 
base na Pesquisa Nacional por Amostragem de Do-
micílios, o Pnad do IBGE. 
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O estudo do Professor Marcelo Neri aponta que, 
em 2004, a desigualdade atingiu...

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Conclua, Senadora.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já 
vou concluir.

... o menor nível desde o censo de 1960 e que a 
renda dos pobres chegou a crescer 14,1%. Ou seja, nas 
palavras do Professor Marcelo Neri, nós não estamos 
tendo o crescimento de vários outros países emergen-
tes. A média do crescimento, quer dizer, o percentual 
do crescimento geral do Brasil está abaixo do da Chi-
na, está abaixo do da Índia e do de outros países, mas 
os pobres do Brasil estão tendo crescimento superior 
à média de crescimento observada nesses países. O 
Professor Marcelo Néri diz: “O grosso do bolo cai, mas 
o bolo dos pobres cresce”. 

Eu queria deixar esse registro, porque é mais 
um pesquisador que comprova esse aspecto positivo 
de nossa economia, e o Professor Marcelo Neri tem 
bastante respaldo e reconhecimento.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvat-
ti, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada su-
cessivamente pela Sra. Lúcia Vânia e pelo Sr. 
Alberto Silva.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.

S. Exª dispõe de 15 minutos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
gostaria de cumprimentar os alunos do Centro de En-
sino Fundamental de Brazlândia-DF, que se encontram 
aqui: a todos vocês o meu abraço, o meu carinho e, 
acima de tudo, que esta visita proporcione a cada um 
de vocês novos entendimentos a respeito do Congres-
so Nacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à 
tribuna hoje para falar de um tema que me traz muita 
alegria. Trata-se da oitava edição do Festival Interna-
cional de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás, que se 
encerra este domingo. É motivo de orgulho para todos 
nós, goianos, a realização deste evento internacional, 
cujo público estimado está em torno de duzentas mil 
pessoas.

O Fica é, realmente, uma mostra que merece toda 
a divulgação possível e cuja importância faço questão 
de ressaltar para todo o Brasil através dos órgãos de 
comunicação do Senado Federal, a nossa TV Senado, 
o Jornal, a Rádio Senado e a Agência.

Este grande evento, na verdade, é mais do que 
um festival de cinema e vídeo. O público tem entrada 
franca para assistir ao que de melhor é produzido em 
filmes com vocação ambientalista, num momento em 
que o mundo tanto precisa se lembrar das questões 
ecológicas e ambientais. O festival é um importante 
momento de reflexão, conjugado com o que existe de 
melhor na arte do cinema e do vídeo, produzido tanto 
no Brasil quanto nos demais países que participam 
deste evento cujas repercussões extrapolam as fron-
teiras de nosso País.

Este ano, por exemplo, competiram 27 filmes dos 
mais de 350 inscritos. O total em prêmios é de R$ 240 
mil, a maior premiação da América Latina. 

A mostra competitiva principal trouxe longas do 
Brasil, da Rússia, dos Estados Unidos, do Chile e da 
República Tcheca. Também competiram filmes da Su-
íça, da Alemanha, do Reino Unido, da Espanha, do 
Japão, da França e da Áustria.

Uma novidade tornou o evento ainda mais im-
portante: a premiação denominada Festival dos Festi-
vais, já chamada de Oscar Ambiental, que irá premiar 
o melhor entre os melhores do cinema ambiental do 
mundo. Estão concorrendo a um troféu confeccionado 
com capim dourado extraído da região do Jalapão, no 
Tocantins, e a mais R$30 mil, filmes do Brasil, Portu-
gal, Itália, Espanha e Grécia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conside-
rado um dos maiores festivais temáticos do mundo, o 
Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, 
que desde terça-feira tomou conta da histórica cidade 
de Goiás, tem ainda outras manifestações artísticas 
que merecem destaque.

Estão acontecendo shows de artistas goianos, 
exposições de fotografias e pinturas, recitais de poesia 
e peças teatrais. Mesas-redondas, oficinas, palestras e 
cursos cuja temática é o cinema e suas inúmeras varian-
tes também atraem o extenso público que lota a cidade 
de Goiás, patrimônio histórico da humanidade.

Antes de encerrar este breve pronunciamento, 
gostaria de convidar os senhores parlamentares a 
visitar a cidade de Goiás neste final de semana para 
que possam entender por que ela tanto orgulha o 
povo goiano.

Tenho certeza de que os senhores e senhoras 
hão de se sentir em casa, porque os goianos são aco-
lhedores, principalmente na cidade de Goiás, que tanto 
se orgulha da realização deste Festival.

Estendo este convite a todos os que assistem à 
TV Senado e que sabem o que significa o Festival de 
Cinema e Vídeo de Goiás, que divulgo neste momento 
com tanto orgulho nesta Casa.
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Sr. Presidente, quero também aproveitar esta 
oportunidade para parabenizar o Senado Federal pela 
inauguração da mostra “Imagens da Inclusão”, que des-
de esta semana ocupa o Salão Nobre desta Casa. 

É uma exposição que retrata momentos de alegria, 
superação e beleza, vividos por pessoas com defici-
ência em várias atividades, como trabalho, esporte e 
lazer. Ali estão brasileiros anônimos no seu cotidiano 
ou em atividades especiais, como o deficiente visual 
que escala uma montanha. Há também imagens de 
deficientes conhecidos do público, como atletas, ar-
tistas, modelos e outros tantos que inspiram a todos, 
deficientes ou não, a lutar pelos direitos básicos de 
todo cidadão.

Mas não é só isso. A Secretaria Especial de Edi-
toração e Publicações edita a Constituição Federal, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação e o Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor em Braille. Sua distribuição 
é feita para entidades de deficientes visuais e biblio-
tecas públicas de todo o País.

 Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta sema-
na também foi inaugurado, com adaptações, o elevador 
especial que vai da chapelaria até o Salão Negro.

Essas realizações vêm ao encontro da iniciativa 
do Senador Flávio Arns, que, no começa desta legis-
latura, se comprometeu a tornar o Senado acessível 
aos funcionários e visitantes portadores de deficiência. 
Seu exemplo levou à criação da Comissão Especial 
de Acessibilidade por um grupo de trabalho formado 
por funcionários desta Casa. 

Neste momento tão tumultuado no Congresso 
Nacional, Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimen-
tar ainda a Comissão de Valorização da Pessoa com 
Deficiência e a Comissão Especial de Acessibilida-
de, que, mesmo com toda essa dificuldade na nossa 
agenda, promoveram, ontem pela manhã, mais uma 
audiência pública para discutir formas de inclusão so-
cial dos deficientes.

A audiência pública contou com a participação de 
consultores e especialistas no tema e serviu para enri-
quecer ainda mais esse debate tão importante para a 
consolidação da democracia no País. Tanto a audiência 
quanto a Mostra têm o  apoio do presidente do Senado, 
senador Renan Calheiros e de sua esposa, Verônica, 
grande incentivadora do Programa de Valorização da 
Pessoa com Deficiência que esta Casa executa.

Os trabalhos da Comissão ainda estão em fase 
de implantação, mas já demonstram que o Legislativo, 
esta Casa, tem também uma agenda positiva, caminha 
em direção àquilo que está determinado pelo Decreto 
Presidencial nº 5.296, de 2004, qual seja garantir a 

promoção da acessibilidade da pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

É preciso salientar ainda a importância dos meios 
de comunicação do Senado. A TV Senado criou o Pro-
grama Inclusão, que conta com a participação de uma 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais.

Portanto, Sr. Presidente, os passos que o Senado 
Federal está dando são pequenos, se pensarmos no 
universo de brasileiros que necessitam ser incluídos 
em nossa sociedade. Mas é importante dizer que esse 
passo está sendo dado com persistência e, acima de 
tudo, com muita dedicação de todos os Srs. Parlamen-
tares e, de forma mito especial, do Presidente desta 
Casa, o Senador Renan Calheiros.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Agradeço a atenção de V. Exª e aproveito para 

cumprimentar os novos grupos de alunos que nos 
visitam durante esta manhã. Muito obrigada, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. PMDB-PI) 
– A Mesa associa-se às palavras da Senadora Lúcia 
Vânia com relação aos alunos que nos visitam.

Com a palavra o Senador Pedro Simon.
S. Exª dispõe de 15 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é muito importante o discurso do Senador 
Ramez Tebet. S. Exª é uma das pessoas mais lúcidas 
e de maior dignidade na história deste Congresso. É 
impressionante a biografia do Sr. Tebet, advogado, 
promotor, prefeito, governador, ministro, presidente 
do Senado. S. Exª tem uma linha de comportamen-
to baseada no princípio da seriedade no trato com a 
coisa pública, o que o faz uma figura profundamente 
respeitável.

O Senador Tebet vive um instante de luta pela 
manutenção de sua saúde com muita garra, espírito 
público, capacidade; vence, está vencendo e vencerá 
mais esse obstáculo.

S. Exª faz uma análise que me chama a atenção. 
Claro que é bonito ver o Tribunal Superior Eleitoral, na 
sua unanimidade, baixar a cabeça, reconhecer que 
errou e alterar o voto.

Esqueço a figura do Dr. Sarney, do Dr. Renan, do 
Senador Antonio Carlos e companhia, durante a noite 
toda e durante o dia, na cabeça dos Ministros, mos-
trando um quadro não sei até que ponto verdadeiro. 
Esqueço a manifestação firme.

Quero muito bem ao Presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Quero bem mesmo, porque acho que 
S. Exª vem tendo um desprendimento, uma firmeza de 
atuação. E acho que é o Ministro cujos pronunciamentos 
mais vezes eu tenho vindo a esta tribuna transcrever, 
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porque nas horas mais difíceis ele tem tido a coragem 
de defender a verdade, a justiça e o bem comum.

Achei muito enérgico, muito firme, quando S. Exª 
antecipou, com o voto anterior, que estávamos a ini-
ciar uma nova vida político-partidária, que era a vida 
dos casamentos efetivos e não dos acasalamentos, 
das uniões que tanto existem por aí, de concubinato. 
Fiquei na expectativa do impacto que isso causaria. 
A primeira mágoa que senti foi a vergonha de ver o 
Congresso Nacional deixar um assunto dessa natu-
reza para o Tribunal Superior Eleitoral decidir na úl-
tima hora. E nós aqui... Se bem que nós do Senado, 
vamos fazer justiça, fizemos a nossa parte. Votamos 
no momento exato uma reforma política e uma refor-
ma eleitoral que, se não é a perfeita, é a melhor que 
poderíamos ter votado. Votamos a reforma política, a 
organização dos partidos políticos, a reforma eleitoral 
como deveria ser feita, e isso ficou na gaveta da Câ-
mara. E ficou, e ficou, e ficou, e ficou...  Então, perde-
mos a credibilidade.

É verdade que o Supremo foi muito duro ao nos 
advertir que não poderíamos mudar as regras no ano 
eleitoral, porque a lei diz que um ano antes da eleição 
não se pode mudar. Mas quatro anos atrás eles mu-
daram, quando, no ano eleitoral, eles criaram o voto 
vertical. Eles mudaram. E agora estariam mudando 
novamente.

Eu só digo o seguinte: no fundo, o Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral está certo, no futuro é o 
que vai acontecer. Ele pode ter precipitado, mas, se 
der certo, se a cláusula de barreira funcionar, se nós 
ficarmos com sete ou oito partidos, se nós pudermos 
ter uma vida partidária organizada, nós vamos partir 
para que o partido seja um a nível nacional e que não 
haja essa história de o MDB unir-se com o PT no Pará, 
com o PFL em Alagoas, com o PSDB no Rio Grande 
do Norte e com não sei quem em tal lugar. Isso não é 
unidade partidária, não é vida partidária; é anarquia. 
Pode-se entender por que o cidadão termina pulando 
de partido, de galho em galho.

A reforma eleitoral que o Senado votou tem a fi-
delidade partidária. Muda de partido, perde o mandato. 
O mandato é do partido, não é do cidadão. 

Não nego que a decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral – não vou mentir – foi recebida com um sen-
timento muito interessante no MDB. A melhor reunião 
que fizemos, há muito tempo, no MDB, foi depois des-
sa decisão, a anterior, onde todos os setores porta-
ram-se com humildade. Inclusive o ilustre ex-Líder de 
Bancada, o Deputado Jader, que, na reunião anterior, 
tinha sido impulsivo, dentro da paixão pela tese, nes-
sa reunião, dizia, com humildade, que tínhamos que 
reconhecer que a decisão atingiu a todos, ninguém ia 

sair ganhando; que, não havendo uma solução ótima, 
teríamos que buscar o que pudéssemos fazer. E esse 
foi o pensamento geral.

Tinha caído, no dia anterior, a decisão da última 
convenção, decidindo que o Partido não teria candi-
dato. O Tribunal derrubou essa convenção. E tinha 
caído a outra decisão, em que a Executiva Nacional 
transferia a reunião da Convenção Nacional do dia 11 
para o dia 29. Uma decisão absurda, porque o dia 29 
é véspera do dia 30. Então, o que eles queriam era 
que a hora da decisão nacional fosse feita depois de 
todos os Estados já terem decidido. Assim não haveria 
mais o que fazer.

A convenção nacional existe para traçar a norma 
nacional. Vamos ter candidato próprio? Vamos apoiar 
o Lula? Vamos apoiar o PSDB? O que vamos fazer? 
Não vamos ter candidato? Depois da decisão da Con-
venção Nacional, as convenções estaduais se reúnem 
para cumpri-la. Agora, o que eles queriam é que se 
realizassem, até o dia 29, todas as convenções esta-
duais, e no dia 29 a convenção nacional, que não teria 
mais nada a fazer. Caiu na Justiça. 

Então, estávamos ali tranqüilos. Os que queriam 
a candidatura própria haviam conseguido duas vitórias: 
aquela convenção em que se votara por não apresen-
tar candidato caiu e a convenção que estava marcada 
para o dia 11, domingo agora, também.

Em um clima do maior entendimento, nós con-
cordamos, primeiro, que não poderíamos fazer a con-
venção domingo agora. Não que imaginássemos que o 
Tribunal fosse suspender, mas julgávamos que a deci-
são do Tribunal tinha sido muito radical, e todo mundo 
tinha que conversar com todo mundo. Então, marca-
mos uma reunião para segunda-feira, para a qual con-
vidamos todos os Governadores, todos os presidentes 
do Partido, todos os candidatos a Governo de Estado, 
juntamente com a Executiva, para, na segunda-feira, 
às 11 horas, chegarmos ao entendimento.

Senti que havia um movimento muito positivo, no 
sentido de encontrar uma solução. Falei novamente e 
deixei muito claro que minha candidatura não estava 
em jogo.

Há quatro anos, fui candidato à Presidência da 
República, briguei e andei pelo Brasil afora. Na hora 
da convenção, nem olharam para o meu nome. Já ti-
nham feito um acordo com o Serra e o PSDB, e eu 
fiquei olhando. Em vez de votarem, primeiro, a candi-
datura própria, se haveria ou não candidato, votaram 
a aliança com o PSDB e não votaram meu nome. Mas 
ali eu estava discutindo.

Desta vez, o MDB do Rio Grande do Sul apre-
sentou a candidatura do Governador Rigotto. Houve 
um debate entre Rigotto e Garotinho. Na convenção 
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que realizamos, o Garotinho retirou a candidatura dele 
e me apresentou como candidato. Eu não ia aceitar, 
mas aceitei por uma razão muito simples: se eu não 
aceitasse e não registrasse a candidatura; se os gover-
nistas reunissem a Executiva, transferindo a convenção 
do dia 11 para o dia 29; e se não houvesse candidato 
registrado, o Partido não teria mais candidato. Então, 
mantivemos e registramos a candidatura.

Sempre deixei claro que, para mim, seria uma 
honra muito grande ser candidato à Presidência da 
República. Mas sei que não posso obrigar o Senador 
José Sarney, nem o Senador Renan Calheiros, nem o 
Senador Ney Suassuna a quererem o Pedro Simon.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Concedo o 
aparte, com o maior prazer, ao Senador José Jorge.

Ainda não tive a oportunidade de felicitar V. Exª 
pela sua escolha como candidato à Vice-Presidência. 
Mas digo, com toda sinceridade, que fiquei muito feliz 
com a sua escolha porque V. Exª, neste Congresso 
Nacional, principalmente aqui no Senado, talvez nes-
tes anos tenha sido a pessoa mais competente. Basta 
lembrar que V. Exª foi o Relator de todos os projetos 
significativos que passaram pelo Congresso, pela Câ-
mara dos Deputados, pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Como Relator, V. Exª teve com-
petência e capacidade para conseguir representar a 
média do pensamento. Havia pontos de vista absolu-
tamente antagônicos, mas V. Exª conseguiu uni-los. V. 
Exª é um nome da maior dignidade e por quem tenho 
o maior respeito.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Pedro 
Simon, agradeço as suas palavras. Sinto-me premia-
do por, ao pedir o aparte, ouvir essas palavras de um 
Senador tão respeitado que é V. Exª nesta Casa. Com 
a presença de V. Exª numa eleição majoritária, sem 
dúvida, a eleição ficaria enriquecida. Essa questão 
da verticalização, que tivemos na eleição passada e 
teremos agora nesta eleição, cuja idéia era fazer com 
que as coligações estaduais acompanhassem a coli-
gação nacional, na prática, retirou candidatos nacio-
nais. Terminamos repetindo nacionalmente a política 
de São Paulo, que é PSDB contra PT. Os outros Par-
tidos tiveram de se aliar ou ficar sem candidato. Essa 
situação não interessa ao País. Se a eleição é feita 
em dois turnos, deveríamos ter sete ou oito candida-
tos no primeiro turno para, no segundo, escolhermos 
dois. Assim a eleição ficaria muito mais aberta. Penso 
que, com a emenda à Constituição que aprovamos no 
Senado e que foi aprovada fora de prazo na Câmara, 
voltaremos, na próxima eleição, a uma situação normal, 
em que todos os partidos que quiserem poderão ter 

os seus candidatos a Presidente, sem que as eleições 
estaduais sejam obrigadas a seguir as coligações na-
cionais. Porque a política, por exemplo, de Pernambuco 
é completamente diferente da Bahia; em Pernambuco, 
somos aliados do PFL; na Bahia, somos adversários. 
E, assim, em cada Estado, há uma situação diferen-
ciada. Mas não tenho dúvida de que o Brasil perdeu 
ou perderá – porque não está decidido ainda – se V. 
Exª não for candidato. Realmente é uma perda para o 
Brasil, que ia ter oportunidade de ouvir os seus pen-
samentos, as suas idéias – que nós ouvimos sempre, 
aqui, no Senado –, que certamente ampliariam o de-
bate eleitoral no nosso País. Era só isso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado a V.Exª.

A minha candidatura não tinha a obrigação de 
se dividir ou se somar em torno dela. Fiz questão de 
dizer isso na última reunião. E apresentei um nome, o 
de Jarbas Vasconcelos, por exemplo, e um nome do 
meu coração, que eu consideraria ótimo, que é o do 
ex-Presidente Itamar Franco. Nomes que unissem o 
Partido.

Foi a reunião mais importante que realizamos. 
Convocamos todo mundo, saímos a discutir, a pensar, 
a refletir. E, de repente, acontece: o Tribunal muda de 
novo, por unanimidade. Sou obrigado a dizer que, para 
o MDB, não foi bom – pelo menos, essa é a minha po-
sição. É claro que, se perguntarem para o Sarney, ele 
dirá que foi extraordinário; para o Renan, ele dirá que 
foi fantástico; para o Suassuna, ele dirá que foi monu-
mental; para mim, penso que não foi bom. 

Volto a dizer o que tenho dito: nós vivemos uma 
hora muito difícil! Cada dia há um fato novo.

A invasão no Congresso já foi um ato absurdo. 
Mas, ontem, vendo a gravação de como ela foi prepa-
rada, juro por Deus que nunca tinha visto nada igual. 
Juro que não. Uma invasão coordenada por um membro 
da Executiva Nacional do PT, o homem encarregado 
para a ligação com as entidades sociais! Aonde vamos 
chegar? Como esse homem que convive com o Pre-
sidente da República, que participa das reuniões da 
Executiva Nacional do Partido, que recebe da Executiva 
a missão de ser encarregado pela coordenação dos 
órgãos não-governamentais age como agiu? E ficou 
provado que foi com dinheiro público. O que isso quer 
dizer? O que isso significa senão a tranqüilidade de 
que nada lhes vai acontecer? Agora vêm as palavras 
rígidas: “puna-se, doa a quem doer, mesmo sendo do 
PT! Puna-se, doa a quem doer!” É a isso que esta-
mos assistindo há não sei quantos anos neste País, 
que é o país da impunidade. E estamos caminhando 
num crescendo.
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Vim a esta tribuna para dizer que o que aconteceu 
em São Paulo não foi um levante penitenciário, mas, 
sim, a primeira manifestação organizada de uma má-
fia oficializada, como na Itália e nos Estados Unidos. 
Ali existe um grupo cujos chefes não estão na favela. 
Os chefes são gente importante: pode haver político, 
militar, advogado de montão, homem de imprensa... É 
um sistema organizado, esquematizado, que a Itália só 
derrubou com a Operação Mãos Limpas. Na verdade, 
a Itália não derrubou o sistema, apenas o diminuiu. 

É por isso que eu, que sou um apaixonado pela 
CPI, acho que as CPIs desenvolveram um trabalho 
fantástico, porque, durante 40 anos – o Brasil é o país 
da impunidade –, só quem aponta nomes e aponta 
fatos é a CPI. Tirando a CPI, se formos olhar para o 
Supremo Tribunal Federal, veremos que não aconte-
ce nada, que nunca aconteceu nada. Só que agora os 
fatos adquiriram tal relevância, quer dizer, a organiza-
ção, o esquema da violência, do arbítrio, da corrupção 
adquiriu uma tal organização que não vai ser a CPI 
que vai resolver. Aliás, cá entre nós, nas últimas CPIs 
nós sofremos o vexame do deboche de quem vinha 
depor, querendo nos ridicularizar. Via-se que era gen-
te preparada, esquematizada, que, antes de vir para 
a CPI, teve a preparação de um profissional sobre 
como responder.

Penso que temos que partir para criar um movi-
mento como a Operação Mãos Limpas, da Itália, ou 
como o Programa Tolerância Zero, do Prefeito de Nova 
Iorque. Mas para fazer isso, o Governo tem que ter 
autoridade, respeitabilidade, credibilidade e não pode 
ter compromisso com ninguém, principalmente com o 
seu próprio Partido.

Esses movimentos estão deixando uma gran-
de certeza de impunidade à sociedade brasileira. Os 
Parlamentares da Oposição fazem seus pronuncia-
mentos, mas a repercussão lá fora é pequena, quase 
nenhuma.

Com todo o respeito, é ruim para um país como 
o Brasil, com tantas diferenças ideológicas, ter uma 
campanha reduzida a dois candidatos, os dois de São 
Paulo, um do PT, que significa continuar esses quatro 
anos que estão aí, e o outro do PSDB, que significa 
retornar aos oito anos que tivemos antes.

Será que o Brasil não pode apresentar uma ter-
ceira perspectiva, independente do PT, independente 
do PSDB, para discutir, para debater? Eu não defendo 
um governo do MDB. Não penso que, como tivemos 
um Governo do PT e um do PSDB, agora devemos ter 
um do MDB. Não, eu defendo a possibilidade de o MDB 
apresentar uma candidatura para fazer uma transição 
em conjunto com a sociedade, um verdadeiro Pacto de 
Moncloa, defendo a convocação de toda a sociedade, 

Igreja, sindicatos, trabalhadores, homens, mulheres, jo-
vens, para fazermos uma caminhada a favor da moral, 
da dignidade, da seriedade, a favor de uma transição 
em que cada um cumpra sua parte, um governo que 
abra suas portas para mostrar o certo e o errado. 

Penso que deveríamos abrir uma oportunidade 
nesse sentido, sem compromissos fechados e estrutu-
rados de um grupinho de intelectuais, de líderes parti-
dários ou de banqueiros, grupos que estão formados 
aqui para defender interesses próprios. Nós nunca po-
deríamos imaginar que o PT teria como Presidente do 
Banco Central um homem como este que está aí, um 
homem que veio da Presidência do Banco de Boston, 
que foi denunciado por corrupção pelo Procurador-
Geral da República, sendo que o Supremo Tribunal 
Federal aceitou a denúncia. Ele está sendo processa-
do e continua na Presidência do Banco Central. Em 
que país do mundo isso aconteceria? O Presidente do 
Banco Central é a pessoa que, em qualquer lugar do 
mundo, tem que ter toda credibilidade, tem que ter toda 
seriedade, tem que ser um homem a que o país intei-
ro se dobre pela sua responsabilidade. Mas o homem 
foi denunciado por corrupção pelo Procurador-Geral 
da República e o Supremo Tribunal Federal aceitou a 
denúncia. Tudo isso aconteceu e ele continua na Pre-
sidência do Banco Central.

Não sei se os senhores repararam que, desde que 
o Palocci deixou o Ministério da Fazenda, quem fala 
agora é o Presidente do Banco Central. É raro se ver 
um pronunciamento do novo Ministro da Fazenda.

Aliás, este é o único caso que sei que o Presidente 
do Banco Central está diretamente ligado ao Presidente 
da República. Ele não está mais ligado ao Ministro da 
Fazenda. Nós temos duas fontes de normas financei-
ras neste País: o Ministro da Fazenda – normalmente 
era ele a única fonte – e o Presidente do Banco Cen-
tral, que tem autonomia e está diretamente ligado ao 
Presidente da República. Ele não passa pelo Ministro 
da Fazenda, não fala com o Ministro da Fazenda, não 
deve nada ao Ministro da Fazenda! É por isso que, nos 
jornais, ultimamente, há uma entrevista do Ministro da 
Fazenda para dez entrevistas do Presidente do Banco 
Central, um homem que está sendo processado por 
corrupção no Supremo Tribunal Federal. Aliás, nesse 
sentido, é fantástico! Nós tínhamos um Ministro da 
Previdência que foi denunciado por corrupção pelo 
Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral 
da República denunciou por corrupção, e o Supremo 
Tribunal Federal aceitou. Está na mão do Relator, Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal.

Vim a esta tribuna e perguntei: “Mas pode um 
Ministro que está sendo denunciado por corrupção ser 
Ministro?”. O Governo disse: “Não pode”. E demitiu o 
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Ministro. Um Ministro que está sendo processado por 
corrupção, no Supremo Tribunal Federal, foi demitido 
do Ministério.  Hoje, é Líder do Governo nesta Casa, 
está no lugar do Mercadante. O Mercadante saiu para 
ser candidato, e ele é o Líder do Governo. Processado 
pelo Procurador-Geral da República. Denúncia aceita 
pelo Supremo. Não pode ser Ministro, pode ser Líder 
do Governo. Líder do Governo pode. É o Líder do Go-
verno nesta Casa.

Essas são as coisas com as quais estávamos 
convivendo. Primeiro, foi o Presidente do PT, que foi 
afastado por estar metido em todas essas coisas; de-
pois, o Secretário-Geral; depois, o Tesoureiro.

Pensamos: agora terminou, agora fizeram um 
remanejamento. Está aí o homem da Executiva – re-
parem que cargo importante – encarregado de fazer 
a ligação do PT com os movimentos não-organizados 
da sociedade. Está comandando a invasão no Palácio. 
É isso que está aí.

Do outro lado, quem não quer isso tem que voltar 
para o antigo PSDB. Tem que voltar, porque essas são 
as duas opções. Aliás, as duas paulistas. O Rio Grande 
do Sul fez uma revolução, em 1930, para acabar com 
a política do café-com-leite – quatro anos São Paulo, 
quatro anos Minas Gerais; quatro anos São Paulo, 
quatro anos Minas Gerais. Agora não tem mais isso. 
Graças a Deus, isso terminou. Agora é: quatro anos 
São Paulo, quatro anos São Paulo; quatro anos São 
Paulo, quatro anos São Paulo; quatro anos São Paulo, 
quatro anos São Paulo. Pode até mudar de partido, mas 
tem que ser de São Paulo. Ao Governador de Minas 
Gerais, Aécio Neves, restou um cargo honroso, uma 
função muito importante. O Presidente Tasso Jereissati, 
o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Go-
vernador Aécio Neves foram os três que escolheram, 
entre o Serra e o Alckmin, quem deveria ser o Presi-
dente. Quer dizer, não dá para dizer que Minas Gerais 
foi posta de fora. Não foi posta de fora. Ele participou 
da escolha. Mas da candidatura não; a candidatura 
tem que ser paulista.

Não sei até que ponto o PMDB não deveria ter 
escolhido um candidato de São Paulo. Temos aí o Pre-
sidente do Partido, que está em uma bela posição, res-
peitável, imparcial, conduzindo com grande competên-
cia. Ele é a favor da candidatura própria, mas conduz 
com respeito, e todos o respeitam. Talvez – isso vou 
falar na segunda-feira –, se lançarmos a candidatura 
do nosso Presidente do Partido, muda tudo, porque ele 
é de São Paulo. É um fato novo: ele é de São Paulo. E 
ele, sendo de São Paulo, pode ser que tenha chance. 
Esta é a Federação, é o pacto federativo que tem de 
mudar. Temos que mudar o pacto federativo, onde Pre-
sidente mais medida provisória fazem o que querem 

neste País, onde este Congresso Nacional não legisla; 
finge, como diz o Presidente do Superior Tribunal Elei-
toral, faz de conta. O Brasil é o País do faz-de-conta: o 
Presidente da República faz de conta que é um demo-
crata, o Congresso Nacional faz de conta que legisla, 
e o Poder Judiciário faz de conta que bota na cadeia 
os ladrões; e não acontece nada disso. 

Da candidatura que apresentamos, meu Presiden-
te, é este o objetivo: apresentar uma opção. É interes-
sante salientar que, no momento em que se fala numa 
terceira candidatura, o PPS, pelo seu Presidente, can-
didato, concorda em apoiar; o PDT, que tem candidato, 
concorda em apoiar; há movimento de vários Partidos 
no sentido de apresentar uma outra solução. 

É uma pena, Sr. Presidente. Eu estava em um oti-
mismo enorme, pensei que a reunião de segunda-feira 
seria sensacional, mas, com os Ministros mudando, 
os governistas voltaram ao que era, e segunda-feira 
vai ser uma reunião muito triste, porque eles voltarão 
embalados na decisão, e o PMDB dará um passo muito 
grave com relação ao seu esvaziamento.

O PMDB que o destino lhe ofereceu, não fomos 
nós que procuramos. Em primeiro lugar, foi o PSDB, 
os puros do PMDB, os notáveis, que saíram desse 
partido cheio de coisa errada e formaram o “partido 
dos homens extraordinários”, e que, no Governo, não 
fizeram nada. Depois, foi o PT, o “partido dos anjos”, 
que, na sacristia, se prepararam para ocupar o Gover-
no, e deu no que deu.

Era a vez do MDB. O MDB que fez a liberdade 
democrática, o MDB que conduziu esse povo e com o 
qual lutou contra a ditadura, estabeleceu a democra-
cia, ganhou e elegeu o Presidente. Mas o Presidente 
não podia ter feito o que fez. Tancredo não podia ter 
nos deixado naquela hora. E olha que o MDB esco-
lheu o que tinha de melhor: um homem com história, 
com biografia, Primeiro-Ministro do Jango, Ministro do 
Getúlio, Governador de Minas Gerais, um homem com 
experiência mineira, preparado para desempenhar o 
cargo, e termina morrendo. E assume o Sr. Sarney, que 
fez um Governo até respeitável, não discuto, mas não 
era do MDB, e não era o Tancredo. E o MDB caiu fora. 
Se o PSDB tivesse dado certo, o MDB não tinha mais 
o que fazer. Não deu certo, veio o PT. Se o PT tivesse 
dado certo, estaríamos num caminho espetacular, que 
era o que imaginávamos. Não deu certo.

MDB, o povo quer isto. As pesquisas de opinião 
pública dizem que, hoje, 27% das opiniões públicas 
do Brasil colocam o MDB como o primeiro partido. O 
PT tinha 24 e baixou para 12 pontos. E o terceiro é o 
PSDB, com 5 pontos.

Eu tenho andado por universidades, e não consi-
go atender a todos os convites que me vêm do Brasil 
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inteiro. Não se vê uma estrela do PT nem atrás da la-
pela. Há mágoa, há desilusão. E eu não vejo ninguém 
pensando na volta do PSDB. Eu vejo gente confiando 
que seria a vez do MDB. Mas quis o destino que no 
comando das decisões do MDB não tivesse alguém 
com o espírito do velho MDB. Alguém como Tancredo 
Neves, alguém como Teotônio Vilela, alguém como 
Ulysses Guimarães, alguém que representasse o so-
nho do velho MDB. José Sarney, Ney Suassuna e Jader 
Barbalho estão no MDB, ocupam posições importan-
tes no MDB e tomam as decisões do MDB. Mas não 
têm nada a ver com o MDB. E nós pagamos o preço 
daquilo que não merecemos.

Que Deus tenha piedade do MDB e nos ajude a 
atravessar mais esse momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Alberto Silva, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada sucessivamente pela 
Sra. Lúcia Vânia e pelo Sr. Aelton Freitas, Su-
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Esta Presidência agradece a todos os visitan-
tes pela presença, em especial aos meus conterrâneos 
Lourival Ferreira da Costa, o Panela, de Uberaba, e o 
meu irmão Ricardo Alexandre Moura.

Passo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, 
grande Governador do Piauí.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as pala-
vras do Senador Pedro Simon nos levam a uma refle-
xão. Para chegarmos ao ponto indicado pelo Simon, 
seria necessário um novo movimento, um pacto como 
ele diz, de toda a sociedade para que traçássemos 
um rumo ao País. Ninguém com mais autoridade que 
Simon para dizer isso aqui. Somos companheiros há 
vários anos, eu sou Senador pela segunda vez, ele, 
terceira vez.

Neste momento, chamo a atenção para um ou-
tro fato que vem ao encontro do que o Simon acabou 
de dizer. Afinal, o que está acontecendo no País? Um 
grupo de fanáticos invade a Casa, quebra vidros, de-
pois, trata-se de puni-los.

Mas, de onde vêm? Eu queria separar o que 
se está chamando como um grupo de fanáticos, que 
não tem nada a ver com os sem-terra, e os sem-ter-
ra mesmo. Como fui prefeito duas vezes, governador 
duas vezes, senador já pela segunda vez e deputado 
também, sempre senti, e toda sociedade sabe, que a 
fome é má conselheira. Quem está desempregado, 

quem não tem o que comer e vê os seus filhos cho-
rando, quem está assim não está disposto a aceitar 
nada, ele fica revoltado. Tenho a impressão de que, 
neste exato momento, uma das ações mais positivas 
que poderíamos tomar era acalmar a fome dos que 
estão com fome e dar emprego aos desempregados. 
Se isso ocorrer, digamos, aos milhares, depois aos 
milhões, se a população se sente participante e não 
isolada, ou excluída, como é o termo usado, ela não 
ajuda a sociedade brasileira a encontrar a unidade de 
que o partido tanto precisa.

Não estou aqui fazendo nenhuma divagação fi-
losófica. Quero ser prático como engenheiro que sou. 
Ao longo de minha vida, sempre, os nossos sonhos se 
transformaram em realidade porque aprendi em uma 
escola a não misturar problemas. Quando os problemas 
existem, se temos capacidade, devemos equacioná-los 
e resolvê-los. Qual é a solução para os sem-terra?

Alguém já pensou exatamente o que se deveria fa-
zer? Reforma Agrária, Incra, assentamentos... Segundo 
explicação dada, os sem-terra aqui vieram, de maneira 
violenta, porque o Governo não cumpriu a promessa 
de arranjar dinheiro para a Reforma Agrária.

E nós, que conhecemos isso de perto como Go-
vernador, que encontramos já vários assentamentos 
no Brasil, perguntamos: o que querem os sem-terra, 
que são um grupo organizado, como acabou falar Pe-
dro Simon aqui, eles querem a baderna? Querem o 
tanto pior, melhor? Mas nós pensamos de maneira di-
ferente e podemos encontrar uma saída. Por isso, vou 
aproveitar esse pedaço de tempo que me é dado aqui 
na tribuna do Senado – a TV Senado é assistida em 
todo País e até no exterior, tenho certeza – para reunir 
alguns elementos e colocá-los à disposição daqueles 
que pensam no País e que podem juntar-se a nós, para 
levarmos ao Presidente uma proposta.

Vamos ver. Diz-se que são tantos milhões os 
assentados e que já foram atendidos. Mas, na verda-
de, ao se visitar um assentamento desse, chega-se à 
conclusão que eles não têm uma renda fixa e que as 
verbas do Governo vêm e vão ajudando de alguma 
maneira, através do Incra, a manter esses assentados 
quase que como hóspedes. Eles recebem dinheiro da 
Nação, mas não produzem algo consistente que possa 
ser considerado como emprego e renda.

Então, fiz umas continhas aqui, que vou submeter 
à opinião pública brasileira, que vê a TV Senado. Se, 
no próximo Governo, partíssemos para dar emprego 
a 150 mil famílias, por exemplo. De que precisamos 
para dar emprego a 150 mil famílias? Terra, porque 
emprego público não tem para todos. O Presidente 
Lula está dando uma ajuda com o Bolsa-Família, que 
contribui para sair daquela situação terrível de não ter 
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o que comer. Mas essa não é a solução, nunca será. 
Creio que Presidente sabe que isso não pode ser a 
solução.

A solução pode ser tirada da terra generosa do 
Brasil, que Deus nos deu, com sol, água, terra. E não 
temos capacidade de tirar da terra o sustento de mi-
lhões de desempregados? Vamos aos números: são 
150 mil famílias. Vamos dar quatro hectares para cada 
família e não 30. Quem inventou essa história de o In-
cra dar 30 hectares?

No meu Estado, acompanhei um desses assen-
tamentos. Alguém recebeu um diploma de 30 hecta-
res de mata. Ele recebeu o diploma e disse: “Bom, eu 
tenho 30 hectares. O que eu vou fazer? Eu vou cortar 
essa madeira, faço carvão, vendo o carvão e vou vi-
vendo”. Quando a madeira acabar, acabou a terra, e 
ele larga, vai embora.

Isso não é solução, pelo amor de Deus!
Agora, vamos pensar de uma outra maneira. O 

Governo quer gastar dinheiro gerando emprego? En-
tão, vamos comprar terra? Vamos ver os números: o 
Governo compra quatro hectares para dar emprego a 
150 mil famílias – anotem bem, são quatro hectares 
somente; para 150 mil famílias, são 600 mil hectares; 
o Governo pode comprar 600 mil hectares, por exem-
plo, em oito Estados do Nordeste, no semi-árido lá. 
Ele compra 600 mil hectares distribuídos em oito Es-
tados – isso não vale nada –, mas ele vai aproveitar 
aqueles lavradores que vieram do campo e que estão 
morrendo de fome nas cidades. Eles, hoje, vivem de 
uma roça, moram na cidade, não precisam de casa, 
não precisam gastar dinheiro com casa, porque eles 
já têm casa, e trabalham numa roça que não lhes dá 
nada. Então, se o Governo comprar nas diferentes 
cidades, nos Municípios de todos os Estados nordes-
tinos, por exemplo – vamos ficar por enquanto só no 
Nordeste –, ele compra 600 mil hectares, mas pre-
para a fábrica para os homens trabalharem. Chamo 
a isso de fábrica de grãos. Há fábrica de colchão, há 
fábricas de roupa, de eletrodoméstico, de bicicleta, de 
automóvel... Por que não há fábrica de grão? O que 
é uma fábrica de grão? Bem, o Governo compra 600 
mil hectares e os prepara, isto é, desmata, destoca, 
trata, faz a aração da terra, coloca o adubo e pronto. 
Aqui, há uma terra pronta e plantada. Vamos ficar só 
em um hectare. Três são reservas. Vamos ver o que 
acontece com um hectare?

São 600 mil hectares e 150 mil famílias. Um hec-
tare para cada família, distribuídas. Não precisam es-
tar juntas. O que isso pode render? Vamos ver? Está 
plantado um hectare, o Governo já plantou, e isso é 
investimento. Quanto custou o investimento? Vamos 
aos números: 600 mil hectares a R$500,00 o hecta-

re, R$300 milhões. Para destocar, desmatar etc, mais 
R$500,00 por hectare, são outros R$300 milhões. Aí 
já são R$600 milhões. Esse terreno já está plantado. 
Nascerão mamona e feijão. Vamos consorciar os dois. 
Temos experiência nisso. Assino embaixo. Na Embrapa, 
meio-norte de Teresina, já treinamos essa prática em 
um hectare por cinco anos seguidos. Não há erro.

Tira-se uma tonelada por hectare de mamona e 
uma tonelada, no mínimo, de feijão, também em um 
hectare. Com a chuva. Só que se precisa de uma boa 
semente e de adubo. É claro! Mas isso já está inserido 
nos R$500,00 ou R$600,00 que se gastam por hecta-
re. Então, o Governo gastou R$600 milhões ou R$650 
milhões e preparou 600 mil hectares. Serão gerados 
150 mil empregos a um custo muito baixo.

Continuemos. O que isso rende? Um hectare de 
mamona dá uma tonelada de baga de mamona e uma 
tonelada de feijão. Então, 600 mil hectares produzirão 
600 mil toneladas de feijão.

Vejam bem: não se pode deixar 150 mil famílias 
ao léu, abandonadas. Não! Vamos organizá-las. Cada 
5.000 famílias farão parte de uma associação e terão 
uma diretoria contratada. Por quê? Porque terão usina 
própria. Portanto, eles não poderão, soltos e abando-
nados, dirigir um projeto dessa envergadura. Por isso, 
para cada 5.000 famílias, uma associação. No caso de 
150 mil famílias, é claro que serão formadas 30 asso-
ciações de 5.000 famílias. Estão organizados? Sim. O 
dinheiro do Pronaf pode ser entregue a eles, que abrem 
uma conta no banco e só tiram R$250,00 por mês.

Qual é a renda de um hectare plantado de ma-
mona e feijão? De feijão, dá uma tonelada a R$2,00. 
Tenho R$2 mil. Uma tonelada de mamona dá 450 litros 
de óleo, dá 450 litros de biodiesel. Se, em vez de eu 
vender o biodiesel para a ANP ou para Petrobras, a 
R$1,89 ou R$1,90, eu montar um grupo gerador, devi-
damente combinado com a Petrobras e com a Eletro-
brás, digamos, de meio megawatt em cada associação, 
vendo energia para a rede brasileira. Por que vender? 
É mais caro o quilowatt e o megawatt térmicos, mesmo 
o biodiesel é mais caro. Mas, diluído, permite que o 
biodiesel do lavrador possa valer mais do que R$2,00. 
Se vou colocar só 2%, posso considerar que esse bio-
diesel valha R$5,00 o litro. E não pesa nada.

Somando-se, vamos aos números: 600 mil tone-
ladas dão 300 mil toneladas de óleo.

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

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre-
sidente, eu queria concluir o meu raciocínio.

Seiscentas mil toneladas de mamona ou 300 
mil litros de biodiesel. Se eu vendesse só a R$2,00 o 
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biodiesel, eu teria R$600 milhões. Mas 600 mil tonela-
das de feijão a R$2,00 dão R$1,2 bilhão. São 150 mil 
famílias que receberão R$1,2 bilhão, o que significa 
R$650, por mês, em um hectare. E há R$650 milhões 
de lucro com o biodiesel.

Então, o Governo pode perfeitamente pegar 30% 
desses R$600 milhões e colocar mais mil reais na con-
ta do lavrador. Aí a renda mensal vai ser de R$700,00 
por mês em um hectare. Assino embaixo sobre isso, 
porque temos experiência a respeito.

Portanto, se há 150 mil famílias ganhando 
R$700,00 por mês, em quatro anos, haverá 600 mil 
famílias. Mas, se tudo estiver dando certo, podemos 
triplicar isso.

O Governo investiu quanto? Oitocentos milhões de 
reais. Mas, só com o diesel, ele já tem R$350 milhões 
de renda. Em três anos, ele pagou o investimento que 
garantiu os 150 mil empregos.

Creio que isso é só para levantar o véu. É pos-
sível? É! Cada hectare produz sete toneladas de ma-
téria seca de celulose: o pé da mamona, a casca do 
feijão, a casca da mamona e a torta. Alguém pergunta: 
“E onde é que se produz esse biodiesel”? Dez usinas, 
Srªs e Srs. Senadores, de 100 toneladas/dia dão 1.000 
toneladas/dia. Dez usinas garantem os números aos 
quais acabei de me referir.

Por isso, vai aqui uma lembrança: Senhor Pre-
sidente, em vez de os sem-terra invadirem terras por 
aí, arme um programa: com 150 mil, em quatro anos, 
Vossa Excelência emprega 600 mil famílias, ganhan-
do R$700,00 por mês, em um hectare. Se colocarmos 
dois hectares, vai para R$1.400,00. Quem está dizendo 
isso já testou, já viu e já fez.

Como conselheiro, Presidente Lula, se Vossa 
Excelência quiser, posso ajudá-lo. Podemos formar 
um grupo de trabalho.

Em vez de os sem-terra invadirem terras por aí, 
quebrando tudo, vamos ordenar a vida deles e empre-
gá-los, como brasileiros sérios e honestos que são, 
que querem trabalhar e que só precisam de alguém 
para organizar suas vidas, organizá-las da maneira 
que estou propondo, para que produzam, sejam cida-
dãos, com conta no banco, com os filhos na escola e 
com esperança neste grande País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Nobre Senador Alberto Silva, quero congratu-
lar-me com V. Exª pelo seu discurso, pelo seu pronun-
ciamento e pelo seu raciocínio. Venho acompanhando 
os números divulgados por V. Exª e observo que real-
mente são redondos e perfeitos.

Concedo a palavra ao grande ex-Governador do 
Paraná, o nobre Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Aelton Freitas, muito obrigado; caro 
Senador Sibá Machado, Srªs e Srs. Senadores, trago 
um relatório dos repasses efetuados pelo Governo ao 
MSLT durante a gestão do Presidente Lula.

O MLST é um braço do MST, com lideranças hoje 
detidas em função da violenta invasão à Câmara dos 
Deputados nesta semana.

Do ano de 2004 até esta data, o Governo repas-
sou mediante a Fundação Nacional do Meio Ambiente, 
o Incra e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a 
soma exata de R$5.658.038,70. São convênios cele-
brados pelo Governo. E destaco duas coincidências 
incríveis: no dia 9 de julho de 2004, o Presidente Lula 
recebeu os membros do MLST no Palácio do Planalto, 
chegou a usar o boné e agitar a bandeira do movimento. 
Pois bem, logo após, alguns dias depois, no dia 5 de 
agosto, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), empenhou R$1.122.394,50 e, no dia 
25 de agosto, liberou essa quantia. Um Governo que 
tem enorme dificuldade de aplicar os recursos orça-
mentários e que libera com morosidade, que emperra 
na burocracia e na incompetência de gerenciamento 
financeiro, neste caso é ágil, é veloz, repassa com 
muita eficiência.

Não foi a única coincidência; a outra se deu quan-
do da invasão do Ministério da Fazenda. No dia 14 de 
abril de 2005, cerca de 1.400 integrantes do MLST inva-
diram o prédio do Ministério da Fazenda em Brasília.

Somente seis dias após a invasão, no dia 22 de 
abril, o Governo Federal liberou R$1,9 milhão à Anara, 
associação ligada a esse movimento. A ordem ban-
cária refere-se ao pagamento de convênio celebrado 
entre o Incra e a Anara “objetivando a capacitação e 
formação de trabalhadores rurais em projetos de as-
sentamentos do Incra”.

Ora, Sr. Presidente, havia um empenho, antes 
da invasão, no valor de R$1,5 milhão; após a invasão, 
houve um adicional de mais R$445 mil, pagos no mes-
mo dia, totalizando R$1,9 milhão.

Portanto, é inusitado, é surpreendente ver como 
o Governo se relaciona com lideranças desses movi-
mentos que agridem, que afrontam constantemente 
a legislação.

Não é dessa forma que se implementa no País 
um programa de reforma agrária capaz de distribuir a 
riqueza. Esse é o caminho oposto. Nós nos afastamos 
do objetivo final de implementar a Reforma Agrária à 
medida que aceitamos a desordem, a violência e o 
desrespeito à Lei.

Estou requerendo hoje ao Tribunal de Contas da 
União que realize auditorias nos convênios firmados 

    33ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



19914 Sábado 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

com a Anara. É preciso investigar esses convênios. A 
fiscalização não é feita pelo Governo.

Durante a CPMI da Terra, nós investigamos e 
constatamos irregularidades. E solicitamos ao Tribu-
nal de Contas da União que realizasse auditoria, e o 
TCU apontou um desvio de cerca de R$20 milhões dos 
R$42 milhões repassados ao MST, Anca, Concrab e 
do Iterra – esse instituto é localizado em Veranópolis, 
no Rio Grande do Sul –, que se constituem em braços 
operacionais do MST.

Nós constatamos – e o Tribunal de Contas também 
– fraude nos convênios, desvio de finalidade, aplicação 
indevida de recursos e, inclusive, como disse ontem, 
desta tribuna, utilizando-se do mesmo expediente prati-
cado no valerioduto e no mensalão: o saque de somas 
significativas em dinheiro vivo na boca do caixa, feitos 
por pessoas denominadas “laranjas”, que buscavam os 
recursos e os transferiam, já que não os declaravam 
à Receita Federal.  Convocados para depor na CPMI 
da Terra, informaram que esses recursos eram trans-
feridos a dirigentes daquelas cooperativas. Portanto, é 
necessário que se faça agora nova auditoria.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou con-
cluir, Sr. Presidente.

Muito obrigado, Senador Sibá Machado. Estou 
concluindo.

É necessário, portanto, realizar nova auditoria 
específica para a Anara, que é o braço do MLST, a 
exemplo do que foram a Anca, a Concrab, o Iterra e 
outras cooperativas não investigadas. Essas instituições 
foram investigadas e houve a constatação do desvio 
de cerca de mais de R$20 milhões.

Isso tudo aconteceu em função dessa relação de 
cumplicidade do Presidente, que partidarizou os órgãos 
públicos, com responsabilidade de implementação do 
programa de reforma agrária.

Aqueles que ocupam cargos públicos no Gover-
no nesse setor possuem uma relação estreitada com 
as lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra, uma vez que muitos deles eram militantes do 
movimento, a exemplo de Bruno Maranhão, que é mem-
bro da Executiva Nacional do PT e liderou a invasão 
à Câmara dos Deputados, sendo que nada tem a ver 
com o trabalhador sem terra. Filho de rico usineiro, ele 
vive com um padrão de vida elevado, confortavelmente, 
sem problemas financeiros; portanto, está agindo em 
nome de trabalhadores sem terra, sem autenticidade 
para representá-los.

O que há é a instrumentalização política, é a 
transformação de um movimento que teve, na origem, 
os aplausos da sociedade porque naquela época o 

seu objetivo, absolutamente sincero, era o de lutar 
pela Reforma Agrária. Mais tarde, houve um desvio 
de finalidade, porque determinadas lideranças, com 
objetivos políticos, apropriaram-se do movimento, da 
sua popularidade, do seu bom conceito e, lamentavel-
mente, destruíram o bom conceito dele e o transfor-
maram em ferramenta política para alcançar objetivos 
eleitoreiros.

Neste caso, ficou evidente a conotação partidá-
ria, pois, conforme as gravações fornecidas à polícia, 
atacaram o PSDB e o PFL, dizendo que eram os res-
ponsáveis pelo retardamento da votação do Orçamen-
to, como se fosse essa a motivação para a invasão do 
Congresso Nacional.

Dependemos de um Governo competente para a 
reorganização razoável do sistema fundiário brasileiro, 
que é peça essencial num projeto de desenvolvimen-
to econômico. E, como estamos no período eleitoral, 
será muito bom que os candidatos à Presidência da 
República assumam compromissos com clareza de 
restabelecer a autoridade e de impor o rigoroso cum-
primento da legislação vigente no País, impedindo que 
a anarquia se instale e se institucionalize no campo, 
comprometendo o progresso econômico que tem sido 
alavancado, de forma especial, pelo agronegócio no 
nosso País. Trata-se do futuro do Brasil, e nós temos 
de ter visão estratégica de futuro a qualquer momen-
to. Mas, especialmente no ano eleitoral, aqueles que 
postulam presidir o País devem demonstrar possuir 
essa estratégia de futuro para merecer a confiança 
da população.

Enfim, vou encaminhar à Mesa, no dia de hoje, 
Sr. Presidente, este requerimento propondo auditoria 
do Tribunal de Contas da União, relativamente aos 
convênios, que chegam a R$5.658.000,00, celebrados 
pelo Governo Federal com esta associação chamada 
Anara, que é ligada ao MLST.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Aelton Freitas, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – A Mesa atenderá V. Exª, na forma do Regi-
mento.

Com a palavra o nobre Senador Aelton Freitas, 
de Minas Gerais.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
–  Sr. Presidente, Senador Sibá Machado, Srªs e Srs. 
Senadores, Sr. Senador Alvaro Dias, quero parabe-
nizá-los pela medalha e pela comenda recebidas na 
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manhã de hoje pela Marinha do Brasil, onde estavam 
os nobres Senadores Sibá Machado, Alvaro Dias, José 
Jorge, Sérgio Zambiasi e, com muita satisfação, tive 
oportunidade também de compor este grupo.

Venho a esta tribuna na manhã de hoje, Sr. Pre-
sidente, para manifestar a minha satisfação em come-
morar a saída do papel de ações fundamentais para o 
reaquecimento da exploração turística no Circuito das 
Águas, um dos mais belos cartões postais de Minas 
Gerais, Sr. Presidente, Senador Sibá Machado, que, 
nas duas últimas décadas, havia perdido a condição 
cativa de região turística entre os destinos turísticos 
mais procurados do nosso País e dos quais sempre 
fez parte.

Os Municípios que integram o Circuito das Águas, 
encabeçados por São Lourenço, Caxambu, Lambari e 
Cambuquira possuem nas suas águas propriedades 
medicinais um verdadeiro tesouro, carente há muitos 
anos de exploração adequada e consciente para ge-
ração de emprego e renda na região. Identificamos 
essa demanda por meio de autoridades locais e, por 
isso mesmo, abracei a defesa dessa causa junto aos 
órgãos do Poder Público Estadual. De tal maneira 
que só posso aplaudir a decisão da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Co-
demig) em investir um total de R$5,6 milhões para a 
recuperação dos parques das águas de Cambuquira, 
Lambari e Caxambu.

Conforme demonstrou reportagem publicada pelo 
Jornal O Tempo, da nossa Capital, Belo Horizonte, 
no último domingo, o compromisso da Codemig está 
devolvendo a esperança às populações e lideranças 
locais de que o turismo novamente se transformará 
em uma fonte considerável de divisas para cada Mu-
nicípio aqui descrito.

Segundo a direção da Codemig, no parque de 
Caxambu novos funcionários estão sendo contratados, 
em Lambari já se iniciou o processo de licitação e, em 
breve, serão iniciadas obras em Cambuquira e na cida-
de da minha região, a nossa querida Araxá. Ou seja, 
a perspectiva de efetiva recuperação é muito boa e o 
Circuito das Águas merece ter desenvolvido o status 
de grande atração turística não só de Minas, mas na-
cional, o que, aliás, nunca deveria ter perdido. 

As lideranças municipais, as entidades envolvidas 
no projeto, devem ter em mente que os erros do pas-
sado, às vezes por falta de divulgação ou de incentivo 
turístico, não podem se repetir, pois potencial e atrati-
vos naturais não faltam, de maneira nenhuma, àquela 
região, não faltam a todo o Circuito das Águas. Todos 
devemos nos unir para o sucesso da empreitada. 

É evidente que os recursos anunciados pela Co-
demig (Companhia de Desenvolvimento Econômico 

de Minas Gerais) só serão devidamente potencializa-
dos caso a destinação esteja acompanhada de outras 
ações, como, por exemplo, a melhoria das estradas de 
acesso àquela região que possui muitos trechos em 
estado muito crítico. 

Justamente para solucionar essa questão, tenho 
defendido, junto ao Ministério do nosso Partido, jun-
to ao Ministro dos Transportes, junto ao DNIT, desde 
o ano passado, a realização de obras emergenciais 
em BRs que passam pelo sul de Minas. Mediante as 
nossas indicações, por exemplo, a BR–460, no trecho 
entre Lambari e São Lourenço, e a BR–267, no tre-
cho entre Caxambu e Juiz de Fora, foram incluídas no 
programa emergencial de recuperação das rodovias 
lançadas pelo Governo. De tal forma, Sr. Presidente, 
que continuamos vigilantes e empenhados para que 
essas intervenções sejam concluídas com o melhor 
êxito e no menor curto espaço de tempo.

Tenho também buscado viabilizar recursos para 
o balizamento noturno dos aeroportos de Caxambu e 
São Lourenço – os dois principais daquela região –, 
o que, somado à recuperação das estradas, poderá 
melhorar bastante as condições de acesso e locomo-
ção de passageiros, com vistas a reaquecer o turismo 
regional e fazer com que esta atividade reassuma pa-
pel fundamental no fortalecimento da economia dos 
Municípios.

Outra notícia importante para o Circuito das 
Águas, que também apoiamos, é a disposição da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 
em assumir o processo de exploração comercial das 
águas minerais de Caxambu, Lambari, Cambuquira 
e, também de Araxá – uma das águas mais gostosas 
e mais leves de se tomar, que tem a sua produção na 
minha região do Triângulo Mineiro –, suspenso após a 
empresa Superágua ter pedido a concessão em junho 
de 2005. Na época, cerca de 180 pessoas perderam 
seus postos de trabalho, mas a expectativa agora é de 
que sejam recontratadas.

Pelos planos da Copasa, somente em Caxam-
bu – primeira unidade de exploração a ser reativada 
– 130 novos empregos devem ser gerados e o Muni-
cípio receberá ainda mais de R$ 300 mil por ano de 
royalties.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores em qual-
quer Estado do nosso País existem brasileiros que já 
foram beneficiados pelo poderoso poder de cura das 
águas do sul de Minas Gerais. As águas minerais en-
vasadas na região são sinônimo de qualidade e têm 
mercado em todo o território nacional e em boa parte 
do mundo.

Nós, mineiros, temos certeza de que, com a 
revitalização da estrutura turística naquela região e 
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o aumento da divulgação em todas as propagandas 
que lhe cabem, o Circuito das Águas poderá voltar a 
receber com encanto e conforto os visitantes de todo 
o Brasil e de boa parte do exterior em busca de curas 
ou de aconchegantes descansos. 

Sr. Presidente, ainda este ano tive oportunidade 
de me reunir com vereadores, prefeitos, lideranças de 
todas as cidades desta região tão privilegiada de Minas 
Gerais e estou convencido de que com parlamentares, 
com prefeitos, com lideranças, com o Governo do nosso 
Estado trabalhando juntos, será possível devolver ao 
querido Circuito das Águas o seu charme tradicional. 
E, mais importante, acompanhado de outros benefícios 
econômicos e sociais para a população. 

Quero aqui, ainda em tempo, Senador Sibá, voltar 
a comentar sobre a comenda que V. Exª, juntamente 
com outros Senadores e a nossa pessoa, recebemos 
na manhã de hoje e o quanto é importante ter o reco-
nhecimento do nosso trabalho. Quero parabenizá-lo 
pelo que vem desenvolvendo nesta Casa e dizer que, 
sempre que estiver ao nosso alcance, conte com este 
Senador, com este companheiro, com este parceiro.

Nesta tarde de sexta-feira, quero agradecer aos 
meus dois companheiros de viagem, os meus conter-
râneos que se fazem presentes, o meu amigo Panelo, 
o meu amigo Ricardo, e desejar a todos os brasileiros 
um bom final de semana.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Senador Aelton Freitas, agradeço as palavras 
elogiosas de V. Exª e também aproveito para dizer da 
admiração que tenho por V. Exª. 

Peço que assuma a Presidência para que eu 
possa fazer o meu pronunciamento.

O Sr. Sibá Machado, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aelton 
Freitas, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Aelton Freitas, a homenagem de 
hoje, estendida a V. Exª, ao Senador José Jorge, ao 
Senador Alvaro Dias, a mim e – é claro – a todas as 
autoridades e personalidades que estavam naquele 
momento sendo condecoradas, é símbolo do apre-
ço que os senhores têm aqui com o Estado brasilei-
ro. Não foi apenas a instituição Marinha do Brasil ou 
apenas as pessoas que receberam a comenda, mas a 
responsabilidade que nós temos com a nossa Nação, 
com o nosso País.

Sei dos esforços que a Marinha tem empreendido 
não só na defesa nacional, mas também na pesquisa, 
como é o caso da Antártida, onde, com esforço, ape-
sar de todas as dificuldades, a Marinha tem mantido 
sua presença firme. Pelo tratado internacional, os pa-
íses que poderão ter acesso à Antártida são apenas 
aqueles que mantiverem lá campos de pesquisa. Aliás, 
fui convidado para visitar as instalações várias vezes, 
mas nunca tive oportunidade. Espero poder, no final 
deste ano, se tiver condição, acompanhar essa mis-
são e satisfazer a minha curiosidade, o que será, para 
mim, um prêmio de vida. Um prêmio de vida, porque 
estudei, na Geografia, os oceanos, os continentes, 
principalmente aquela região inóspita e desabitada, e 
é saciar uma curiosidade tamanha poder ir até o que 
significa um campo de estudo para mim. Espero con-
tribuir com a Universidade Federal do Acre em uma 
viagem dessa natureza.

Mas, Sr. Presidente, como hoje, dia 09 de junho, 
é a abertura da 17ª Copa Mundial de Futebol, eu gos-
taria, antes de tudo, de fazer um breve raciocínio sobre 
o que considero o mais fantástico e maior espetáculo 
na Terra. Penso que já supera as Olimpíadas, criadas 
há muitos anos na Grécia Antiga, momento em que 
os povos reuniam-se para brindar entre si por meio 
do esporte.

Sr. Presidente, o futebol brasileiro tem gerado ver-
dadeiros líderes mundiais. Foram muitos, como Leôni-
das, na década de 30, nas primeiras Copas do Mundo. 
Tivemos várias outras personalidades, como Zagalo, 
Amarildo, Didi, Vavá, nas Copas de 58 e 62. Pelé, que 
foi a revelação, disputando três copas mundiais, sendo 
tricampeão. Depois, Zico e tantos outros.

A juventude brasileira de classe média alta e a de 
classe alta não vão para os esportes, Sr. Presidente. 
São crianças que, desde cedo, são levadas à escola, 
às melhores faculdades, sendo treinadas e prepara-
das para suceder os pais na direção de empresas e de 
grandes negócios. Quanto a filhos e filhas das classes 
mais pobres, estas, por não encontrarem condições 
de estudar em boas escolas, têm seguido o caminho 
natural de seus ídolos, que é o futebol.

O Brasil, nas décadas de 60 e 70, quando pude 
acompanhar melhor o futebol brasileiro, tinha uma das 
mais belas técnicas de jogo do mundo. Era chamado 
futebol arte, e gerou um impacto para quem, hoje, ad-
mira o futebol. São essas pessoas que saem de nosso 
País para abrilhantar o futebol, principalmente, europeu. 
Esses jovens mais pobres, Sr. Presidente, formam-se 
nas escolas das ruas em primeiro lugar, depois são 
descobertos pelos cartolas do futebol e passam a fi-
gurar em grandes clubes, mas, se analisarmos bem, 
considero injusta a premiação pelo esforço de cada um 
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desses jovens, quando chegam a ter um faturamento 
de US$500 milhões ao longo de suas carreiras.

Os salários exorbitantes têm feito com que o fu-
tebol seja um dos investimentos que considero injusto; 
injusto com todas as outras carreiras. Não sei se um 
cantor, músico ou ator teria, ao longo de sua carreira, 
condições para chegar a esse porte financeiro.

Tem havido um prejuízo muito grande, no meu 
entendimento, para o futebol brasileiro, porque se tor-
nou um celeiro de exportação desses jovens. O futebol 
brasileiro está em bancarrota, Sr. Presidente, do ponto 
de vista do equilíbrio financeiro dos grandes clubes, 
sem falar dos pequenos clubes, situação que consi-
dero até vexatória.

Aprendi a admirar o futebol carioca desde criança. 
Ainda em Teresina, eu morava próximo da sede social 
do Flamengo do Piauí e aprendi a ser flamenguista. 
Depois, vi a nacionalização do futebol pela televisão.

Apenas os clubes pertencentes ao Clube dos 
Treze – Rio, São Paulo, um pouco do Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais – dominam a característica do fu-
tebol nacional. Em raras exceções, há torcedores lo-
cais. Há um pouco em Minas Gerais porque o mineiro 
torce pelos seus clubes Atlético, Cruzeiro e América 
de Minas Gerais. Os gaúchos também não arredam o 
pé, torcendo pelo Grêmio, Internacional e Juventude. 
São Paulo e Rio de Janeiro centram a liderança do 
futebol brasileiro.

Quando se sai desse eixo, encontramos verda-
deiros oásis: um pouco em Goiás, um pouco no Pará. 
Os paraenses são muito ligados ao seu próprio futebol, 
torcendo para o Clube do Remo e o Paysandu. É um 
Estado que foge a todas as regras, tendo maior pre-
sença de público em todas as etapas do futebol local 
ou quando disputa o nacional.

Estou muito preocupado com isso. Toda criança 
pobre passa a ter agora um ideal de vida nas esquinas 
das ruas das grandes ou pequenas cidades. Sonham 
em, um dia, ser um Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho, 
um Pelé, um Zico. Não é nem para jogar futebol, Sr. 
Presidente, é apenas pensando no faturamento.

Soube que Ronaldinho Gaúcho foi descoberto 
pelo dono da siderúrgica Gerdau, que investiu R$400 
mil ao longo da preparação da carreira do jogador e, 
depois de quatro anos, vendeu o passe dele por R$6 
milhões. Foi um dos maiores investimentos da Gerdau 
proporcionalmente, num curto espaço de tempo.

Ronaldo é um líder mundial – é claro que honra 
a todos nós. Na Seleção Brasileira, dos 23 escolhidos, 
somente 2 jogam em clubes brasileiros; os outros 21 
jogam no exterior. Acho que está na hora de chamar-
mos a atenção para esse fato.

O que marca o futebol brasileiro é o descom-
promisso com a organização dos clubes e do futebol 
como um todo. Estou muito triste com aquilo a que 
assistimos hoje no Rio de Janeiro. É deprimente a si-
tuação do futebol carioca. Tudo virou empresa. O as-
pecto empresarial é violento. Como um jogador pode 
suar a camisa, chorar pela bandeira de um clube este 
ano, e, no ano que vem, estar em outro clube, às ve-
zes, no principal adversário daquele anterior? Como 
pode vender uma imagem de amor? Isso não existe. 
Não posso acreditar que isso seja verdadeiro. Essas 
preocupações têm chamado a minha atenção.

Voltando a falar da Seleção Brasileira, quero dizer 
que, se ganharmos o hexacampeonato este ano, te-
nho até medo do desequilíbrio e da perda do interesse 
pelo futebol, porque todas as seleções mundiais fica-
rão numa situação em que é praticamente impossível 
equipararem-se ao Brasil. Se o Brasil se tornar hexa-
campeão, as duas seleções mais próximas do Brasil 
serão a Itália e a Alemanha, que são tricampeões. Só 
que, na melhor das hipóteses, isso só poderá ocorrer 
em 2016, ou seja, mais três Copas do Mundo para 
tentarem empatar com o Brasil. O hexacampeonato, 
no meu entendimento, criaria um certo desinteresse 
pelo futebol – é um desequilíbrio das coisas.

Por outro lado, o brilhantismo do nosso futebol 
vai salientar a marca do verde-amarelo. Aonde forem 
os turistas brasileiros, as pessoas viajando ou em visi-
ta a outros países, por força disso tudo, vão ser muito 
bem recebidas. Eu viajo muito pouco, Sr. Presidente, 
mas há pouco tempo estive no Chile. Apesar de não 
saber jogar capoeira, vesti uma calça de capoeirista 
branca tendo o verde-amarelo dos lados. Andando 
pelas ruas de Santiago, era abordado por pessoas 
que diziam “Brasil, Brasil, Brasil”; elas queriam puxar 
assunto, conversar. É muito forte o nosso verde-ama-
relo lá fora.

Eu desejo o maior sucesso à nossa seleção. Não 
estou nem um pouco preocupado se os dois tricampe-
ões um dia vão alcançar o Brasil, se nos próximos dez, 
doze, vinte anos vão empatar com o nosso País. O im-
portante é marcar, carimbar, mais uma vez, o selo do 
futebol e, é claro, através do futebol, alçar a bandeira 
da respeitabilidade do Brasil mundo afora.

Sr. Presidente, gostaria ainda de, rapidamente, 
falar sobre algumas ações do nosso Governo, do Go-
verno do Presidente Lula.

Tenho aqui dados do Ministério dos Transportes 
relativos às ferrovias. Quando a agricultura nacional atin-
giu a meta dos 120 milhões de toneladas de grãos, fiquei 
muito preocupado, porque o transporte de cargas no 
Brasil se resume praticamente ao chamado transporte 
de pneu, de caminhão. Não são levados em considera-
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ção os rios, não se leva em consideração a cabotagem 
e não se leva em consideração a ferrovia.

Agora, o Governo Lula investe pesadamente no 
setor ferroviário, e isso pode ser mostrado com os nú-
meros que rapidamente apresentarei.

Vejam o caso da Ferrovia Norte-Sul, iniciada no 
Governo de José Sarney: construção de 1.550 Km in-
terligando e integrando as Regiões Centro-Oeste, Norte 
e Sudeste do Brasil. Isso significará ligar, de imediato, 
as cidades de Belém, São Luís, Palmas, Goiânia e 
Brasília. Os cerca de dois milhões de quilômetros qua-
drados de terras produtivas contam agora com uma 
capacidade de transporte à altura das necessidades 
das exportações brasileiras.

Há também investimentos na Ferrovia Norte Bra-
sil, que é a Ferronorte, na Ferrovia Bandeirantes, a 
Ferroban, e na Ferrovia Novoeste, investimentos da 
ordem de 1,2 bilhão de reais com a participação do 
BNDES.

Temos a Ferrovia Transnordestina – o Presidente 
recentemente lançou a pedra fundamental da expansão 
dessa ferrovia. Essa ferrovia vai ter uma extensão, Sr. 
Presidente, de 1.800 Km e vai interligar os Estados do 
Piauí, do Ceará e de Pernambuco. Os investimentos 
são da ordem de 4,5 bilhões de reais.

Assim sendo, no meu entendimento, haverá um 
barateamento do custo final das cargas, o que signifi-
cará maior competitividade para os preços da agricul-
tura brasileira no mercado internacional.

Sr. Presidente, pediria mais um pouco de sua 
paciência para que eu possa apresentar alguns dados 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, que tem buscado fazer pesquisas sobre o 
impacto do Bolsa-Família e dos programas sociais do 
Governo junto a seus verdadeiros interessados.

1. Dados da pesquisa sobre segurança 
alimentar dos beneficiários do Bolsa-Famí-
lia, que o Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (MDS) divulgou nesta 
terça-feira (06/06), em Brasília, demonstrou 
informações importantes para os trabalhos 
voltados para o combate à pobreza e à fome 
no Brasil.

2. O levantamento, feito para avaliar o im-
pacto do Bolsa-Família, foi encomendado pelo 
MDS ao Núcleo de Pesquisas e Informações da 
Universidade Federal Fluminense (DataUFF) 
e os dados foram analisados por especialistas 
em nutrição da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Entre 1º e 18 de março deste ano, a 
pesquisa colheu informações junto a três mil 
responsáveis por famílias beneficiárias do pro-
grama de transferência de renda em todas as 

regiões. Os entrevistados estão inscritos no 
programa há 12 meses ou mais.

3. Uma das informações identificadas 
pela pesquisa é o percentual do consumo de 
leite, que chega a 70% dos lares com crian-
ças atendidas pelo Bolsa-Família. É um índice 
superior às residências sem o público infantil, 
onde a utilização desse produto atinge, no má-
ximo, 48%. Nas moradias que têm crianças, 
as pessoas comem mais frutas e biscoitos 
desde que a família passou a receber os re-
cursos do programa de transferência de renda 
do Governo Federal.

4. Independente do valor do benefício 
recebido, quando a família tem crianças, o 
consumo de leite é maior (entre 65% e 70%) 
em comparação ao consumo naqueles domi-
cílios onde elas não estão presentes (entre 
38% e 48%). Em relação ao público infantil, a 
pesquisa registra ainda que 94,2% das crian-
ças fazem três ou mais refeições por dia. Entre 
as beneficiadas pelo Bolsa-Família, 84% têm 
pelo menos uma refeição na escola.

5. A principal notícia dessa pesquisa é 
que as famílias estão comendo mais, comen-
do melhor e, sobretudo, que as crianças são 
as mais beneficiadas. Acrescenta-se que o 
levantamento indica que as famílias estão utili-
zando com sabedoria os recursos. Quando as 
famílias têm oportunidade de ter um aumento 
de renda, elas alocam principalmente nos ali-
mentos, e os beneficiados são principalmente 
as crianças. Estes são dados do Bolsa-Família 
que demonstram que o programa está cum-
prindo seu objetivo, que é aliviar a pobreza de 
maneira imediata.

6. A melhoria na qualidade da alimenta-
ção e o aumento na quantidade de produtos 
consumidos pelos beneficiários do programa 
são outras constatações do levantamento. Dos 
entrevistados, 85,6% afirmaram que a qualida-
de das refeições melhorou ou ficou muito me-
lhor. Na avaliação de 59,2%, há mais alimentos 
para o consumo diário. Pelas informações co-
lhidas na pesquisa, 85% dos jovens e adultos 
fazem pelo menos três refeições diárias.

7. Na visão das famílias ouvidas pela pes-
quisa, a variedade dos alimentos consumidos 
também melhorou muito após o recebimento 
do recurso do Bolsa-Família. Esta mudança 
foi mencionada por 73,3% dos entrevistados. 
Eles consideraram que os principais alimen-
tos que faltavam para melhorar a qualidade 
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da alimentação eram as frutas (26,4%) e as 
carnes (26,2%), seguidos de legumes e ver-
duras (16,3%).

8. Para o MDS, o valor único do Bolsa-
Família para todo o Brasil tem feito bastante 
diferença nas regiões mais pobres, não só 
para a família, mas para a comunidade, pois 
tem propiciado o desenvolvimento local. Algu-
mas pesquisas mostram, por exemplo, que o 
varejo na Região Nordeste cresceu mais do 
que no restante do País e creditam isso ao 
Bolsa-Família.

9. O Bolsa-Família está presente em 9,2 
milhões de lares pobres, com benefício de 
R$64,00 em média. A meta do programa é 
elevar o número de beneficiários, ainda este 
não, para 11,1 milhões de famílias, ou seja, 
todas com renda mensal de até R$120,00 por 
pessoa. O orçamento do Bolsa-Família para 
2006 é de R$8,3 bilhões.

10. A pesquisa realizada pelo DataUFF, 
segundo Rômulo Paes, faz parte de um pai-
nel de acompanhamento do Bolsa-Família 
que visa atualizar as informações. “Queremos 
sempre fazer alocação de recursos de forma 
inteligente. Não basta aumentar o investimento, 
mas que ele seja de ótima qualidade”, afirma 
o secretário.

Os principais resultados dessa pesquisa:

– A maioria das crianças brasileiras 
(94,2%) realiza três ou mais refeições ao dia, 
sendo café da manhã, almoço e jantar as re-
feições mais citadas.

– Entre as crianças beneficiárias do Pro-
grama Bolsa-Família, 84% delas fazem pelo 
menos uma refeição na escola.

– Oitenta e cinco por cento dos jovens e 
adultos têm acesso a três ou mais refeições 
por dia.

– Independentemente do valor do bene-
fício recebido, quando a família tem crianças, 
o consumo de leite é maior quando compa-
rado com o consumo daquelas que não têm 
crianças.

– Identificou-se que, para 85,6% das 
famílias integrantes do Bolsa-Família, a qua-
lidade da alimentação melhorou muito depois 
que começaram a receber o recurso financeiro 
do Programa.

– A percepção de que a quantidade de 
alimentos consumidos aumentou foi afirmada 
por mais de 59% das pessoas entrevistadas.

– Considerando a diversidade dos alimen-
tos, na avaliação das famílias entrevistadas, a 
variedade melhorou muito para 73% delas.

– As famílias beneficiárias considera-
ram que os principais alimentos que faltavam 
para melhorar a qualidade da dieta eram as 
frutas e as carnes, seguidos dos legumes e 
verduras.

Portanto, Sr. Presidente, isso mostra que o Go-
verno brasileiro está no caminho certo, quando levanta 
a bandeira de que a questão da fome tem de ser en-
carada de frente, com responsabilidade. E isso, hoje, 
passa a ser um programa observado por países tanto 
mais pobres quanto mais ricos que nosso País.

Muito obrigado pela tolerância para com a minha 
pessoa. Agradeço aqui ao nosso guerreiro, incansável 
orientador e guru desta Casa, companheiro Raimun-
do Carreiro, que é um cérebro inteligente, emprestado 
pelo Estado do Maranhão para ajudar nos trabalhos 
desta Casa, e a todos os funcionários.

Bom futebol, boa Copa do Mundo e que o Brasil 
seja hexacampeão!

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº  186, DE 2006

Altera os arts. 8º, 58 e 84 da Lei nº 

8.906, de 4 de julho de 1994, para abolir o 
Exame de Ordem, necessário à inscrição 
como advogado na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 44 da Lei nº 8.906, de 

4 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 44. ... ..............................................  
 .......................................................................

II – promover, com exclusividade, a re-
presentação, a defesa e a disciplina dos ad-
vogados em toda a República Federativa do 
Brasil.

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

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

Art. 3º Ficam revogados o inciso IV e o § 1º do 
art. 8º, o inciso VI do art. 58 e o art. 84 da Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994.
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Justificação

A advocacia é a única profissão para cujo exercí-
cio a respectiva entidade de classe – a saber, a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) – exige aprovação em 
exame de proficiência.

A despeito de o aspirante à carreira haver sido 
diplomado, necessariamente, em instituição de ensino 
superior oficialmente autorizada e credenciada pelo 
Ministério da Educação (Lei nº 8.906, de 1994, art. 8º, 
II), a qual o submete, com freqüência, durante pelo 
menos cinco longos anos de estudos acadêmicos, a 
avaliações periódicas, ele é compelido a submeter-se 
a essa espécie de certame, que, decerto, não tem o 
condão de avaliar, de modo adequado, a capacidade 
técnica de quem quer que seja.

A um simples exame não se pode atribuir a pro-
priedade de avaliar devidamente o candidato, fazendo-o, 
dessa forma, equivaler a um sem-número de exames 
aplicados durante todos os anos de curso de graduação, 
até porque, por se tratar de avaliação única, de caráter 
eliminatório, sujeita o candidato a situação de estresse 
e, não raro, a problemas temporários de saúde.

Se, por outro lado, tentar-se argüir que a intenção 
do assim chamado Exame de Ordem seria avaliar o 
desempenho das instituições de ensino, não nos parece 
razoável que o ônus recaia sobre o aspirante a advo-
gado, ainda mais porque o Ministério da Educação já 
se responsabiliza pela aplicação do Exame Nacional 
de Cursos (Provão), com esse exato objetivo.

Pelas razões expendidas, cremos poder contar 
com amplo apoio dos ilustres Pares para a aprova-
ção deste projeto de lei, com o que estaremos todos 
promovendo uma alteração judiciosa e pertinente na 
carreira advocatícia, a que tantos bacharéis em direito 
graduados no País têm aspirado.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2006. – Sena-
dor Gilvan Borges.

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre o Estatuto da Advoca-
cia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB).

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

CAPÍTULO III 
Da Inscrição

Art. 8º Para inscrição como advogado é neces-
sário:
............ ........................................................................

IV – aprovação em Exame de Ordem;
............... .....................................................................

§ 1º O Exame da Ordem é regulamentado em 
provimento do Conselho Federal da OAB.
............ ........................................................................

Art. 58. Compete privativamente ao Conselho 
Seccional:
.............. ......................................................................

VI – realizar o Exame de Ordem;
............. .......................................................................

Art. 84. O estagiário, inscrito no respectivo qua-
dro, fica dispensado do Exame de Ordem, desde que 
comprove, em até dois anos da promulgação desta 
lei, o exercício e resultado do estágio profissional ou a 
conclusão, com aproveitamento, do estágio de Prática 
Forense e Organização Judiciária, realizado junto à res-
pectiva faculdade, na forma da legislação em vigor.
.................. ..................................................................

Brasília, 4 de julho de 1994; 173º da Independên-
cia e 106º da República. – ITAMAR FRANCO – Ale-
xandre de Paula Dupeyrat Martins.

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

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – O Projeto que acaba de ser lido será publica-
do e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL – 
MG) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 661, DE 2006

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
que seja solicitado ao Tribunal de Contas da União 
que realize auditorias nos convênios firmados entre a 
União e a Associação Nacional de Apoio à Reforma 
Agrária-Anara, cujos valores totais sejam superiores 
a R$1 milhão.

Justificação

Segundo levantamento realizado no Siafi, o Go-
verno Federal, na gestão do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, repassou mais de R$5,5 milhões para a 
Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária-Ana-
ra, entidade criada pelo Movimento de Libertação dos 
Sem-Terra-MLST para receber recursos públicos.

Grande parte desse recebimento, R$3 milhões, 
ocorreu justamente após as invasões do movimento 
ao Ministério da Fazenda e da reunião de integrantes 
do MLST com Lula com Palácio do Planalto.
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No dia 14 de abril de 2005, um grupo de cerca 
de 1400 integrantes do MLST invadiu o prédio do Mi-
nistério da Fazenda em Brasília. Somente seis dias 
após a invasão, no dia 22 de abril, o Governo Federal 
liberou cerca de R$1,9 milhão à Anara, associação 
ligada ao movimento.

A ordem bancária refere-se ao pagamento de 
convênio celebrado entre o Incra e a Anara “objetivan-
do a capacitação e formação de trabalhadores rurais 
em projetos de assentamentos do Incra”.

Ressalta-se que já havia um empenho datado do 
dia 24 de março no valor de cerca de R$1,5 milhão. No 
entanto, a invasão ao prédio da Fazenda surtiu tanto 
efeito que no dia 20 de abril além de ter sido emitida 
a ordem de pagamento dos R$1,5 milhão, ainda foram 
empenhados mais R$445 mil, pagos no mesmo dia, 
de modo a totalizar os cerca de R$1,9 milhão recebi-
dos pela associação.

Já no dia 9 de julho de 2004, o presidente Lula re-
cebeu os membros do MLST no Palácio do Planalto. Che-
gou a usar boné e agitar a bandeira do movimento.

Por sua vez, no dia 5 de agosto de 2004, o Insti-
tuo Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra 
empenhou R$1.122.394,50. No dia 25 de agosto de 
2004, foi emitida ordem bancária para pagamento da 
Anara no valor total do empenho (R$1.122.394,50). 

Cabe destacar que, dos cerca de R$5,5 milhões 
repassados à Anara, mais de R$3 milhões são des-
tinados a convênios com objeto amplo e duvidoso. 
Segundo o Siafi, o objetivo desses convênios seria a 
reestruturação sócio, cultural e econômica de assen-
tamentos beneficiados.

Somente o assentamento “Paulo Faria”, localizado 
em Uberlândia e de onde veio grande parte dos inte-
grantes do MLST que invadiram o Congresso Nacional, 
foi contemplado com cerca de R$2,2 milhões destina-
dos à Reestruturação Econômica, Sócio e Cultural do 
Assentamento “Paulo Faria”, no período de janeiro de 
2005 a junho de 2006.

A CPI “da Terra” já havia detectado inúmeras 
fraudes em convênios firmados pelo Govern o Federal 
com entidades ligadas ao Movimento dos Sem-Terra-
MST. Essas irregularidades foram confirmadas pelo 
TCU, que identificou desvios de recursos públicos da 
ordem de R$20 milhões em auditorias realizadas em 
convênios firmados com três entidades ligadas ao MST, 
Anca, Concrab e Iterra.

Diante do exposto, torna-se de fundamental im-
portância solicitar ao Tribunal de Contas da União que 
realize auditorias nos convênios firmados pelo Governo 
Federal com a Anara, especialmente naqueles de valo-
res superiores a R$1 milhão, bem como naqueles cujo 

objeto não é bem definido, caso das reestruturações 
econômica, cultural e social dos assentamentos.

Diante do exposto, solicito a aprovação do pre-
sente requerimento.

Sala da Sessão, 9 de junho de 2006. – Senador 
Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – O Requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL – 
MG) – Quero agradecer ao nobre orador, em nome da 
Secretaria-Geral da Mesa, e desejar a todos os teles-
pectadores da TV Senado um bom fim de semana.

Os Srs. Senadores Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro, 
João Tenório, Juvêncio da Fonseca, Antero Paes de 
Barros, Leonel Pavan, e a Srª Lúcia Vânia enviaram 
discursos à Mesa, que serão publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro do editorial publicado no jornal Folha de S. Paulo 
de 28 de maio de 2006, intitulado “Falta horizonte”.

O editorial trata do desempenho do governo Lula 
e destaca que a ampliação de capacidade na gera-
ção de eletricidade não decola, as taxas de juros são 
mantidas em patamares absurdos e a volatilidade do 
câmbio reduz a previsibilidade da economia. Segundo 
o editorial, “a economia brasileira pouco aproveitou a 
conjuntura internacional mais benigna em décadas”.

Como segundo assunto, gostaria de fazer o regis-
tro do artigo intitulado “O futuro de Lula”, publicado no 
jornal Folha de S. Paulo de 30 de Maio de 2006.

Segundo o artigo, de autoria do escritor Carlos 
Heitor Cony, mostra o “fim melancólico para ex-meta-
lúrgico e líder sindical. A cada dia, é obrigado a engolir 
tudo o que pensou e disse no passado”.  

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que as 
referidas matérias passem a integrar os Anais do Se-
nado Federal. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Matérias referidas:
“Falta horizonte”; Folha de S. Paulo.
“O futuro de Lula”; Folha de S. Paulo.
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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 fazer 
o registro da matéria intitulada “TCU aprova contas 
de Lula, mas vê redução de gastos em segurança”, 
publicada no jornal Folha de S.Paulo de 2 de Junho 
de 2006.

Segundo a matéria, relatório do Tribunal de Con-
tas da União sobre as contas de 2005 do atual gover-
no petista apresenta críticas ao aumento da carga de 
impostos sem contrapartida nos serviços públicos, à 
redução de gastos em segurança pública e ao não 
cumprimento do limite mínimo de investimento no 
combate ao analfabetismo.  

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Matéria referida:
“TCU aprova contas de Lula, mas vê redução de 

gastos em segurança”; Folha de S.Paulo.
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “CPI vai apontar doação de 
bingos a Lula”, publicada no jornal Folha de S.Paulo 
do dia 22 de maio do corrente. 

A matéria destaca que “o relatório final da CPI 
dos Bingos deverá afirmar que a campanha do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto recebeu 
R$1 milhão de empresários de bingos em troca da re-
gulamentação da atividade no País”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a referida 
matéria passe a integrar este pronunciamento, a fim 
de que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Matéria referida:
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
comentar a matéria intitulada “Delúbio agiu sob dele-
gação”, publicada no jornal Correio Braziliense de 24 
de maio do corrente.

A matéria registra que o ex-tesoureiro do PT, De-
lúbio Soares, admitiu, em novo depoimento à CPI dos 
Bingos, que recorreu ao valerioduto com a anuência 
de alguém acima dele na estrutura partidária.

Sr. Presidente, solicito que a matéria em tela seja 
considerada como parte integrante deste pronuncia-

mento para que, assim, passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Matéria referida:.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria da Folha de S.Paulo de 24 de maio 
do corrente, intitulada “Delúbio confirma reunião com 
Dantas, mas nega propina”.

Segundo a matéria, “Delúbio Soares vem a público 
pela 3ª vez, desde a denúncia do esquema do mensa-
lão, para dar explicações sobre suspeitas de corrupção 
da época em que era tesoureiro do PT”. 

Ainda segundo a matéria, “Delúbio confirmou 
ter participado de uma reunião no início da tarde de 
22 de julho de 2003 com o banqueiro Daniel Dantas 
e seu então sócio no Opportunity, Carlos Rodenburg, 

junto com Marcos Valério, um dos pivôs do escândalo 
do mensalão”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Matéria referida:.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar o artigo intitulado “Lula, câmbio e gastos pú-
blicos”, de autoria do economista Roberto Macedo, 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo do dia 25 
de maio do corrente. 

O economista, em seu artigo, destaca as discus-
sões sobre a política econômica do atual governo e as 
declarações do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 
que “não haverá mudanças no câmbio e nos gastos 
públicos”. Ao tratar das alternativas para a economia 
brasileira buscar taxas de crescimentos mais elevadas, 
o autor comenta que “A dificuldade maior é a do refe-
rido passo inicial, o da contenção dos gastos públicos 

correntes, pois aí persiste uma enorme distância entre 
o discurso e a prática do governo”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo passe a integrar este pronunciamento, a fim de 
que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Matéria referida:
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para regis-
trar a matéria intitulada “PIB do agronegócio deve cair 
1,28% no ano, diz CNA”, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo em sua edição de 30 de maio de 2006.

A matéria destaca que “Se persistir a crise no 
agronegócio brasileiro, o PIB (Produto Interno Bruto) do 
setor deve diminuir 1,28% neste ano”. A matéria destaca 
também que dados divulgados pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA indicam impacto 
zero do pacote de socorro para a agricultura anunciado 
na semana passada pelo atual governo.

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

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Matéria referida:
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O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 

– MG) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 

vai encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL 
– MG) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 51 
minutos).
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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

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

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

São lidas as seguintes:

 
MENSAGEM Nº 164, DE 2006 

(Nº 435 na origem)

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

Constituição e com o disposto no art. 42, § 1º, da Lei 
nº 7.501, de 27 de junho de 1986, no art. 18, § 1º, do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprova-
do pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, 
bem como nos arts. 39 e 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 Fernando Paulo de Mello Barreto Filho, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata 
do Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à Comunidade da Austrália, e, cumulativa-
mente, o cargo de Embaixador do Brasil na República 
de Vanuatu e no Estado Independente de Papua Nova 
Guiné, desde que obtido os agréments dos governos 
desses países.

Os méritos do Senhor Fernando Paulo de Mello 
Barreto Filho que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 7 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 215 DP/AFEPA/G-MRE/APES

 
Brasília, 31 de maio de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

De conformidade com o artigo 52, inciso IV, da 
Constituição Federal; o artigo 42, § 1º, da Lei nº 7.501, 
de 27 de junho de 1986; o artigo 18, § 1º, do Regula-
mento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo 
Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, e os 
artigos 39 e 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 relativa à indicação do Senhor Fernando Pau-
lo de Mello Barreto Filho, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
da Austrália.

2. Caso mereça a aprovação do Senado Federal, 
o Senhor Fernando Paulo de Mello Barreto Filho po-
derá ser nomeado, também, para exercer o cargo de  
Embaixador do Brasil, cumulativamente, na República 
de Vanuatu e no Estado Independente de Papua Nova 
Guiné, desde que obtido os agréments dos governos 
desses países.

3. Encaminho, igualmente em anexo, informa-
ções sobre os países e curriculum vitae do Senhor 
Fernando Paulo de Mello Barreto Filho, que, jun-
tamente com a Mensagem ora submetida à apre-
ciação de Vossa Excelência, serão apresentados 
ao Senado Federal para exame por parte de seus 
ilustres membros.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amo-
rim.

Ata da 79ª Sessão Não Deliberativa, 
em 12 de junho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, Alvaro Dias, Marco Maciel, Valdir Raupp e Paulo Paim
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Aviso nº 614 - C. Civil

Em 7 de junho de 2006

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 
Fernando Paulo de Mello Barreto Filho, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade da Austrália, e, cumulativamente, o cargo 
de Embaixador do Brasil na República de Vanuatu e no 
Estado Independente de Papua Nova Guiné, desde que 
obtido os agréments dos governos desses países.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidencia da Republica.

MENSAGEM Nº 165, DE 2006 
(Nº 434, na origem)

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

tuição 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 Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Pedro Motta Pinto Coelho, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exterio-
res, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado de Israel, indicado pela Mensa-
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gem nº 369, de 16 de maio de 2006, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República de Chipre.

Os méritos do Senhor Pedro Motta Pinto Coelho 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores.

Brasilia, 7 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 214 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE APES

Brasilia, 31 de maio de 2006

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

Federal, e com o disposto no art. 56, § 1º, do Regulamen-
to de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto 
nº 93.325, de 12 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 Excelencia anexa 
minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à 
indicação do Senhor Pedro Motta Pinto Coelho, 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 Estado de Israel, exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República de Chipre.

2. Encaminho, igualmente anexos, informação so-
bre o país e curriculum vitae do Senhor Pedro Motta 
Pinto Coelho que, juntamente com a Mensagem ora 
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão 
apresentados ao Senado Federal para exame por parte 
de seus ilustres membros.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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Aviso nº  613 – C. Civil
Em 7 de junho de 2006

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 Motta Pinto Coelho, 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 
Estado de Israel, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República de Chipre.

Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– As Mensagens que acabam de ser lidas vão à Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência comunica ao Plenário que se encer-
rou, na última sexta-feira, o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução nº 38, de 2006, 
de autoria do Senador Roberto Saturnino, que altera o 
art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, para 
que os Tratados e Acordos Internacionais passem a ser 
apreciados de modo terminativo pelas Comissões.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania e à Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 670, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 
2006 (nº 1.998/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão á Rádio Master FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Enge-
nheiro Beltrão, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter 

terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 174, 
de 2006 (nº 1.998, de 2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Master 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Engenheiro Beltrão, 
Estado do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 

nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 
3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Se-

nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de 
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre 
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de-
vendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos 
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta 
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a 
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi-
nistério das Comunicações que devem instruir o processo 
submetido à análise da Comissão de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 174, de 2006, não evidenciou violação das 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 
1992, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que 

acompanha o PDS nº 174, de 2006, não evidenciou vio-
lação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos 
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quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que outorga permissão à Rádio Master FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do 

Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ori-
ginário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. – Senador 
Gerson Camata, Presidente – Senador Flávio Arns, 
Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com referência ao Ofício nº 47, de 2006, da Comis-
são de Educação, lido em 9 do corrente, a Presidência 
comunica ao Plenário, que nos termos do art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 
34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março de 
2003, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Decreto Legislativo nº 

174, de 2006, aprovado pela Comissão de Educação, 
seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 8 de 
junho de 2006, e publicou em 9 do mesmo mês e ano, 
a Medida Provisória nº 296, de 2006, que “Dispõe 
sobre a criação de cargos efetivos, cargos de dire-
ção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da 
Educação, para fins de constituição dos quadros de 
pessoal das novas instituições federais de educação 
profissional e tecnológica e das novas instituições fe-
derais de ensino superior.”

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

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Alvaro Dias (PSDB) Rodolpho Tourinho (PFL)
Juvêncio da Fonseca(PSDB) Demóstenes Torres (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) vago
César Borges (PFL) vago
Eduardo Azeredo (PSDB) vago

PMDB

Ney Suassuna José Maranhão 
Luiz Otávio Alberto Silva
Valdir Raupp Wellington Salgado de Oliveira

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

Ideli Salvatti (PT) vago
Sibá Machado (PT) vago
Antônio Carlos Valadares (PSB) vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti Sérgio Zambiasi

*PDT

Jefferson Péres vago

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

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Anselmo

PMDB

Wilson Santiago Benjamin Maranhão
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Mendes Ribeiro Filho Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia Luiz Carlos Santos
Kátia Abreu José Rocha

PSDB

Jutahy Junior Bismarck Maia

PP

Mário Negromonte Benedito de Lira

PTB

José Múcio Monteiro Fleury

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Álvaro Dias

*PTC

Carlos Willian

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

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

– Publicação no DO: 9-6-2006
– Designação da Comissão: 12-6-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 13-6-2006
– Emendas: até 15-6-2006 (7º dia da publica-

ção)
– Prazo final na Comissão: 9-6-2006 a 22-6-

2006(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 22-6-2006 
– Prazo na CD: de 23-6-2006 a 6-7-2006 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 6-7-2006 
– Prazo no SF: de 7-7-2006 a 3-8-2006 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD: 3-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 4-8-2006 a 6-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 

de: 7-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 21-8-2006 (60 

dias)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 2006

Altera o art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), que dispõe sobre 
atividades ou operações perigosas no tra-
balho e o art. 1º da Lei nº 7.369, de 20 de 
setembro de 1985.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 193 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 193. São consideradas atividades 
ou operações perigosas, na forma da regula-
mentação aprovada pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem contato 
permanente com inflamáveis, explosivos em 
condições de risco acentuado, e em redes de 
energia elétrica e telefonia fixa ou móvel.

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

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 7.369, de 20 de setembro 
de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O empregado que exerce ativi-
dade no setor de energia elétrica e no setor 
de telefonia fixa ou móvel, em condições de 
periculosidade, tem direito a uma remuneração 
adicional de trinta por cento sobre o salário 
que perceber. (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A alteração proposta ao art. 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, objetiva contemplar 
operações em redes de energia elétrica e telefonia 
móvel ou fixa, com o adicional de periculosidade.

O Tribunal Superior do Trabalho tem acórdão no 
sentido de que o direito à percepção do adicional de 
periculosidade relacionado à energia elétrica também 
pode ser estendido aos empregados de empresa de 
telefonia. A hipótese foi admitida pela Segunda Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho, conforme o voto do 
ministro Renato de Lacerda Paiva. Em seu julgamen-
to, o órgão do TST negou provimento a um recurso 
de revista interposto pela Telecomunicações de Minas 
Gerais S/A (Telemar).

O objetivo da empresa era o de reformar deter-
minação anterior do Tribunal Regional do Trabalho de 
Minas Gerais que assegurou a um cabista a percepção 
do adicional de periculosidade, conforme a previsão 
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do art. 1º da Lei nº 7.369/85. O dispositivo prevê que o 
empregado que exerce atividade no setor de energia 
elétrica, em condições de periculosidade, tem direito a 
uma remuneração adicional de trinta por cento sobre 
o salário que perceber.

Em suas atividades, o cabista realizava operações 
diárias, variáveis de uma a seis horas de serviço, junto 
às redes aéreas de telefonia, instaladas em postes. As 
tarefas consistiam em reparar defeitos provocados por 
descargas elétricas em período chuvosos, descargas 
elétricas oriundas das linhas de distribuição em alta 
tensão da Cemig, deterioração da rede, falta de ater-
ramento da rede, falha operacional, acidentes envol-
vendo veículos, vandalismo, etc.

Segundo os autos, a distância entre as redes de 
telefonia e de alta tensão (energia elétrica) variava de 
20 centímetros a um metro. Em favelas, o cabista ope-
rava em emaranhados de ligações aéreas e clandes-
tinas, onde fios e cabos elétricos se confundem com 
caixas e cabos telefônicos. Verificou-se, também, em 
vários pontos da rede de energia elétrica aérea (Cemig) 
transformadores abaixadores de tensão e/ou corrente 
e próximos à rede telefônica aérea Telemar.

Diante deste quadro, o TRT – MG deferiu o adi-
cional de periculosidade ao trabalhador, embora esse 
pertencesse à categoria dos telefônicos. O laudo pe-
ricial traz elementos suficientes para chegar à carac-
terização da periculosidade, em face do contato de 
maneira permanente e habitual (não ocasional nem 
eventual) em área considerada de risco pelo Ministé-
rio do Trabalho nos termos do Decreto nº 93.412/86, 
registrou o acórdão regional.

Esse posicionamento foi confirmado pela Segun-
da Turma do TST, durante a interpretação feita sobre 
a previsão específica da legislação.

O deslinde da controvérsia decorre da 
delimitação do alcance da Lei nº 7.369/85, a 
fim de verificarmos se o direito ao adicional 
de periculosidade abrange também os empre-
gados de empresas de telefonia, observou o 
ministro Renato Paiva.

Por outro lado, segundo inúmeras correspondên-
cias dos sindicatos de trabalhadores da área telefônica, 
os acidentes de trabalho são constantes, motivados 
pela utilização simultânea de rede elétrica e telefônica 
no mesmo espaço físico.

Não há razão para se excluir os operários res-
ponsáveis pela manutenção da rede de telefonia, cons-
tantemente vistos em célere escalada nos postes de 
sustentação da rede elétrica, assegurando a prestação 

de um serviço indispensável para todos nós, razão 
pela qual merecem a percepção do adicional de pe-
riculosidade, da mesma forma que seus paradigmas 
eletricitários.

Assim, contamos com o apoio dos nossos eminen-
tes Pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.369, DE 20 DE SETEMBRO DE 1985

Institui salário adicional para os em-
pregados no setor de energia elétrica, em 
condições de periculosidade.

....................................................................................
Art. 1º O empregado que exerce atividade no setor 

de energia elétrica, em condições de periculosidade, 
tem direito a uma remuneração adicional de trinta por 
cento sobre o salário que perceber.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
Art. 193. São consideradas atividades ou opera-

ções perigosas, na forma da regulamentação aprova-
da pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem em con-
tato permanente com inflamáveis ou explosivos em 
condições de risco acentuado.

§ 1º O trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta 
per cento) sobre o salário sem os acréscimos resul-
tantes de gratificações, prêmios ou participações nos 
lucros da empresa.

§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de 
insalubridade que porventura lhe seja devido.
....................................................................................

DECRETO Nº 93.412, 
DE 14 DE OUTUBRO DE 1986

Revoga o Decreto nº 92.212, de 26 de 
dezembro de 1985, regulamenta a Lei nº 
7.369, de 20 de setembro de 1985, que ins-
titui salário adicional para empregados do 
setor de energia elétrica, em condições de 
periculosidade, e dá outras providências.

....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Projeto que acaba de ser lido vai à Comissão de 
Assuntos Sociais, em decião terminativa.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 662, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do educador Manoel Gonzalez, um dos fun-
dadores do Instituto Cultural Brasil Estados 
Unidos, de Manaus, ocorrido em Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo Faleci-
mento do Educador Manoel Gonzalez, um dos fundadores 
do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos – ICBEU.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento dos familiares do professor 
e ao ICBEU de Manaus.

Justificação

O Voto de Pesar que ora requeiro justifica-se. 
Manoel Gonzalez dedicou toda sua vida da educaçâo, 
fundando em 1956, com outros professores, o ICBEU 
– Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Era também 
dedicado mestre de Yoga e dava aulas no Parque Mu-
nicipal do Idoso, na Capital amazonense. Deu aula até 
o dia em que morreu, vítima de infarto.

Sala das Sessões, de junho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 663, DE  2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
de Acácia da Silva Sevalho, do Jornal Cor-
reio Amazonense, ocorrido dia 5 de junho 
de 2006,  em Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Inter-
no, a inserção em ata de Voto de pesar, pelo falecimento de 
Acácia da Silva Sevalho, do jornal Correio Amazonense 
ocorrido no dia 5 de junho de 2006, em Manaus.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família de Acácia Sevalho 
e da direção do jornal Correio Amazonense.

Justificação

Acácia da Silva Sevalho integrava a equipe comer-
cial do Correio Amazonense. Era pessoa estimada por 
todos os seus colegas e amigos, pela imagem correta, 
dedicada ao trabalho e a família. Ela morreu no dia 5 de 
junho de 2006, em desastre automobilístico, o mesmo que 
vitimou também Marta Vasquez, que estava no mesmo 
veículo que se desgovernou, capotando imediatamente. 
O Voto de Pesar que ora requeiro justifica- se.

Sala das Sessões, de junho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio,  Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 664, DE 2006

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
de Marta Vasquez, do Jornal Correio Ama-
zonense, ocorrido dia 5 de junho de 2006,  
em Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata de Voto de pesar, pelo 
palecimento de Marta Vasquez, do jornal Correio 
Amazonense, ocorrido no dia 5 de junho de 2006, 
em Manaus.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família de Marta Vasquez 
e da direção do jornal Correio Amazonense.

Justificação

Marta Vasquez integrava a equipe comercial do 
Correio Amazonense. Era pessoa estimada por to-
dos os seus colegas e amigos, pela imagem correta, 
dedicada ao trabalho e à família. Ela morreu no dia 
5 de junho de 2006, em desastre automobilístico, o 
mesmo que vitimou também Acácia da Silva Sevalho, 
que estava no mesmo veículo que se desgovernou, 
capotando imediatamente. O Voto de Pesar que ora 
requeiro justifica-se.

Sala das Sessões, de junho de 2006.  – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 665, DE 2006

Requer Voto de Aplauso à comunida-
de Portuguesa e Luso – Brasileira do Ama-
zonas pelo transcurso do Dia de Portugal, 
em 10 de junho.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Comunidade 
Portuguesa e Luso-Brasileira do Amazonas, pelo trans-
curso, no dia 10 de junho de 2006, do Dia de Portugal, 
na data consagrada a homenagear Luís de Camões, o 
imortal criador do poema épico Os Lusiadas.

Requeiro, ademais, que este Voto seja levado ao 
conhecimento do Presidente do Conselho da Comu-
nidade Portuguesa e Luso-Brasileira do Amazonas, 
João André Nogueira da Silva, e, por seu intermédio, 
a todos os portugueses e luso-brasileiros do Estado. 
Além disso, aos três homenageados este ano, por re-
levantes serviços prestados à entidade: Srs. Alfredo 
Monteiro Vieira, Guilherme Garcia Almeida e Manuel 
Lucas Batatel.

Justificação

O Voto de Aplauso que estou requerendo ao Senado 
da República é de enaltecimento a entidade cultural do meu 
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Estado, ao ensejo do transcurso do Dia de Portugal, Co-
munidade Portuguesa e Luso-Brasileira do Amazonas.

É evidente que o Voto proposto homenageia to-
dos os portugueses e luso-brasileiros do País. Particu-
larizo, no entanto, a parcela residente no meu Estado 
em reconhecimento ao trabalho que ali desenvolve a 
Comunidade Portuguesa e Luso-Brasileira do Amazo-
nas, que tem seu Conselho presidido por João André 
Nogueira da Silva.

As comemorações destacaram inclusive o nome do 
imortal poeta Luís de Camões, autor dos Lusíadas.

Sala das Sessões, de junho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 666, DE 2006

Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Agrário sobre a liberação e o 
repasse de recursos públicos para entidades que 
reivindicam a reforma agrária.

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, seja so-
licitada ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário as seguintes informações:

1. Quantas entidades e/ou organizações 
recebem recursos da União com a finalidade 
de realizar serviços sociais e de infra-estrutura 
nos assentamentos rurais?

2. Quais são essas entidades e/ou or-
ganizações?

3. Qual o volume de recursos da União 
que foi destinado a cada uma dessas entidades 
e/ou organizações nos anos de 2003, 2004, 
2005 e 2006, até a presente data?

4. Existe, por parte do atual governo, al-
guma fiscalização com relação à efetiva aplica-
ção desses recursos na realização de serviços 
sociais e de infra-estrutura?

5. Existe, por parte do atual governo, al-
guma fiscalização com relação aos convênios 
firmados entre essas entidades e/ou organiza-
ções e às associações a elas ligadas?

Justificação

A imprensa noticiou, nos últimos dias, que o 
Presidente Lula liberou, em 2004, R$9 milhões para 

o Movimento de Libertação dos Trabalhadores Sem-
Terra (MLST), responsável pelo ataque à Câmara dos 
Deputados no dia 6 de junho.

Segundo as matérias, a Associação Nacional 
de Apoio à Reforma Agrária (ANARA), fundada e co-
mandada por integrantes do MLST, recebeu R$5,6 
milhões durante a gestão do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

A imprensa deu destaque, também, à possibilida-
de de “instrumentalização política” desses movimentos 
sociais que têm feito uso da violência como estratégia 
de luta para reivindicar mudanças nas leis fundiárias. 
O líder do MLST, Bruno Maranhão, é secretário nacio-
nal de movimentos populares da Executiva do Partido 
dos Trabalhadores.

Assim, as informações que ora requeiro são de 
fundamental importância para que se tenha o devido 
esclarecimento do assunto.

Sala das Sessões, de junho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão con-
vocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado, 
importando crime de responsabilidade a ausência sem 
justificação adequada.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informação aos Ministros de Estado, importando 
crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendi-
mento no prazo de trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas.
....................................................................................

REGIMENTO INTERNO

SUBSEÇÃO II 
Dos Requerimentos de Informações 

 (Const., art. 50, 2º)

....................................................................................
Art. 216. Os requerimentos de informações estão 

sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento de 

qualquer assunto submetido à apreciação do Senado 
ou atinente a sua competência fiscalizadora;
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 667, DE 2006

Requer Voto de Aplauso ao Conselho 
Nacional de Autoregulamentação o Publi-
citária - CONAR, pelas novas normas sobre 
publicidade de alimentos e refrigerantes e 
de produtos destinados a crianças e ado-
lescentes.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Conselho 
Nacional de Auto-regulamentação Publicitária – CO-
NAR, por ter se mostrado sensível à preocupação da 
sociedade e estabelecido novas normas, a vigorarem 
a partir de lº de setembro, relativas à publicidade de 
produtos destinados a crianças e adolescentes, bem 
como de alimentos e refrigerantes.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento daquele Conselho.

Justificação

Levando em consideração os avanços técnico-
científicos ocorridos nos últimos anos e sobretudo a 
crescente preocupação da sociedade, principalmente 
com a obesidade, que vem se tornando problema de 
saúde pública – e não apenas para as camadas mais 
abastadas da população – o Conselho Nacional de 
Auto-regulamentação Publicitária – CONAR, estabe-
leceu novas normas para a publicidade de produtos 
alimentícios e refrigerantes, bem como daqueles que 
têm por alvo o público infanto-juvenil. Em relação às 
crianças e adolescentes, as novas normas proíbem 
apelos imperativos como “Peça pra sua mãe comprar...” 
ou sugestivos, como “Faça como eu, use..”, além de 
determinar outras medidas visando a proteger um pú-
blico que, ainda em formação, é naturalmente muito 
sugestionável.

Em relação a alimentos, refrigerantes, sucos e 
correlatos, as novas normas visam a impedir que a 
publicidade induza a seu consumo em detrimento de 
produtos naturais e de atividades físicas. Com essas 
normas auto- regulamentadoras, o Conar se antecipa 
a quaisquer medidas governamentais ou legislativas, 
estabelece, ele próprio, limites para a publicidade, 
respeitando, porém, a liberdade dos profissionais de 
anunciar os produtos e o direito do público de escolher 

o que lhe parecer melhor. O Conar merece, portanto, 
este Voto de Aplauso que ora proponho.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 534/2006 — GP

Brasília, 7 de junho de 2006

Senhor Presidente,
A Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional 

do Distrito Federal, preocupada com o grave incidente 
ocorrido na última terça-feira (6-6-2006) nas dependên-
cias da Câmara dos Deputados, envolvendo membros 
do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), 
que resultou em prisões de mais de 400 manifestan-
tes, dentre os quais mulheres e crianças, designou a 
Comissão de Direitos Humanos para acompanhar os 
procedimentos junto às autoridades competentes.

Cumpre-nos ressaltar que esse acompanhamento 
foi motivado pela preocupação com as condições de 
acomodação, alimentação e de assistência médica sob 
a responsabilidade do Estado, tendo sido constatada 
a precariedade, diante de um acontecimento de tão 
elevadas proporções, de infra-estrutura para o pronto 
atendimento a todo o contingente de manifestantes.

Com relação ao ocorrido, a OAB/DF condena, 
veementemente, toda e qualquer ação de vandalismo 
contra o patrimônio público, sobretudo suas instituições 
representativas, como é o caso da Câmara dos Depu-
tados, que, em última análise, constitui um atentado à 
própria democracia. Mas entende que os direitos das 
pessoas devem ser constitucionalmente respeitados e 
manifesta sua preocupação com a situação das crian-
ças recolhidas à Delegacia da Criança e do Adoles-
cente (DCA), envolvidas inocentemente no episódio, 
bem como de suas mães e acompanhantes, para os 
quais solicita atenção especial e rigoroso respeito ao 
que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069, de 13-7-1990)

Por fim, a OAB/DF, por intermédio de sua Co-
missão de Direitos Humanos (CDH), permanecerá 
acompanhando, diuturnamente, todo o desenrolar dos 
acontecimentos, a fim de que se encontre uma solu-
ção que venha a atender os pressupostos e requisitos 
legais de direito de defesa e de respeito à dignidade 
da cidadania.

Atenciosamente, – Estefânia Viveiros, Presi-
dente da OAB/DF.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra, sem prejuízo dos inscritos, o Sena-
dor Papaléo Paes.

V. Exª dispõe de 15 minutos para o seu pronun-
ciamento, Senador. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao inaugurar as 
instalações de um grupo hospitalar em Porto Alegre, 
há algumas semanas, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, em mais um de seus arroubos verbais, disse 
que o Brasil “não está longe de atingir a perfeição no 
tratamento da saúde”.

Nesse despautério, o Presidente Lula é reinci-
dente, porquanto, em dezembro de 2005, na V Con-
ferência Nacional de Assistência Social, já fizera afir-
mação semelhante.

Ora, Sr. Presidente, ninguém há de negar as 
virtudes do Sistema Único de Saúde ou a crescente 
universalização do atendimento médico – um desafio 
que se impôs com a Constituição Federal de 1988, e 
que desde então vem sendo perseguido com razoá-
vel êxito. Daí a considerar o Sistema Único de Saúde 
próximo da perfeição, sem qualquer trocadilho, vai 
uma distância astronômica. Ou o Presidente Lula se 
deixou levar pelo entusiasmo, ou precisa novamente 
percorrer o País, em todos os seus quadrantes, para 
retomar contato com a realidade.

Informa o Ministério da Saúde que o SUS é uti-
lizado hoje por 120 milhões de pessoas, e que uma 
das suas conquistas foi a inclusão de um terço da so-
ciedade brasileira, que não tinha qualquer outro tipo 
de assistência médica. Os números do SUS realmente 
impressionam: são 625 milhões de consultas médicas 
anuais, 12 milhões de internações e 300 milhões de 
exames laboratoriais. O Brasil é referência mundial na 
prevenção e controle de doenças sexualmente trans-
missíveis, dentre elas a Aids. O País é elogiado pelo 
Programa Nacional de Imunizações e tem o segundo 
maior programa de transplantes de todo o mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos, onde somente 20% desses 
procedimentos são bancados pelo Poder Público.

Esses números que nos impressionam positiva-
mente também impressionam o Presidente Lula – o que 
é natural –, mas não podem impedi-lo de enxergar a 
outra face da moeda: o lado da saúde pública que está 
ainda engatinhando em termos de rapidez, eficiência 
e qualidade no atendimento à população.

Ressalvando que as diretrizes do SUS são ade-
quadas, e assinalando que o sistema é uma refor-
ma social incompleta, com implantação heterogênea 

conforme a região ou localidade, o Professor Gastão 
Wagner, da Unicamp, aponta falhas no Programa: fi-
nanciamento insuficiente, crescimento da atenção pri-
mária em velocidade e qualidade abaixo do desejado, 
regionalização e integração quase virtuais e eficácia 
e eficiência de hospitais e serviços abaixo do padrão 
pretendido. E o mais grave, na opinião do Professor 
Gastão Wagner, é “a impressão de que há certo desen-
canto com o SUS, um descrédito quanto à viabilidade 
de uma política tão generosa e racional”.

A opinião do Professor da Unicamp é citada no 
artigo “Vícios e Virtudes Públicas”, de autoria de Vag-
ner Ricardo e publicado na revista Conjuntura Eco-
nômica, de maio de 2006.

No texto, o autor, embora reconhecendo os mé-
ritos do sistema, diz:

(...)utopia do atendimento universal cai por 
terra ao constatar que milhões de brasileiros es-
peram em filas sem fim nos hospitais públicos e 
postos de saúdes, convivem com falta de medi-
camentos e recebem atendimento às vezes pre-
cário, a despeito das regiões em que morem.

As falhas no atendimento aumentam a 
preocupação em um País em que quase um 
terço da população sofre com doenças crônicas, 
como diabetes, hipertensão, câncer, problemas 
de coluna e reumatismo, segundo informações 
organizadas pelo PNAD 2003, do IBGE.

Em artigo intitulado “A Saúde na UTI”, publicado 
no jornal Correio Braziliense, do dia 07 de fevereiro 
último, o Consultor de Saúde, Carlos Gropen denun-
ciava:

É grave a situação da saúde pública brasi-
leira. Já não bastasse a falta de medicamentos, 
luvas descartáveis, agulhas, frascos de soro e 
outros insumos básicos, destaca-se agora um 
outro aspecto da crise: a degradação do com-
ponente humano. Médicos e outros profissionais 
da área de saúde se submetem a condições de 
trabalhos desumanas, com conseqüência para 
si mesmos e para os pacientes.

Ouço o aparte do Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Papa-

léo, gostaria de participar do seu pronunciamento e 
cumprimentar V. Exª e o Senador Suassuna, Professor 
Suassuna, a quem chamo de Shakespeare. Professor 
Suassuna, em vim atentamente ouvindo o rádio, como 
V. Exª. Olha, Professor Suassuna, olha para cá. Pro-
fessor Suassuna, olhe para cá. Entre o Jamanta e o 
Lula, sou mais o Jamanta: é simpático, é bondoso, é 
honesto. Professor Papaléo, V. Exª reflete a realidade 
das Ciências de Saúde. Professor Suassuna, eu vim de 
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Picos agora, no fim de semana. Picos é para o Piauí 
o que São Paulo é para o Brasil: trabalho. Conversei 
com médicos, recebi-os em um banquete e conversei. 
Lá deve haver uns 150 profissionais. Atentai bem, ó Ja-
manta da República: só dois operam – já estão no fim, 
por unanimidade – pelo SUS. Dois reais, ó Jamanta da 
República, é o preço de uma consulta! Os médicos, na 
sua característica humanitária, atendem gratuitamen-
te. Não é pelo SUS do Jamanta. Só dois! Olha, isso 
aqui é moleza! Isto é como o homem disse: é um céu. 
Próstata, eu fiz muitas. Suassuna, operar próstata é 
idoso, é velho, é complicado, mete, sangra, entope o 
balão... Jamanta, uma próstata é R$ 100,00! Ninguém 
faz. Estou dizendo como está. Jamanta da República, 
se manca, mande-me convidar para eu o ensinar. Foi 
conquistado isso, coisa de Mão Santa. Dois reais por 
consulta! Suassuna, um médico para ganhar R$ 5 mil 
teria que dar 110 consultas por dia. Só são 20 dias 
úteis. Hoje ninguém atende pelo SUS. Sou especialista 
em SUS e eduquei a minha família. As tabelas eram 
honradas com dignidade e, por isso, estou aqui. Todos 
estão deixando o SUS; estão atendendo por caridade. 
Atentai bem, Suassuna: uma anestesia, um procedi-
mento para colocar um braço no lugar, numa luxação, 
uma cirurgia ortopédica tem tabela de R$ 6,00 e R$ 
9,00 para o anestesista. Isso é uma molecagem! O 
Jamanta governaria este País melhor do que Lula. É 
um inconseqüente! O que está havendo é o seguinte, 
Suassuna, vamos para o debate: existe roubalheira aí, 
desde os vampiros; é esculhambação; é negócio de 
ambulância, e o Jamanta: “eu não sei; eu não vi”. Isso 
é uma vergonha! Pelo SUS ninguém está atendendo 
nada. O que está havendo é o seguinte – atentai bem: 
os médicos especialistas estão deixando as suas es-
pecialidades e estão pegando esse PSF. Não há re-
solubilidade. Olha, e é cara a medicina privada. Todos 
os hospitais estão aí. Convivo com a classe médica. E 
agradeço a Deus porque no meu tempo não era isso 
não. Ganhávamos. Estou aqui, sou aposentado pelo 
INSS, sou cirurgião. As tabelas tinham dignidade. Hoje 
uma próstata é R$ 100,00. E para se operar uma prós-
tata tem que se fazer o diagnóstico e não dorme, não; 
entope a sonda... Operei muito! Mas é sacrifício! O Ja-
manta da República não tem a mínima noção do que 
é saúde. Sou muito mais o Jamanta. E ele não pode 
dizer, não sabe o que é a saúde. A saúde tem que ser 
como o sol: igual para todos. Ô, Suassuna, diz para o 
Jamantão da República que um dia em uma UTI são 
R$ 10 mil. Isso é coisa de rico, para quem pode, para 
nós. Esse é o Partido mais injusto! E nunca a ignorância 
foi tão audaciosa. Ela só é superada pela corrupção do 
PT. Jamais! Te manca, Jamanta da República! O meu 
Partido vai ser o rabo da sua incompetência!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Ouço V. Exª, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador 

Papaléo Paes, eu não posso discordar, de maneira 
alguma, do Senador Mão Santa quanto a essa tabe-
la do SUS. Tínhamos 400 milhões no Orçamento que 
deviam ter sido aplicados para melhorar a situação. É 
preciso um médico, considerando o valor de R$ 2,50, 
fazer duas consultas para engraxar um sapato, pois o 
preço é R$ 5,00. Hoje, um parto – e há o pré e o pós-
parto –, uma cesariana custa R$ 100,00.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – São nove me-
ses.

O Sr. Ney Suassuna – (PMDB – PB) – São nove 
meses de acompanhamento.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Para fazer uma 
cesariana, há o pré-natal. A cesariana é a conseqüência 
do tratamento. Depois pode haver complicação. Então, 
na prática, são 10 meses para um médico...

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Fiz um dis-
curso aqui, há duas semanas, exatamente reclamando 
da situação dos hospitais do meu Estado. Esses hospi-
tais estão em uma situação muito difícil, uma vez que, 
por exemplo, os psiquiátricos contam com R$ 25,00 de 
diária para dar alimento – três refeições –, todos os re-
médios, internação e roupa lavada. Realmente precisa 
haver uma reformulação nessa tabela do SUS.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Só um instante, 
Shakespeare, US$ 400,00 me foram oferecidos como 
diária para ir à China e, agora, para os Estados Uni-
dos. E V. Exª, Senador, está falando que a diária paga 
a um hospital é de R$ 25,00, com atendimento e me-
dicamento. Ô Lula, ô Jamanta, acorda!

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Então, to-
dos os hospitais psiquiátricos de João Pessoa, exce-
to o público, estão fechando. E não fecharam ainda 
porque não têm o dinheiro para a indenização. Nobre 
Senador, V. Exª está abordando um tema muito difícil, 
muito importante e que atinge a vida de todos nós. Hoje 
somente para os hospitais privados compensam reali-
zar os procedimentos mais complexos; os outros não 
querem. Portanto, não posso tirar a razão do Senador 
Mão Santa – não dessa maneira como fala – quando 
diz que, de 150 médicos, só 2 estão aceitando fazer 
esse atendimento do SUS. É preciso reformar essas 
tabelas, que não são condizentes. Meu Estado e os 
Estados periféricos do Norte e do Nordeste estão 
sofrendo muito mais do que os do Sul e do Sudeste, 
onde a maioria da população tem condição de pagar 
plano de saúde. Portanto, solidarizo-me com V. Exª, 
dizendo que, neste caso específico, concordo em gê-
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nero, número e grau: é hora e tempo de fazermos uma 
reformulação nessa tabela do SUS.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Ney Suassuna.

Concedo aparte ao Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Pa-

paléo, este tema é de extrema importância, e V. Exª, 
como médico, conhece mais do que ninguém esta 
questão que ainda não foi resolvida, ainda não tem 
uma política consistente por parte do Governo Fede-
ral. Assim como o Senador Mão Santa referiu-se aos 
recursos destinados a determinadas cirurgias, que são 
uma esmola, uma gorjeta, não são recursos, eu queria 
aproveitar o seu pronunciamento para dizer que, há 
pouco, recebi uma ligação de uma senhora chamada 
Alcinéia – parece-me – da Penha, do meu Estado de 
Santa Catarina. Ela dizia que o marido dela está do-
ente, com um problema no coração, e faltam remédios 
para ele. Ela vai à prefeitura, e não os consegue; apela 
para o SUS, dizem que não tem; para comprar em uma 
farmácia, ela não tem dinheiro, pois são muito caros. 
Ela gostaria de saber o que fazer para manter a saúde 
do seu marido? Ela não tem dinheiro, e é capaz de ele 
morrer por falta de medicamento. Isso acontece, Sena-
dor Papaléo, com centenas, com milhares de pesso-
as, todos os dias, em nosso País. Não responsabilizo 
apenas o Governo atual, mas a política de saúde do 
nosso País. Ela destina recursos, mas é impossível 
para um médico atender uma pessoa, como deve fazer, 
com esses recursos do Governo. É impossível manter 
a saúde do povo como deve ser mantida, liberando 
apenas determinados remédios, e não os essenciais. 
Aqueles que são caros e importantes, o Governo não 
libera. Os caros, que são os melhores remédios e os 
mais eficazes, o Governo não libera. E pobre não pode 
comprar remédio. Qual é a saída? Um País que diz 
que está investindo nos pobres, nos miseráveis, nas 
pessoas menos assistidas, precisa tomar providências 
para atender à classe pobre, justamente nos remédios 
mais caros, porque os baratos ela é capaz de comprar. 
O problema são os remédios caros. Então, aproveito 
a oportunidade do seu pronunciamento também para 
repudiar a política da saúde de nosso País: mal elabo-
rada, mal administrada, e com uma irresponsabilidade 
que nós só temos de repudiar. É uma irresponsabili-
dade muito grande do atual Governo Federal, que não 
tem uma política consistente para a saúde em nosso 
País. Obrigado, e desculpe-me por tomar o seu tempo, 
amigo Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço 
muito ao Senador Leonel Pavan, bem como aos Se-
nadores Mão Santa e Ney Suassuna, por tudo a que 
já me referi e pela participação de V. Exªs.

É natural que o ufanismo do Presidente Lula fos-
se rebatido por Parlamentares diversos, como ocor-
reu, e também por técnicos da área da saúde, bem 
como por aqueles que melhor podem opinar sobre a 
saúde pública: os usuários do SUS. Para o cidadão 
que passa horas nas filas dos hospitais, aguardan-
do atendimento, a infeliz frase do Presidente Lula foi 
quase um acinte.

Os jornais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
na sua informação cotidiana, acabam por traçar uma 
radiografia mais visível do programa da saúde do que 
os textos técnicos, que resumem o drama humano a 
números, cifras e estatísticas. Pois os periódicos re-
latam, com uma constância gregoriana, as mazelas 
da saúde pública brasileira. O Jornal de Brasília, em 
dezembro de 2005, destacava:

Pacientes internados na rede pública que 
necessitam atendimento em Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) enfrentam uma verdadeira 
maratona para conseguir um leito. A falta de 
vagas nos hospitais públicos e a recusa das 
instituições particulares em receber o doente 
têm obrigado as famílias a recorrerem à Justi-
ça para conseguirem a internação. Em muitos 
casos, a demora custa a vida do paciente.

Outro problema que se observa com certa recor-
rência no funcionamento do SUS são as fraudes, o que 
expõe uma precariedade nos mecanismos de controle 
e fiscalização. O já citado Jornal de Brasília, em 10 
de dezembro, denunciava em manchete: “Rombo de 
R$40 milhões contra o SUS”.

(Interrupção do som.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Isso, 
Sr. Presidente, em plena Capital da República. Mais 
recentemente, em meados de abril, o Correio Brazi-
liense repercutiu os resultados de uma auditoria em 
Minas Gerais, com a manchete: “Fraude milionária em 
hospital de Minas Gerais”.

Os rombos, a ineficácia da fiscalização e a uti-
lização política de sua estrutura são apenas alguns 
dos problemas do SUS, Sr. Presidente. Ao criticar o 
Presidente da República por sua declaração infeliz e 
despropositada, não queremos condenar a filosofia e 
as diretrizes do Sistema Único de Saúde nem ignorar 
os seus méritos. Nossa crítica tem a intenção de alertar 
o Presidente Lula para uma realidade que ele insiste 
em desconhecer, para que, conhecendo as precarieda-
des da saúde pública, possa concentrar seus esforços 
em aprimorá-la e, assim, tornar menos dura e menos 
angustiada a vida de milhões de cidadãos brasileiros 
que hoje sofrem com as filas imensas e com atendi-
mento médico inadequado.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado ao Senador Papaléo Paes.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Passamos a palavra ao Senador Leonel Pavan, pela 
ordem.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – O Senador 
Arthur Virgílio concedeu-me o seu tempo. Assim que 
V. Exª entender que deve me atender, ficarei grato. 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Vamos inscrever V. Exª. Pela ordem dos inscritos se-
ria agora, Senador Leonel Pavan.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Sr. Presidente, 
eu não sei se é pela ordem ou questão de ordem. Peço 
a palavra pela sensibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, tem a palavra V. Exª, Senador Mão 
Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Pela sensibili-
dade de V. Exª eu posso falar?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Claro, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu gostaria de 
fazer uso da palavra, se os companheiros me cedes-
sem a oportunidade, porque às 15 horas haverá uma 
reunião fundamental do PMDB, e quero levar a minha 
solidariedade. Foram convidados os candidatos a go-
vernador, que estarão lá as 15 horas.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Consulto o Senador Marco Maciel se concede a vez 
ao Senador Mão Santa?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Fica preservada, então, a inscrição de V. Exª, e eu 
concedo a palavra ao Senador Mão Santa, que tem 
urgência para resolver os problemas do PMDB, com a 
aquiescência do Líder Senador Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu gos-
taria que V. Exª me dissesse qual é a minha ordem de 
inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, V. Exª está inscrito como um dos últi-
mos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, eu pedi a palavra pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela Liderança, V. Exª tem preferência. Depois do 
Senador Mão Santa, V. Exª terá a palavra.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Suassuna, brasileiros e brasileiras, atentai bem, nem 
tudo está perdido.

Senador Marco Maciel, 180 anos de Senado! Isto 
aqui não se reunia nunca, jamais às segundas e sex-
tas-feiras. Esta Casa salvou a pátria de uma ditadura 
cubana. Daqui eu disse que havia mesada.

Suassuna, está no jornal em que Cláudio Hum-
berto escreve. O mais independente e competente 
jornalista disse: “Mão Santa disse que há mesada.” 
Fui o primeiro a dizer isso. Cláudio Humberto, pode 
ver isso lá. Eu quero até uma cópia. Isso foi apelida-
do de mensalão, mas eu já havia denunciado. Daqui 
chamamos José Dirceu de Zé Maligno. Agora é fácil, 
mas foi ele que pensou.

Senador Suassuna, quando daquela reforma da 
Previdência, reforma que tirava direito dos velhinhos 
aposentados e proibiu-se haver aposentado trabalhador 
neste País. Paim sabe que o pobre começa a traba-
lhar com dez anos de idade. Ô Suassuna, de dez anos 
para 65 anos são 55 anos. Sou mecânico da máquina 
humana. A máquina de ferro não dura dez anos, uma 
automóvel, como a máquina humana, Senador Alvaro 
Dias, vai agüentar 55 anos, Paim? Não agüenta: está 
estropiado da coluna, perdeu o dedo. Motivado por 
isso, eu disse daqui uma coisa que se faz uma vez na 
vida: nascer, morrer e votar no PT.

Por que esta Casa funciona às segundas e sex-
tas-feiras? Sensibilidade deste homem do PT, Paulo 
Paim, quando Vice-Presidente. Aliás, o destino colo-
cou o melhor Vice-Presidente da história da nossa 
República, Marco Maciel, e o melhor Vice-Presidente 
em 180 anos de Senado, Paim. Ele, com a sua for-
mação – vamos dizer – nas cadeiras do Parlamento, 
pós-graduado em Parlamento, a sua aquiescência lhe 
permitia, e aqui chegavam quatro – Alvaro Dias, você 
vai entrar na história, mas é como a novela da Globo, 
aquela em que aparece o Jamanta, bondoso: Alvaro 
Dias, Efraim Morais, Arthur Virgílio, Antero Paes, Mão 
Santa; e a aquiescência de Paim permitia a voz do 
Parlamento, a verdade do Parlamento, e abríamos a 
sessão de segunda-feira e de sexta-feira, que nunca 
havia. E foi aumentando. Heloísa Helena estava que 
nem Joana d’Arc, na fogueira – aliás, estamos no mês 
da fogueira, de Santo Antônio e São João. O Zé Dirceu 
contratou uma fogueira. E nós lá, com a aquiescência 
de Paim, o grande Vice-Presidente, atiramos. Então, foi 
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aumentando. Quatro meses depois, Suassuna, chega 
esse bravo Alvaro Dias. Não havia, nunca houve sessão 
segunda-feira e sexta-feira. Os Anais mostram que eu 
presidi muito mais de cem, porque eu era o mais velho. 
Aí vem Pedro Simon, Alvaro Dias, com a camisa dez. 
Assim, começamos a reagir.

A Câmara está ali. Os sem-terra deram uns en-
sinamentos neles. Falta de autoridade moral do “co-
munistinha” que está lá. 

Senador Suassuna, sou filhote político de Petrô-
nio Portella. No meu gabinete, só há dois homens: o 
Papa, abençoando-me, e eu abraçado, menino, com 
Petrônio.

Eu vi – ó “comunistinha”, aprenda com o Piauí 
– o dia em que se fechou este Congresso. Ô Marco 
Maciel, Geisel, reforma do Judiciário, lembra-se? Eu 
estava do lado de Petrônio. A imprensa pediu: diga 
alguma coisa. Ele só disse o seguinte, Leonel Pavan 
– ó “comunistinha”, olhe o que é moral: “Este é o dia 
mais triste da minha vida”.

Os canhões voltaram, e Geisel mandou abrir. 
Marco Maciel, Petrônio, Ministro da Justiça, para re-
cepcioná-lo em Parnaíba, fui buscar o melhor carro 
de um amigo empresário, ditador da moda. O Ministro 
Petrônio chegou ao Piauí, Parnaíba, a minha serra – ô 
Leonel Pavan, de Camboriú, olhe a praia!

Aí meu irmão, que hoje é Deputado Federal, Lau-
ro Correa, o Presidente e Petrônio. Um cortejo para 
esperar aquele Ministro piauiense. Ô Marco Maciel, 
atentai bem. Lá no meio, quando vejo, Petrônio grita: 
“Mão Santa, pára, pára, pára”. Eu disse: “Por que, Mi-
nistro? V. Exª está passando mal”. Disse ele: “Tire es-
ses batedores daí”. Autoridade de um Ministro tem de 
ser moral. Vem cá, Suassuna, esses Ministros aí têm 
moral? Autoridade é moral. Eu o vi fazer isso no Rio 
de Janeiro. Está faltando moral neste Congresso. Eu 
governei o Piauí. Havia sem-terra, havia tudo, mas... 
Essa é a verdade. Mas por quê?

Ô Suassuna, nosso líder está encantado no fun-
do do mar. V. Exª está nos liderando, mas vivemos de 
passado, de história. V. Exª está aí, Suassuna, não é 
porque é grande, não. Alberto Silva, que grande! Mão 
Santa há dois do Piauí. PMDB é que é grande. O povo 
acreditou na história, na nossa história. Ulysses, en-
cantado no fundo do mar; Teotônio, moribundo com 
câncer, pregando; o nosso Tancredo, que se imolou, 
retardou a cirurgia para fazer a transição; Juscelino, 
cassado, humilhado. Então, o povo acreditou nessa 
história! Isso é que nos trouxe o Partido. O Partido é 
que é grande! Os militantes, o povo que acreditou na 
história e vota no PMDB! Atentai bem: os delegados 
da convenção, está indo um monte, uma leva; o Mar-
cos Valério está sendo esperado lá no Piauí com uma 

agência do Banco Rural para nos tomar uma conven-
ção. Mas, ô Suassuna, Ulysses foi que liderou aqui, 
que se candidatou contra a ditadura, contra Geisel, e 
nem a ditadura impediu o PMDB de ter candidato. É 
muita ignomínia, é muita ignorância, é muita audácia 
do “Jamanta” da República do PT querer que o PMDB 
não participe da democracia!

Atentai bem, Suassuna. Ulysses disse: “a cor-
rupção é o cupim que destrói a democracia”. Senador 
Marco Maciel, nunca vi tanto “cupim”. “A corrupção é 
o cupim que destrói a democracia”, e aqui se alastra 
o “cupim”. Lá no meu Piauí – quero dizer-lhe –, olhe a 
vergonha: é tudo PT. Está aqui no Correio Braziliense. 
O jornal é bom. Antigamente eu lia os do Rio e de São 
Paulo. Mas esse jornal é bom. Olhe aqui a safadeza: 
“O Piauí mistura o público com o privado”. O Secretário 
de Comunicação inventou; tudo é quadrilha. O Procu-
rador-Geral botou quarenta. Lá deve haver até mais. 
Só não cita o chefe, o Procurador-Geral. O Jamanta 
não é o que a gente vê. O homem é tão bom! Não é o 
meu Jamanta da “Belíssima”. 

Atentai bem: público e privado. Norberto Bobbio 
– a gente tem de estudar, Lulinha! O Lula diz que can-
sa ler uma página de livro; é melhor fazer uma hora 
de esteira. Haja besteira! Segundo Norberto Bobbio, 
que é o pai da teoria política, do país do Renascimen-
to, Senador vitalício, duas desgraças acabam com a 
democracia...

(Interrupção do som.)

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concedo.
E ficamos fortes, porque o Senador Alvaro Dias foi 

o quinto homem que chegou – ele estava de licença – e 
aí deu força para esta Oposição. Quero agradecer.

Mas atentai bem. Nós estamos nessa democra-
cia. 

Ouço o aparte de V. Exª, Senador Leonel Pa-
van.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Mão 
Santa, V. Exª sempre traz fatos novos para a sociedade 
brasileira; não para nós. V. Exª está sempre mostrando fa-
lhas do Governo e alguns novos envolvimentos de pessoas 
ligadas ao Governo em corrupção. Senador Mão Santa, 
todos os dias, 80% dos que estão no Senado usam da 
tribuna para apontar falhas do Governo, para apontar o 
envolvimento de pessoas do Governo em corrupção. To-
dos os dias, as revistas IstoÉ, Veja, Exame e outras, da 
mesma forma, apontam falhas, apontam corrupção. Os 
jornais, grandes, médios e pequenos, bem como o rádio e 
a televisão, todos os dias, anunciam problemas que, sem 
dúvida, empobrecem a política nacional. O Presidente Lula 
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debocha, dizendo: “Podem falar do mensalão! Podem fa-
lar ‘isso ou aquilo!’ Que se unam todos e venham!” Ora, 
isso é abusar. Sua Excelência governa o Brasil como se 
governasse a sua própria Casa. Não é assim. Sua Exce-
lência governa os nossos bens, os bens de toda a popu-
lação brasileira, os Municípios, os Estados, a Nação por 
inteiro. No entanto, debocha dizendo que não há proble-
ma, que podem falar que houve corrupção nas estatais, 
nos Ministérios, que houve envolvimento de pessoas do 
Governo, que desviaram recursos, que houve caixa dois. 
Sua Excelência apenas não liga. V. Exª não crê que, tal-
vez, a sociedade brasileira esteja mais preocupada com 
outros temas do que com a questão nacional? Todos os 
dias, usamos a tribuna aqui para alertar sobre o atual mo-
mento do nosso País, a imprensa também o faz, mas o 
Presidente da República ignora todos os fatos negativos, 
considera-se o dono da bola. Ele diz: “eu sou o bom, eu 
entendo!”, “podem dizer que estou envolvido, não tenho 
medo”. É claro que tudo isso não é orientação que recebe 
de seus assessores. Que isso é, realmente, um deboche 
com a sociedade brasileira, é inegável.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu queria apenas 
complementar dizendo que o povo brasileiro é de Deus, é 
de Jesus, e está escrito: sob os céus, há um tempo deter-
minado para cada propósito. O tempo agora é de pagarmos 
pelo erro que cometemos. Mas chegará o tempo da alter-
nância no poder, em que o povo, em que a voz rouca das 
ruas vai se manifestar. Há tempo de nascer, de morrer, de 
plantar e de colher, e há o tempo de tirar. Nós o elegemos 
com uma esperança, mas fomos enganados.

Não vou para o deboche, vou para o entendimen-
to. Ney Suassuna, um homem de muita cultura, e Mar-
co Maciel, membro da Academia Brasileira de Letras, 
conhecem Norberto Bobbio. Duas desgraças aconte-
cem. Primeiro, o mínimo que se tem que exigir de um 
governo é a segurança, o direito à vida, à liberdade e 
à propriedade. Se sequer o Congresso tem seguran-
ça, ninguém mais a tem. Acabou. Segundo: quando se 
une o público e o privado, essa ignomínia.

O Secretário de Comunicação inventou... Suassu-
na, é cada uma... Com essa engenhosidade, ele está ga-
nhando do carequinha, do Marcos Valério. Um pai conta: 
ele formou uma empresa e é ela que cobra a conta da 
Cepisa, da água, do trânsito, além de emprestar dinheiro 
para os velhinhos, que os “jamantas” do PT dizem que 
é barato. É 2,9% ao mês, Lulinha! Isso dá 41% ao ano, 
porque são juros sobre juros. Aprenda, Jamanta!

Os velhinhos estão se suicidando. Eu conheço, 
eu sou médico.

(Interrupção do som.)

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

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Um minuto, Sr. 
Presidente, que representa a grandeza do Paraná. 

O velho, Senador Suassuna, está se suicidando, 
porque ele é honrado. Ele tinha um salário e, de repen-
te, se tira 41% de seu salário, que já é pouco. Então, 
ele pega dinheiro emprestado.

Os juros de um país civilizado são de 2% a 5%. 
Ele tem seus compromissos. Se deixa de comprar 
seu remédio, ele morre. Às vezes, a mulher não tem 
dinheiro para pagar. Então, eles estão se suicidando. 
São 41%, Lula Jamanta! Atentai bem!

No Piauí é pior, porque é um Secretário quem 
faz isso. No meu Governo, isso não acontecia. Aliás, 
não só no meu; isso não acontecia em nenhum gover-
no, porque os Governadores foram todos homens de 
grandeza, como Petrônio Portella, Lucídio e Dirceu, 
que morreu aqui, pois tombou defendendo a Pátria, 
nossa tradição.

Nem tudo está perdido...

(Interrupção do som.)

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

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Lá havia um 
promotor – o Senador Ney Suassuna tem de saber 
– que era do PCdoB. Ele foi eleito Deputado Federal. 
Ele foi para o PDT, morreu e está no céu. Eu pensei 
que não houvesse mais nenhum cristão no Ministério 
Público, pois a corrupção é grande e se alastra em 
todos os Poderes. Porém, apareceu um e apresentou 
uma queixa-crime. É o Procurador Ruszel – está aqui 
no jornal –, a quem quero homenagear. Acho que ele 
devia até ser candidato a Senador, porque do jeito que 
as coisas estão...

Então, ele apresentou uma queixa-crime. Veio 
aqui porque lá não havia condições. A Imprensa é o 
Secretário de Comunicação, que tem essa empresa, 
que cobra tudo. Não há mais Secretaria de Comuni-
cação. 

É essa vergonha que está o nosso País! Tinha 
que se alastrar, tinha que chegar. Misturaram o público 
com o privado! Isso é uma indecência!

Senador Ney Suassuana, seria como eu, médico, 
ter um hospital e pegar todo o dinheiro do Governador 
do Estado para aquele hospital. 

Um elemento do Governo negociando e tirando 
vantagens... E vantagens ilegítimas, porque os juros 
que estão por aí são de agiotagem. O Lula é que pen-
sa que é de 2%.

Senador Paulo Paim, permita-me dizer: fique lá 
com o seu PT dos trabalhadores honrados e vamos 
pôr essa turma, essa patota, cujo presidente nacional 
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é Henrique Meirelles, do PB, o “partido dos banquei-
ros”. 

Manifesto meu entusiasmo. Foi preciso que um 
jornal de Brasília publicasse a matéria, porque lá, como 
o homem é Secretário de Comunicação, a matéria não 
sai. É grande a reportagem, que diz que o Procurador 
Ruszel Lima Verde veio a Brasília apresentar uma quei-
xa-crime ao Procurador-Geral da República. 

Ainda há homens, lá no Piauí, como o Procurador 
daqui, que denunciaram quarenta ladrões, todos da 
intimidade... Só faltou coragem a ele para dizer quem 
era o chefe. Eu sei que o Jamanta não é, porque hoje 
à noite eu vou ver a generosidade: “Lula é bonzinho, 
Jamanta é melhor”.

Vamos com o PMDB, que é do povo, à luta e às 
urnas para salvaguardar a maior riqueza da democra-
cia: a alternância no poder.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Obrigado, Senador Mão Santa.

Com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, o 
Senador Ney Suassuna, como Líder do PMDB.

Em seguida, falará o Senador Marco Maciel.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Nobre Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a primeira riqueza vegetal do nosso 
Nordeste foi o pau-brasil. E o pau-brasil do Nordeste 
era muito mais tenro, e por isso foi muito mais buscado 
na época da colonização.

Há algum tempo, principalmente na Paraíba, nos-
sa riqueza era o algodão, o agave, o sisal, a oiticica e 
frutas, em alguns lugares onde havia irrigação. Agora 
estamos vivendo um outro boom econômico, o álcool, 
que está sendo, depois do Protocolo de Kyoto, buscado 
em todo o mundo. A Europa quer álcool para misturar 
ao petróleo, o Oriente quer álcool para misturar ao pe-
tróleo, e nós também usamos álcool nos nossos carros. 
Daí o boom econômico enorme do álcool.

Senador Marco Maciel, o álcool trouxe uma rique-
za enorme para o usineiro, que pode escolher entre 
produzir álcool ou produzir açúcar, ambos bastante 
valorizados. Está havendo, com essa riqueza, uma 
verdadeira expansão no setor. Da Paraíba já saíram 
empresários, na área de usinas, que foram para o To-
cantins, para Goiás, para Minas Gerais e para Pernam-
buco. Temos o mesmo grupo de empresários: Tocantins, 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo. E aí o que acontece 
na nossa região? A nossa região está definhando em 
relação a um importante personagem dessa economia: 
o plantador de cana.

O meu Estado tinha 2.600 plantadores de cana 
na associação; hoje, só temos 900. Por quê? Porque 
ele só tem um comprador: o usineiro. Havia um equilí-
brio. Nós concorremos com quem? Com o Sul, com o 

Sudeste, com o Tocantins, com Goiás, onde há chuva 
regular, terras boas, e onde se pode, até pela equação 
econômica, usar máquinas. Cada máquina que colhe a 
cana-de-açúcar cobre o trabalho de setenta trabalha-
dores. Setenta! E o que está acontecendo? Usineiros 
que saíram da Paraíba, que estão com usinas fora da 
Paraíba, já têm setenta ou oitenta máquinas. Estamos 
falando do trabalho de cinco mil pessoas que deixou 
de ser feito manualmente em cada usina dessas. Cin-
co mil pessoas!

No Nordeste, não temos essa condição econô-
mica, nem no meu Estado, nem no Estado de V. Exª, 
nem em Alagoas, onde se planta cana-de-açúcar. Nós 
usamos o trabalho manual. E o que está acontecendo 
com esse plantador de cana? Ele está definhando. Eram 
2.700 na associação, e agora são apenas 900. Eles 
ainda empregam milhares de pessoas, graças a Deus. 
É um emprego difícil, mas é o emprego que temos.

Peço ao Presidente da República e ao Ministro 
da Agricultura que voltem com a equalização. Havia 
uma equalização que fazia o equilíbrio econômico 
desses plantadores. Eram R$5,00 por tonelada, e 
foi abolida. Já foram várias vezes ao Presidente, já 
se reuniram, os políticos acompanharam. Fomos ao 
Ministro da Agricultura, mas a equalização não sai. 
Resultado: estão perdendo os empregos. A categoria 
está sofrendo muitíssimo enquanto vê o progresso, 
o crescimento dos que têm a usina e que passam a 
comprar as terras desses plantadores de cana. É um 
setor que está tendo um boom econômico, e paga ca-
ríssimo, porque não tem condições de mecanizar. E, 
se mecanizar, vai desempregar uma verdadeira legião 
de trabalhadores que vivem disso, o que é, com toda 
certeza, uma injustiça.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço que 
o Ministro da Agricultura e o Presidente da República 
voltem a usar a equalização que existia no tempo do 
IAA, que existia até há pouco tempo e, de repente, foi 
retirada sem nenhuma explicação, o que está causando 
uma verdadeira celeuma, uma verdadeira hecatombe 
aos plantadores de açúcar.

Concedo um aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 

orador.) – Nobre Líder, Senador Ney Suassuna, em 
rápido aparte, gostaria de dizer que subscrevo inte-
gralmente a manifestação de V. Exª com relação ao 
retorno do pagamento da equalização. Fico à vontade 
para fazê-lo porque o instituto da equalização, se assim 
posso denominá-lo, foi aprovado ao tempo em que eu 
era vice-Presidente da República e presidia o País o 
ex-Senador Fernando Henrique Cardoso. Realmente, 
é algo que vem compensar as diferenças de produti-
vidade do produtor nordestino, vis-à-vis, do produtor 
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nacional, sobretudo aqueles situados nas regiões mais 
desenvolvidas do País, como Sul e Sudeste, e também 
o Centro-Oeste, outra área de grande afluência eco-
nômica. Cumprimento V. Exª, que suscita com muita 
oportunidade o tema nesta Casa. Espero que ele venha 
a receber efetiva decisão do Poder Executivo, que, in-
felizmente, não tem demonstrado preocupação em dar 
continuidade a esse programa. Obrigado a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu 
é que agradeço, Senador Marco Maciel. Com muita 
honra, os dizeres de V. Exª passam a fazer parte do 
meu discurso.

Estou tentando realizar um encontro dos planta-
dores de cana do meu Estado e de Pernambuco com 
o Presidente Lula. É preciso voltar a equalização. Que 
distorção a equalização cria? Como só existe um com-
prador, a usina, que está ganhando com esse boom 
econômico, compra a terra dos plantadores, causan-
do uma concentração de riqueza ainda maior, e nós 
estamos perdendo milhares de empregos.

Gostaria, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, de pedir ao Ministro da Agricultura que 
volte os seus olhos para a indústria sucroalcooleira do 
Nordeste, que sofre, com toda certeza, uma injustiça 
muito grande. A equalização, que era justa e que criava 
equilíbrio, deixou de existir. Com isso, como acabei de 
dizer, 2.700 empresas que plantavam cana-de-açúcar 
deixaram de existir. Agora, são pouco mais de 700 as-
sociados. Isso representa desemprego e um prejuízo 
muito grande à minha região.

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

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leonel 
Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como tenho 
uma viagem marcada para as 16h40min, peço para 
falar depois do Senador Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
V. Exª terá a palavra, após o Senador Marco Maciel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Mas, an-
tes, eu gostaria de falar da minha preocupação com 
relação à Varig que, todos sabemos, está passando 
por uma situação muito difícil. Alguns vôos para Santa 
Catarina foram cancelados, mas o que não entende-
mos é o atraso dos vôos que não foram cancelados. 
Existem atrasos de duas a três horas. Deixei de parti-
cipar de um encontro com vereadores, em Seara, no 
oeste de Santa Catarina, região do Alto Uruguai. O 
avião atrasou aqui em Brasília, depois não deu certo 
em São Paulo, e não conseguimos chegar ao encontro. 

Isso tem ocorrido com inúmeros compromissos. Esta-
mos perdendo agora o respeito para com a empresa. 
Defendemos a Varig aqui no Congresso Nacional, nas 
Comissões. Mas penso, Sr. Presidente, que dentro da 
Varig existe alguém boicotando as viagens a fim de 
facilitar ainda mais a venda, para que, no leilão, o pre-
ço seja menor. É impossível, não dá mais para retirar 
uma passagem na Varig e acreditar que vai chegar ao 
destino no horário correto.

É o registro que gostaria de fazer, e chamo a 
atenção da Anac, por meio do Sr. Milton Zuanazzi, 
cujo nome aqui aprovamos, matéria da qual fui Rela-
tor, para tomar providências. Cancelar vôos, tudo bem; 
atrasar todos os dias, da forma como está, é porque 
deve estar havendo algum boicote dentro da própria 
empresa.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra o Senador Marco Maciel.

V. Exª dispõe de quinze minutos, Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exce-
lentíssimo Sr. Presidente desta sessão, ilustre Sena-
dor Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de 
saudar especialmente os Senadores Paulo Paim e 
Leonel Pavan. 

O Presidente Washington Luís há cerca de 80 
anos, em mensagem ao Congresso Nacional, quando 
o País ainda era escassamente habitado, observou que 
“governar é povoar”, mas que não se povoa, acrescen-
tou ele, sem abrir estradas, e de todas as espécies.

Ao longo do tempo, a sentença do último Presi-
dente da República Velha, o notável homem público 
Washington Luís, foi interpretada como uma pregação 
em favor da construção de estradas rodoviárias, isto 
é, do “rodoviarismo”, embora o objetivo dele não fora 
esse, mas um bem mais amplo.

Ele solicitava, na mensagem de abertura dos 
trabalhos do Congresso Nacional, em 1927, medidas 
de apoio ao plano que concebera com a finalidade de 
desenvolver “ao lado das comunicações ferroviárias, 
rodoviárias, fluviais e marítimas se estabeleça a aérea” 
– àquela ocasião ainda incipiente –, “e ao lado da tele-
grafia venha a radiografia” (isto é, via rádio). 

Tais observações me ocorrem a propósito da im-
prescindibilidade – se é que desejamos realizar um ro-
busto projeto de crescimento – de melhorar e expandir 
a nossa infra-estrutura no campo dos transportes, pro-
piciando, obviamente, a sua integração intermodal. 

Semana passada, em Brasília, realizou-se um 
conclave intitulado “Brasil nos trilhos – as ferrovias 
trilhando o Século XXI”, cuja finalidade foi dar ênfase 
aos resultados de 10 anos de concessão de parte da 
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malha ferroviária e a importância do setor no desen-
volvimento do País.

O evento foi promovido pela Associação Nacional 
dos Transportadores Ferroviários, ANTF, presidido pelo 
Dr. Mauro Dias. “O audacioso desafio de aumentar a 
participação das ferrovias na matriz dos transportes de 
cargas” – anotou o Dr. Rodrigo Vilaça, Diretor-Executivo 
da citada instituição, a ANTF – “passa pela necessidade 
de efetivar ações de aprimoramento da infra-estrutura, 
para reduzir o seu custo logístico”. 

Lembre-se, Sr. Presidente, antes de mais nada, a 
importância das ferrovias no desenvolvimento brasileiro 
desde os fins do século XIX. Recordo, aqui, o Visconde 
de Mauá, seu maior precursor, e a Inglaterra, a principal 
investidora na construção e administração das primei-
ras estradas de ferro, em grande escala, no Nordeste 
e no Centro-Sul do País. Naquela época, estavam elas 
entre as primeiras construídas no mundo.

No Nordeste, havia a Great Western, que cum-
priu um papel muito importante no desenvolvimento 
de uma cultura do ferroviarismo. 

Durante mais de um século, as ferrovias foram o 
principal meio de transporte de cargas e passageiros 
do litoral ao interior daquelas regiões. O descuido na 
manutenção das estradas de ferro determinou a pre-
ferência pelas rodovias, quando era possível manter 
ambas, ao modo de países de grande extensão terri-
torial como os Estados Unidos e o Canadá.

Evidentemente, Sr. Presidente, não se pode pen-
sar num país com crescimento compatível com sua 
grandeza territorial e, sobretudo, a sua expressão de-
mográfica, sem se cogitar de uma adequada malha 
ferroviária e de sua articulação com outros modais: 
as rodovias, as hidrovias e os portos.Somente assim, 
poderemos também cumprir o nosso processo de país 
exportador, que, esperamos, seja cada vez mais de 
produtos de alto valor agregado e não apenas produ-
tor de minérios in natura e de produtos agrícolas sem 
maior agregação tecnológica.

Sr. Presidente, considero muito importante o en-
contro realizado pela Associação Nacional dos Trans-
portes Ferroviários, que vem a meu ver contribuindo 
para o debate dessa questão e o acompanhamento das 
soluções para a retomada da expansão quantitativa e 
qualitativa das estradas de ferro brasileiras. 

O sistema ferroviário brasileiro tem atualmente 
quase 30 mil quilômetros, o maior da América Latina. 
É lógico que isso é pouco se levarmos em conta nos-
sas dimensões, e sobretudo se cotejarmos com países 
desenvolvidos. 

Foram concedidos à iniciativa privada 28.239 
quilômetros, isto é, 95% total, para manutenção e ex-
pansão.Aliás, é bom dizer que essa providência foi ado-

tada ao tempo em que governava o País o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, nos idos de 1996. Essa 
medida nos permitiu fazer retornar os investimentos ao 
setor ferroviário, uma vez que o Brasil estava pratica-
mente investindo somente em rodovia e, obviamente, 
em aeroportos e na modernização dos portos, também 
privatizados. O setor ferroviário estava sendo sucatea-
do e relegado a segundo plano, quando se sabe que o 
transporte de cargas de grande densidade necessita 
de ferrovias, que criam, portanto, condições de redu-
ção dos custos. 

Quando se fala nas ferrovias, não se pode des-
cartar a importância das hidrovias para o desenvolvi-
mento do nosso País. Sr. Presidente, V. Exª represen-
tante do Estado do Paraná sabe quanto é importante 
essa integração intermodal entre rodovias e hidrovias. 
Baixar os custos do que se produz no País, contribui 
para reduzir o ônus do produtor, muitas vezes apenado 
por custos elevados do transporte. 

Sr. Presidente, volto a Washington Luís para sa-
lientar que o então Chefe do Governo Federal entendia 
que “o Estado só deve realizar diretamente serviços in-
dustriais quando as necessidades da segurança coletiva 
o exijam ou quando o vulto das despesas em material 
e pessoal para a sua aparelhagem e funcionamento 
não permitam que particulares o façam”.

Registre-se o descortino do Presidente Washing-
ton Luís ao definir o papel do Estado e o fato de preco-
nizar a concessão de serviços públicos naquela época, 
com vistas a atrair capitais privados para efetivação de 
obras essenciais ao País.

Eis em alguns dados, os resultados auferidos pela 
administração Fernando Henrique Cardoso no setor fer-
roviário: No período de 1997 a 2005, os investimentos 
aumentaram em cerca de R$9,5 bilhões; a carga mo-
vimentada, em 55%; a utilidade por quilômetro útil, em 
62%, com destaque para o agronegócio. Foram criados 
cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. 

Do ponto de vista qualitativo, houve incremento 
na melhoria e modernização do sistema com novas 
tecnologias, aumento nas parcerias com clientes e 
operadores logísticos, diversificação e segmentação 
na oferta dos serviços aos clientes; campanhas edu-
cativas, preventivas e de conscientização de seguran-
ça também foram implantadas e assinados contratos 
operacionais de longo prazo, até 23 anos, entre con-
cessionárias e clientes.

Do ponto de vista especificamente quantitativo, 
houve desoneração de R$300 milhões por ano, pois 
os déficits eram então transferidos aos cofres públicos. 
Agora, a arrecadação é superior a R$2,127 bilhões e 
de R$1,764 bilhão o recolhimento à União resultante 
dos leilões da Rede Ferroviária Federal.
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Como vê V. Exª, Sr. Presidente, houve melhoria 
tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do quanti-
tativo.

No período de 1994 a 1996, o prejuízo acumu-
lado somente com a RFFSA foi de R$2,2 bilhões. De 
1997 a 2005, o sistema ferroviário recolheu aos cofres 
públicos o montante de R$5,6 bilhões, referente a im-
postos, concessões e Cide.

Sr. Presidente, antes de concluir, queria observar, 
após esses dados, quais etapas próximas deveríamos 
atingir. Quais seriam as próximas etapas ou metas que 
o Brasil deveria executar?

É preciso, mesmo urgente, aumentar a pequena 
participação ferroviária na matriz de transportes do País 
e sua baixa integração com as outras modalidades.*

Portanto, os objetivos são a integração e reconsti-
tuição dos corredores operacionais de transporte, aten-
dendo às exportações e à demanda interna. Para isso, 
cumpre melhorar as condições de convivência entre a 
ferrovia e as populações residentes perto delas, para 
elevar-lhes os níveis de segurança e a qualidade de 
vida, bem como a segurança e a melhoria das opera-
ções ferroviárias.

As ferrovias, muitas vezes, são desenhadas em 
áreas que, posteriormente, se convertam em grandes 
aglomerados urbanos, fazendo com que haja uma 
população em risco permanente e criando óbices ao 
próprio desenvolvimento do modal ferroviário.

A prioridade dos investimentos consiste em se-
gurança do tráfego, solução dos conflitos ferroviários 
em áreas urbanas – a que já me referi –, expansão e 
integração da malha ferroviária entre si e com a rodo-
viária, maior atenção ao link entre ferrovia e os portos. 
Para tudo isso, é necessário eliminar os pontos críticos 
que comprometem a capacidade do sistema e construir 
novos trechos, ampliando a sua cobertura. 

O programa ferroviário, portanto, deve ser insti-
tucionalizado como programa de governo, definindo e 
selecionando os corredores de transporte, priorizando 
as obras de maior impacto sócio-econômico operacional 
e garantindo recursos constantes no Orçamento Geral 
da União, para continuidade do programa.

Cumpre também realizar trabalho conjunto com 
entidades governamentais e não-governamentais, 
privadas e concessionárias, visando dinamizar a apli-
cação dos recursos.

Tais providências, Sr. Presidente, foram deba-
tidas no seminário em que, em curta permanência, 
tive oportunidade de participar e expressam algo que 
poderia classificar de consenso nacional. 

A Associação Nacional dos Transportes Ferro-
viários surgiu no primeiro leilão de malhas da Rede 
Ferroviária Federal, ou seja, em 1996, quando era Pre-

sidente o ex-Senador Fernando Henrique Cardoso. A 
Associação reúne as ferrovias então privatizadas numa 
importante etapa de modernização e desenvolvimen-
to do Brasil e visa promover a expansão e a melhoria 
desse tipo de transporte, reunindo pessoas e grupos 
envolvidos nessa atividade para sua mobilização rumo 
aos objetivos definidos.

O atual Governo Federal, que pouca importância 
dá ao setor, anuncia agora que pretende iniciar a Trans-
nordestina, ferrovia sonhada desde o Brasil Império, 
mas – é bom registrar – não aloca os recursos indis-
pensáveis para a sua construção. Como Governador 
de Pernambuco, por sugestão do então Secretário de 
Transportes, Professor Antão Melo, apresentamos um 
projeto para execução da obra, à época chamada de 
Ferrovia Sertaneja.

Não posso, porém, deixar de referir-me ao fato 
de haver, como Governador, realizado algo sem pre-
cedentes em Pernambuco, ao construir uma ferrovia 
com recursos estaduais, ligando o Porto de Suape a 
ferrovia federal, a EF 101. Além disso, viabilizei junto 
ao Governo Federal a construção do Metrorec, o metrô 
de superfície da região metropolitana do Recife, que 
opera desde 1982, cujas obras de ampliação, pelas 
quais tanto luto desde os tempos em que exercia as 
funções de vice-Presidente da República, encontram-se 
atrasadas pelo desinteresse do atual Chefe do Poder 
Executivo Federal, em que pesem as gestões feitas 
pelos Governadores Jarbas Vasconcelos e Mendonça 
Filho, pelos Senadores da bancada de Pernambuco, 
José Jorge e Sérgio Guerra e muitos integrantes da 
nossa representação na Câmara Federal.

Aproveito a ocasião para renovar os cumprimentos 
à Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, 
pelo expressivo êxito obtido no seminário que realizou 
na semana passada.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Marcos Maciel.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sento voto de aplauso à Comunidade Portuguesa e 
Luso-Brasileira do meu Estado e do Brasil, pelo trans-
curso, no dia 10 de junho de 2006, do Dia de Portugal, 
na data consagrada a homenagear Luís de Camões, o 
imortal criador do poema épico Os Lusíadas.

Requeiro, ademais, que este voto seja levado ao 
conhecimento do Presidente do Conselho da Comu-
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nidade Portuguesa e Luso-Brasileira do Amazonas, 
João André Nogueira da Silva, e, por seu intermédio, 
a todos os portugueses e luso-brasileiros do Estado 
e do País. Além disso, aos três homenageados neste 
ano, no meu Estado, pelos relevantes serviços presta-
dos à entidade: Srs. Alfredo Monteiro Vieira, Guilherme 
Garcia Almeida e Manuel Lucas Batatel.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Papa-
léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há aproxi-
madamente dois meses, o Presidente José Sarney fez 
um pronunciamento nesta Casa comunicando que o 
Deputado Estadual Eider Pena teve a sua residência 
invadida por assaltantes e que aquilo seria um aconte-
cimento inédito no Estado. Nós todos ficamos solidários 
nesse caso. Agora houve um problema parecido com 
o candidato ao Governo do Estado, Deputado Lucas 
Barreto. Os assaltantes, supondo que ele estivesse 
em seu sítio, foram lá, amarraram, amordaçaram e 
interrogaram os servidores, para saber onde estava o 
candidato ao Governo do Estado. 

O que é importante nisso tudo é que essas situ-
ações no Amapá se apresentam como novidades. Foi 
preso um dos membros da quadrilha, que confessou, 
pela informação que tenho – é uma informação digna 
de crédito –, que era uma quadrilha de Belém, espe-
cializada, formada para atuar em Macapá, assaltando 
candidatos ao Governo do Estado, em busca de dinhei-
ro. Ele também disse que, nesta semana, as próximas 
vítimas seriam eu, que sou pré-candidato ao Governo 
do Estado, e outro pré-candidato, João Capiberibe.

Faço este registro e solicito ao Governador do 
Estado, que também é candidato, mas logicamente 
tem as proteções naturais que o cargo lhe assegura, 
que essas investigações sejam aceleradas e que as 
medidas cabíveis sejam tomadas para não colocar em 
risco pessoas que se dispõem a se apresentar para 
exercer cargo eletivo no Estado, para servi-lo, nem 
expô-las a situações constrangedoras, trazendo riscos 
aos pré-candidatos – foi assim que ele se referiu – e a 
membros da sua família.

Então, a solicitação ao Sr. Governador é no sen-
tido de tomar providências com muito rigor e determi-
nação para nos proteger. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, por 15 
minutos, e, a seguir, ao Senador Paulo Paim.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, antes de iniciar o discurso, quero agradecer 
ao Senador Arthur Virgílio por me conceder seu tem-
po para que eu pudesse usar da tribuna do Senado 
Federal nesta tarde.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar de 
todas as críticas que o Governo Lula foi alvo desde o 
dia 1º de janeiro de 2003, da falta de efetividade na 
área social às inúmeras denúncias de corrupção, ha-
via uma área que era exceção à regra. Era justamente 
a agricultura.

De fato, a agricultura brasileira, nos primeiros me-
ses da administração Luiz Inácio Lula da Silva, colhia 
os frutos de um período de bonança, iniciado por vol-
ta de 2001, no Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Amparados por iniciativas como o Programa Especial 
de Saneamento de Ativos (Pesa), de 1998, os produ-
tores brasileiros reuniram condições, no alvorecer do 
séc. XXI, de chamar a atenção de todo o mundo para 
a pujança da agropecuária brasileira, com o PIB do 
setor crescendo até 12% ao ano e com sucessivos 
recordes nas safras. 

Desde 2004, porém, a agricultura brasileira vi-
nha apresentando sinais de que tempos difíceis se 
aproximavam. Em 2005, a crise já estava instalada e 
se agravou ainda mais em 2006, com a valorização 
excessiva do real perante o dólar, que fez a competi-
tividade dos produtos agrícolas brasileiros despencar 
no exterior.

Lula “pegou o carro andando e o fez parar”, dando 
os três anos mais complicados para a agricultura. Uma 
série de fatores concorrem para criar um quadro de 
dificuldades. Estiagens em algumas regiões e exces-
so de chuvas em outras provocaram redução na pro-
dução agrícola. Mesmo assim, não há escassez e, no 
mercado mundial, há excesso de oferta de grãos. Por 
isso, os preços estão muito baixos e devem continuar 
assim por algum tempo. A única fartura disso é a po-
pularização do Governo Lula, que consegue arrecadar 
cada vez mais votos diante do baixo preço de alguns 
alimentos, provocados até pelo excesso do plantio e 
da colheita dos agricultores, que não têm condições 
de colocá-la no mercado externo.

Eu gostaria de dizer que o Governo Lula, o atual 
Governo Federal, que propôs criar uma política agrícola 
decente, correta, que trouxesse mais visibilidade, ga-
rantia para os agricultores brasileiros, não aconteceu e 
não estamos vendo nenhuma perspectiva de que isso 
poderá acontecer no futuro.

No Governo Lula há ações boas, que não são 
novas, e há ações novas, que não são boas.

Os agricultores da Região Sul, além de padece-
rem dos aspectos nacionais da crise e serem afetados 
por ocorrências locais, como a gravíssima estiagem 
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do ano de 2005, que causou perdas enormes nas la-
vouras e deixou endividados milhares de produtores 
nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Paraná, padecem pela falta de um governo sério, com-
promissado, que dê atenção às inúmeras crises que 
assolam a função. Que o digam as manifestações, os 
bloqueios das rodovias. Tudo isso mostra o tamanho 
da crise em vista da necessidade de tanto esforço dos 
agricultores de pararem as suas atividades, de se reu-
nirem e virem até Brasília fazerem protestos intensos, 
como foi o caso do “tratoraço”. 

Sabemos que essas crises de estiagem não têm 
nada a ver com o Governo, mas ele tem que ter uma 
política. É preciso que o Governo estenda as mãos 
nessas horas difíceis, pois ninguém quer que casos 
como esses aconteçam, ninguém torce para que tragam 
prejuízo ao setor da agricultura. Mas é preciso que o 
Governo Federal, quando acontece, por exemplo, es-
tiagem ou excesso de chuvas, estenda as mãos aos 
agricultores e possa socorrê-los para que não tenham 
prejuízos maiores ainda, principalmente em relação às 
suas atividades no campo.

O não-investimento do Governo Federal nessas 
horas tão difíceis está fazendo com que os agriculto-
res deixem o campo, aluguem ou arrendem as suas 
terras para plantio de eucalipto, para outros poderem 
explorar. Os pequenos agricultores estão saindo do 
campo e procurando outras cidades à busca de novas 
oportunidades, criando um êxodo rural jamais visto 
na história e, com isso, acabam criando um cinturão 
de pobreza nas grandes cidades. O Governo Federal 
transfere os problemas sem solucioná-los, sem trazer 
nenhuma política concreta para atender os nossos 
pequenos agricultores. 

Sr. Presidente, a minha fala tem o propósito de 
juntar a minha voz à de milhões de agricultores que 
atravessam tempos difíceis em nosso País, agricultores 
que esperam do Governo Federal uma atitude firme, 
um pulso forte, ao menos um aceno de que medidas 
efetivas, e não meramente paliativas, serão tomadas 
em prol da agropecuária brasileira.

Recebo, intensivamente, apelos de todos os muni-
cípios catarinenses. Inclusive casos de total desespero 
me foram relatados. Junto minha voz às vozes dos agri-
cultores, assim como dos vereadores do Município de 
Guarujá do Sul, que recentemente me encaminharam 
a Moção nº 01, de 2006, na qual solicitam ao Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que tome 
providências no sentido de valorizar o produto agríco-
la nacional e apresentar à classe produtora um plano 
para uma política agrícola que inverta com urgência a 
queda de produtividade e de competitividade do setor 
primário nacional.

A Câmara Municipal de Guarujá do Sul, porta-
voz legítima dos produtores rurais desse Município 
de Santa Catarina, é apenas um entre os incontáveis 
órgãos públicos, entidades de classe, cooperativas, 
sindicatos, federações e confederações, que exigem 
do Governo Federal providências urgentes para apla-
car a crise da agricultura. Eu citei esse Município, mas 
são inúmeros, inúmeros os Municípios que, por inter-
médio de seus vereadores, prefeitos e comunidade ru-
ral, procuram-nos, procuram o Congresso, para tentar 
sensibilizar o Governo.

As medidas anunciadas pelo Presidente Lula no 
último dia 6 de abril, ao contrário de dar alguma espe-
rança à classe produtora, foi antes um balde de água 
fria, pois as ações propostas são meramente emer-
genciais e não contemplam pontos importantíssimos 
da crise. As prorrogações de pagamentos propostas 
não fazem nada além de rolar a dívida para um futuro 
confortável para o Palácio do Planalto, para depois das 
eleições, e nem de longe lidam com a crise em toda 
a sua profundidade.

Sr. Presidente, estávamos indo até o oeste de 
Santa Catarina para uma reunião no Município de Se-
ara, para discutir, no Encontro Regional de Vereadores 
do Alto Uruguai Catarinense, principalmente a questão 
da agropecuária, da agricultura, enfim, discutir ações 
para o homem do campo. Íamos levar até lá a men-
sagem do Senado Federal e mostrar principalmente 
a falta de vontade política do Governo Federal em re-
lação aos agricultores do nosso País.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, não consegui-
mos chegar a esse encontro, porque hoje não podemos 
mais programar nossas atividades, nossos compromis-
sos, porque não podemos confiar na programação das 
empresas aéreas do nosso País. Sempre ouvimos, e 
constatamos, que as empresas TAM, Varig e Gol tra-
balhavam com pontualidade, respeitavam a previsão 
da saída dos vôos. Agora, com a crise da Varig, Sena-
dor Paim, a TAM também passou a deixar todo mundo 
sem nenhuma garantia quanto ao horário programado, 
quanto ao compromisso da empresa. Não pude estar 
presente nesse encontro de vereadores no Alto Uru-
guai, um encontro importantíssimo para discutirmos a 
agricultura nacional, para discutirmos a agricultura do 
meu Estado. Não nos fizemos presente em função do 
desleixo e da falta de compromisso da empresa em 
relação a seus passageiros.

Concedo, com muita honra, um aparte ao Sena-
dor Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Pavan, é a segunda vez que V. Exª utiliza a tribuna no 
dia de hoje para demonstrar sua preocupação com o 
nosso transporte aéreo de passageiros, principalmente 
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enfatizando a questão da Varig. Estou tão preocupado 
quanto V. Exª com a nossa querida Varig. Até o mo-
mento, não há nenhuma definição. Os representantes 
dos trabalhadores em consórcio apresentaram uma 
proposta, mas o juiz não deu a palavra final, e há no ar 
a possibilidade – que espero não se concretizar – de 
ser decretada a falência da Varig. Espero que isso não 
aconteça, que o juiz encaminhe no entendimento do 
consórcio dos trabalhadores e de outros investidores 
que estão se apresentando para fazer parte desse con-
sórcio. Se a Varig está com dificuldade neste momento, 
calculemos nós como ficaremos se a Varig deixar de 
voar. Apenas duas companhias estarão operando no 
âmbito nacional e internacional de forma direta: a Tam 
e a Gol. Claro que poderão aparecer outras no futuro, 
mas creio que essa dificuldade que nós já estamos 
percebendo devido à crise por que está passando a 
Varig é latente – e V. Exª destacou isso. Quanto maior 
o número de passageiros e quanto menor o número de 
companhias voando, tanto mais problemas e cada vez 
mais graves. A minha fala vai na linha de trabalharmos 
muito, reagirmos e torcermos para que se dê mas um 
prazo para que a Varig não entre em falência, como 
estão anunciando que poderá acontecer ainda esta 
semana. O consórcio de trabalhadores, juntamente 
com alguns outros investidores, está trabalhando para 
que isso não aconteça. Espero que o juiz seja sensível, 
como tem sido até o momento. Ele tem sido quase que 
um herói nessa batalha contra o fechamento da Varig. 
Estou com a mesma expectativa e a mesma preocu-
pação de V. Exª de que a Varig volte a voar normal-
mente com as outras companhias, não apenas com as 
outras duas, mas com outras que poderão vir. Quem 
ganha com isso é o País e o consumidor. Por isso, eu 
fiz somente um destaque, porque estou esperançoso 
de que a Varig volte a voar normalmente.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador 
Paulo Paim, eu mencionei o atraso dos vôos, porque nós 
íamos discutir a questão agrícola com os vereadores 
do Alto Uruguai, no oeste de Santa Catarina, e o Pre-
sidente daquele encontro era o Vereador Sadi Antonio 
Pichetti, de Itá. Eu não pude comparecer ao encontro 
em função de não terem cumprido o horário programa-
do. Então, isso nos tem prejudicado bastante.

Por último, Sr. Presidente, depois dessa ques-
tão da agricultura em nosso País, eu estou buscando 
uma esperança para o ano que vem. Vamos de novo 
ao ano que vem.

Nós participamos da convenção do PSDB em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia de ontem. Foi 
maravilhoso. Eu queria questionar aqui o que saiu na 
imprensa. Foi veiculado que o número de pessoas não 
ultrapassou 6 mil. Só de ônibus cadastrados, foram 

250 presentes na convenção. Se calcularmos 40 pes-
soas por ônibus, teríamos mais de dez mil pessoas. 
Nós estimamos de 12 mil a 15 mil pessoas no evento 
em que foi lançado o nosso candidato a Presidente, 
Geraldo Alckmin. Vimos lá manifestações carinhosas 
da população, o apoio irrestrito, forte e firme de Aécio 
Neves a Alckmin, a participação vigorosa do ex-Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, a participação 
de José Serra, que foi levar a sua mensagem, o seu 
apoio total às candidaturas do PSDB. 

Vimos um candidato a Presidente equilibrado, 
uma pessoa que tem segurança e que transmite se-
gurança à população brasileira com propostas que 
poderão fazer, sem dúvida alguma, o Brasil voltar a 
crescer. Ouvimos um discurso técnico, porém com 
propostas boas, um discurso que mostrou algumas 
verdades ao atual Presidente. Isso porque o Lula pre-
cisa ouvir algumas coisas. O atual Governo e alguns 
assessores precisam ouvir algumas coisas. Geraldo 
Alckmin não é dessas pessoas que ficam apenas cri-
ticando, mas ontem ele não se conteve, teve que dizer 
algumas coisas para alertar o Brasil. Se nós continuar-
mos mais quatro anos do jeito que estamos andando 
hoje, o Brasil poderá perder tempo, um tempo difícil 
de recuperar no futuro.

Geraldo Alckmin fez um discurso mostrando pro-
postas, mostrando soluções, mostrando os defeitos do 
atual Governo, dizendo algumas verdades e nos tra-
zendo a certeza de que ele será vencedor e de que o 
Brasil voltará a ser o País que tanto sonhamos e de que 
possamos nos orgulhar, mostrando ao mundo inteiro 
que é possível transformar esta Nação em exemplo 
para o mundo. Geraldo Alckmin, essa grande figura, é 
o grande candidato para fazer com que o Brasil volte 
a ter crédito e respeito no mundo inteiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan, 
o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maciel.

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

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– Concedo a V. Exª a palavra, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
queiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, 
inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento de 
Marta Vasquez e Acácia da Silva Sevalho, ambas fun-
cionárias do jornal Correio Amazonense, vítimas de 
brutal desastre ocorrido no dia 5 de junho último.
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Da mesma forma, solicito a inserção em Ata de 
voto de pesar pelo falecimento de Manoel Gonzalez, 
um dos fundadores do Instituto Cultural Brasil-Esta-
dos Unidos.

Encareço a V. Exª essas providências que são 
de absoluta importância, pelo que chocou a socieda-
de amazonense com os fatos e pelo merecimento que 
tiveram os três em vida.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 

– A Presidência se solidariza com a manifestação de 
V. Exª e fará a comunicação do requerimento de V. Exª 
às famílias enlutadas.

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 
Paim.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de me inscrever pela Liderança do 
Governo, assim que for possível.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– V. Exª será atendido tão logo o Senador Paulo Paim 
encerre a sua manifestação.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, volto à tribuna, nesta segunda-feira, da qual fiquei 
afastado devido a uma hérnia de disco. E não poderia 
ser diferente, pela nossa caminhada, que hoje eu não 
falasse da questão da decisão da Câmara quanto ao 
reajuste dos aposentados e dos pensionistas.

Sr. Presidente, o meu Líder, Romero Jucá, e Tião 
Viana sabem que, nesta matéria, a minha posição terá 
que ser coerente com aquilo que fui ao longo de mi-
nha vida. Não só apresentei o Estatuto do Idoso como, 
no Estatuto do Idoso, já colocava que o reajuste dos 
aposentados e pensionistas deveria acompanhar o 
reajuste do salário mínimo.

Fui Constituinte de 1986 para 1988 e lá já dizia 
que, no momento em que desvinculassem, as aposen-
tadorias cairiam e o salário mínimo também cairia. Foi 
exatamente o que aconteceu: o salário mínimo cai e 
as aposentadorias também caem.

Sr. Presidente, ao longo desses anos,
Sr. Presidente, ao longo desses anos, toda vez 

em que apresentei à Casa um único projeto de lei so-
bre o tema salário mínimo, sempre estendi o mesmo 
percentual aos aposentados.

Foi assim, Sr. Presidente, em 1991. Projeto de lei 
de nossa autoria, 147% para o salário mínimo e para 
os aposentados. Na época, disseram que era dema-
gogia e que ia quebrar a Previdência. Terminamos no 
Supremo, Sr. Presidente, e ganhamos. Foram pagos 
os 147% para o salário mínimo e para os 20 milhões 
de aposentados e pensionistas.

Em 1995, foi a mesma novela. Fomos à negocia-
ção, fizemos o debate, apresentei o relatório: 42,86% 
para o salário mínimo e 42,86% para todos os 20 mi-
lhões de aposentados e pensionistas. E a Previdência 
continuou superavitária. Em 1996, 12% para o mínimo 
e 15% para os aposentados. Em 1997, 7,14% para 
o salário mínimo e 7,76% para os aposentados. Em 
1999, 4,61% para o salário mínimo e 4,61% para os 
aposentados. Em 2003, praticamente 20% para o sa-
lário mínimo e para os aposentados. Agora, está aí o 
debate outra vez.

Sr. Presidente, sei que terei a oportunidade no 
dia do debate da medida provisória, mas, com certe-
za, nesse dia, mostrarei dados e números. Alguém 
perguntará: onde está o dinheiro? Pelo amor de Deus, 
trarei dados e tabelas para mostrar onde está o dinhei-
ro. Darei apenas um exemplo que está escrito aqui e 
vou deixá-lo na Mesa, Sr. Presidente. Se analisarem 
apenas os últimos dez anos, mais de R$100 bilhões 
saíram da seguridade e foram destinados a outros fins. 
Para onde, alguém diria? Para gastos do Legislativo, 
por exemplo, para gastos do Judiciário e para outros 
gastos do Executivo. Peguemos o superávit primário. 
Os dados não são meus, mas da Anfip. Do superávit 
primário, quase 80% são do dinheiro da seguridade. 
Então, não me digam que faltaram R$6bilhões, R$7 
bilhões. Não dá.

Vamos fazer um debate aprofundado. Quando, le-
gitimamente, os produtores fazem uma grande pressão 
sobre Brasília, apontamos caminhos corretos. Apon-
tamos R$75 bilhões. Vão dar até mais. Se pegarmos 
tudo, serão mais de R$100 bilhões. Quando setores 
do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, fazem um 
movimento surgem outros tantos bilhões. 

E o aposentado. Qual é o sindicato do aposen-
tado? Como é que o aposentado vai sair lá da sua 
casinha? Estou falando de quem ganha seis ou sete 
salários mínimos, porque esse reajuste é só para quem 
ganha seis ou sete salários mínimos. Ninguém ganha 
mais do que isso. Há um papo furado de dez salários 
mínimo. Isso não existe. Ninguém ganha mais dez sa-
lários mínimos no regime geral da Previdência. Todos 
ganham de sete para baixo. Estamos falando dos bai-
xos salários. Alguém me disse: “Pode causar inflação.” 
Tudo não causa inflação. O coitado do aposentado – e 
está provado pela Fundação Getúlio Vargas que a sua 
inflação, sim, é a mais alta do que em outros setores 
– terá problemas em sua aposentadoria, se for dado 
o reajuste.

Sr. Presidente, estou sendo coerente com as 
emendas que apresentei, emendas à política do salá-
rio mínimo e apresentei também emendas à política 
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Ou seja, para receber um valor digno, o trabalha-
dor brasileiro deve requerer sua aposentadoria mais 
tarde e continuar contribuindo para ganhar mais.

Com a expectativa de vida subindo ano a ano, 
cada vez mais o trabalhador se distancia da possibi-
lidade de alcançar a aposentadoria sem redução no 
valor integral de seu benefício.

Assim, o que teremos? Logo nossos aposentados 
só receberão o equivalente a um salário mínimo.

Ou seja, o fator penaliza, sobremaneira, aquelas 
pessoas que começaram a trabalhar cedo, na maioria 
dos casos, cidadãos das classes mais pobres.

Por sermos contra isso é que apresentamos o PLS 
296/03 que extingue o Fator Previdenciário. Matéria já 
aprovada aqui, mas que, em função de recurso, deve-
rá ser apreciado em Plenário. Para que isso aconteça 
o mais rápido possível, apresentamos requerimento 
de urgência solicitando que o projeto seja aprecia-
do o mais rapidamente possível. Também o Senador 
Fernando Bezerra solicitou audiência pública na CAE 
– Comissão de Assuntos Econômicos.

O PLS 296/03 une todo o movimento sindical 
brasileiro. 

Diferente do que defendem alguns: o fator pre-
videnciário não reduz o déficit da previdência, pois a 
previdência não é deficitária, mas sim superavitária.

Um estudo elaborado a partir de 1999 pela Asso-
ciação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência 
Social (ANFIP), nos expõe, com riqueza de detalhes, 
as datas e as leis. Mostra que somente em dez anos 
mais de R$ 100 bilhões da Previdência Social foram 
desviados para outros fins.

Cálculos de especialistas indicam que no passa-
do o desvio foi de R$ 1 trilhão.

O levantamento feito pela ANFIP deixa claro que 
o Orçamento da Seguridade Social tem sido a grande 
fonte de recursos para socorrer orçamentos de órgãos 
dos Três Poderes.

Um exemplo: 80% do tão aclamado superávit 
primário é oriundo da Seguridade Social, conforme 
demonstra a ANFIP.

O déficit é apontado apenas pelos que consi-
deram somente as contribuições de empregados e 
empregadores, sem lembrar que a Constituição de 
1988 também destinou à Seguridade Social parte das 
receitas de tributos como Cofins, PIS, Lucro Líquido, 
Faturamento, Jogos Lotéricos, CPMF.

Por isso, ressaltamos nossa proposta de emen-
da Constitucional que estabelece que os recursos da 
Seguridade Social devam permanecer na Seguridade 
Social, onde se encontra a Previdência, a Saúde e a 
Assistência, a PEC 24/03.

Além disso, temos outro problema: a defasagem 
salarial. Recebemos diariamente em nosso gabinete 
correspondências relativas a isso. Nossos idosos vêem 
suas aposentadorias e pensões serem corroídas e te-
mem não conseguir mais se manter.

A política para quem ganha mais de um salário-
mínimo é cruel, o seu índice de reajuste é sempre infe-
rior ao salário-mínimo. Além disso, falta de clareza na 
aplicação dos índices. Uma hora é INPC, outra é IGP-DI, 
que de qualquer maneira é sempre o menor possível 
e não consegue acompanhar a inflação real.

As perdas até hoje, se usarmos como referência 
o ano de 1995, já chegam a 70%.

O achatamento é tão selvagem e desumano que 
se não for implementada uma mudança todos os apo-
sentados do Regime Geral de Previdência Social daqui 
a alguns anos estarão realmente recebendo apenas o 
equivalente a um salário-mínimo.

Em todos os projetos que apresentamos sem-
pre vinculamos o salário-mínimo aos benefícios dos 
aposentados e pensionistas que ganham mais que o 
mínimo. Um exemplo é o PLS 58/03 que tem por ob-
jetivo recompor o poder aquisitivo das aposentadorias 
e pensões pagas pela previdência social e às pagas 
pela União a seus inativos e pensionistas.

A relatoria do projeto é do senador Rodolpho 
Tourinho e, segundo ele, o parecer é favorável.

Propomos a atualização dos valores desses be-
nefícios restabelecendo a quantidade em salários-mí-
nimos que possuíam quando de sua concessão.

Temos também a PEC 13/06 que tem por fim 
vincular os benefícios dos aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, ao 
salário mínimo.

Sr. Presidente, amanhã a Câmara deve votar 
outra Medida Provisória extremamente importante, a 
MP 291/06. Ela trata sobre o reajuste dos benefícios 
mantidos pela previdência social.

Como dissemos, também apresentamos emenda 
a ela e esperamos que aconteça o mesmo que ocorreu 
na votação da MP 288: que o reajuste de 16,7% para 
aposentados e pensionistas seja aprovado.

Precisamos refletir:
Foi correto investirmos R$11 bilhões no Bolsa 

Família? Sim, foi. Então, por que não investirmos R$7 
bilhões em nossos aposentados e pensionistas?

Foi justo destinarmos R$75 bilhões para o pacote 
agrícola? Sim, foi. Então, por que não seria investir-
mos R$7 bilhões em nossos aposentados e pensio-
nistas?

Acertamos ao destinar R$4,5 bilhões em infra-es-
trutura? Sim. E acertaríamos ainda mais se investirmos 
R$7 bilhões em nossos aposentados e pensionistas.
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da medida provisória dos aposentados, garantindo 
simplesmente o mesmo percentual. 

Deixo bem claro, Sr. Presidente – e vou deixar 
na Mesa, cartas da Cobap, Confederação Brasileira 
de Aposentados e Pensionistas, que reúne mais de 
20 milhões de aposentados e pensionistas. Ela está 
fazendo um apelo, quase em lágrimas, para que Se-
nadores e Deputados consigam aprovar e sensibilizar 
o Executivo, para que a matéria não seja votada. 

Acho que é possível votar a matéria aqui no Se-
nado, acompanhando a votação quase unânime na 
Câmara. Confesso que, numa época, cheguei a ser 
defensor do Congresso unicameral. Depois, no Se-
nado, a partir do momento em que fomos avançan-
do numa postura, diria, progressista, fui vendo que o 
Senado avançava. Isso também me foi convencendo 
da importância de se ter um Congresso Bicameral. 
Por outro lado, não entendo como um Partido pode, 
na Câmara dos Deputados, por unanimidade, votar a 
favor de uma proposta e o mesmo Partido, no Sena-
do, votar diferente. Por que digo isso? Sabem quantos 
votos tivemos na Câmara contra o reajuste dos apo-
sentados? Cinco. Não foram mais do que cinco votos. 
No PMDB, por exemplo, só houve um voto contra. Do 
PT, só houve três votos contra. Do PL, só houve um. A 
não ser que todos os partidos estejam errados, chego 
a dizer que isso, para mim, é unanimidade. Se há 513 
votos, e somente cinco votos contra! São cinco voti-
nhos apenas, e não cinco partidos!

Isso demonstra que as emendas que apresen-
tamos têm uma sustentação técnica, política e social. 
Por isso, Sr. Presidente, faremos nesse tema não um 
debate contra ninguém. Por onde tenho passado, preo-
cupo-me em dizer que o que defendemos é a causa, a 
proposta, um princípio, uma lógica. Não é contra um ou 
outro, mas sim a favor daqueles que são efetivamente 
prejudicados. Por isso é que, nesses dados, estou cal-
culando a situação desses milhões de aposentados, 
que, a partir dessa decisão da Câmara, criaram uma 
expectativa de que o Senado irá referendar os 16,7% 
de reajuste e de que efetivamente não haverá veto por 
parte do Executivo. 

Ontem ainda, Sr. Presidente, participava de um 
evento com algumas centenas de idosos, e todos eles 
me perguntavam: “Qual é a expectativa no Senado?” 
Eu respondia: “Olha, a expectativa no Senado é que o 
Senado deve acompanhar a decisão da Câmara dos 
Deputados”. Porque, Sr. Presidente – eu tenho aqui 
os Anais da Câmara –, vamos ver que parlamentares 
de praticamente todos os partidos – não apenas do 
meu – apresentaram emendas nesse sentido. E não 
importa qual emenda foi aprovada ou de qual Partido. 

Se há coerência é porque foram parlamentares de to-
dos os Partidos.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sena-
dor Romero Jucá, ouço com satisfação o aparte de 
V. Exª.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador 
Paulo Paim, fiz questão de fazer este aparte porque 
V. Exª, recorrentemente, tem tratado deste tema e tem 
dedicado sua vida política e profissional a assuntos 
relevantes e importantes socialmente, como este da 
questão do reajuste do salário mínimo e apoio aos 
aposentados, e eu gostaria de participar e dizer que é 
um debate muito difícil. V. Exª entende a complexidade 
deste debate, porque, inclusive já tendo sido Ministro 
da Previdência, sabemos das dificuldades operacio-
nais da Previdência Social, e não só da Previdência 
federal, mas das estaduais e municipais, aquelas que 
existem. Há toda uma construção de recuperação do 
salário mínimo que tem sido feita ao longo dos últimos 
anos e que tem sido sinalizada para a sociedade. A 
extensão do reajuste para os outros aposentados do 
nível de recuperação do salário mínimo é uma decisão 
política que tem que se discutir, que é justa – não quero 
tirar aqui a justeza do atendimento dos aposentados –, 
mas que, dependendo de como seja enfocada daqui 
para frente, pode causar um impacto...

(Interrupção do som)

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – ...na dimi-
nuição da aceleração de recuperação do salário mí-
nimo. O salário mínimo foi recuperado em 15%, não 
é? O reajuste salarial que havia sido previsto era de 
5%, 1,5% a mais do que a correção específica. Temos 
que discutir isso. Se for para ter essa política – acho 
que é justo que se tenha essa política, que se tome 
essa decisão –, que também se estenda essa decisão 
para Estados e Municípios. Quer dizer, o aposentado 
federal vai ter 15% de reajuste; o aposentado estadu-
al precisa também ter 15% de reajuste. Senão, seria 
injusta essa medida.

Então, temos ou que pactuar um tipo de ação ou 
eu mesmo, como Líder do Governo, farei uma emen-
da, estendendo a Estados e Municípios o reajuste de 
15% para os aposentados. Eu não separo aposentado 
federal de aposentado estadual e municipal. Todos têm 
a mesma necessidade. Acho que essa discussão é 
importante de ser travada, mas já digo a V. Exª, corro-
borando com as suas posições de luta em defesa dos 
aposentados, que a minha disposição é a de apresentar 
uma emenda, ampliando para Estados e Municípios o 
reajuste de 15%.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Primeiro, 
faço um apelo ao Sr. Presidente, Senador Marco Ma-
ciel. Todos aqui usaram quinze minutos, além de um 
tempo extra. Eu recebi dez minutos mais dois, até o 
momento. Hoje, aqui, ninguém falou menos que vin-
te minutos. Eu me submeto, mas sei que o tema dos 
aposentados é delicado. Por isso, faço um apelo a V. 
Exª para que eu possa falar um pouco mais.

Senador Romero Jucá, veja bem a importância 
do aparte que V. Exª fez ao meu pronunciamento. V. 
Exª, na verdade, abordou o princípio da paridade. Se 
V. Exª quiser dar paridade aos aposentados e pensio-
nistas, está feito o jogo! V. Exª quer garantir para os 
servidores públicos estaduais e municipais a paridade 
total. Se se garantir a paridade total para todos – que 
é um outro princípio que não tem nada a ver com o 
Regime Geral da Previdência, e V. Exª conhece a área 
-, temos como dialogar, porque são propostas. Por que 
não conceder a paridade? O princípio da paridade é 
legítimo. O que estou propondo também é a paridade: 
o que foi dado ao salário mínimo deve se estender aos 
aposentados. É o princípio da paridade.

No entanto, insisto, meu caro Senador – e vi que 
há sensibilidade por parte de V. Exª -, que estabele-
çamos um belo debate – talvez uma negociação com 
o Executivo – para verificarmos efetivamente se as 
fontes de recursos que estamos apontando, que não 
são só de empregado e empregador, mas de Cofins, 
Pis/Pasep, CPMF, tributação pelo lucro, enfim, todo 
aquele arcabouço que garante a seguridade, ou seja, 
saúde, assistência e previdência. Se dali forem desti-
nados somente R$5 bilhões, estará resolvido o nosso 
problema com tranqüilidade.

Fui Secretário-Geral e Vice-Presidente da CUT 
Nacional e fui Presidente da Central Unitária do Rio 
Grande do Sul, que englobava todas as categorias e 
todos os setores. Houve desmembramento e criaram 
a Central.

Dizem que há acordo com as Centrais? Não é 
bem assim. Sou obrigado a dizer que algumas Centrais 
fizeram acordo; outras não. E a Cobap, primeira Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, 
em nenhum momento, selou nenhum tipo de acordo. 
Não há acordo sobre este tema! Há controvérsias. Há 
visões diferentes. Naturalmente, o meu Partido e o 
próprio Presidente sabem que não é possível que eu 
acompanhe tal votação, ocasião em que farei a defesa 
do reajuste dos aposentados e pensionistas coerente 
com o Estatuto do Idoso, com os projetos de política 
salarial que aqui apresentei e com as duas emendas 
que apresentei, estampadas junto à medida provisória, 
tanto a do salário mínimo quanto a dos aposentados 
e pensionistas.

O Senado deve acompanhar a Câmara, porque, 
a continuar a atual lógica, não haverá mais sentido em 
o trabalhador continuar pagando a Previdência. Não 
haverá lógica, porque ele paga a Previdência sobre 
dez, que não é dez, paga sobre oito.

Só que, a cada vez que vem um reajuste, o dele 
é reduzido, ano a ano. O que vai acontecer? Ora, se 
eu recebo um terço do percentual dado ao mínimo, 
em pouco tempo estarei também ganhando o mínimo. 
Já que é assegurado a todos com 65 anos o direito a 
receber um salário mínimo, não há por que se pagar 
a Previdência.

(Interrupção do som)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu vou 
garantir o meu, porque eu vou ter direito aos 65 anos. 
Não tem por que pagar. É nessa lógica, Sr. Presidente, 
que espero que construamos um grande entendimen-
to. Penso ser possível. Temos que, nesta Casa, olhar 
efetivamente para os idosos, para os mais pobres, 
para os aposentados, que pagaram ao longo de sua 
vida e que estão na expectativa de receber o reajuste 
concedido neste momento ao salário mínimo. E para 
eles, infelizmente, não houve a mesma lógica.

Tenho aqui todos os dados, Sr. Presidente. Mas 
é claro que vou aprofundar o tema em outro momen-
to. Eles comprovam que poderemos fazer um debate 
tranqüilo, equilibrado sobre a importância de esta Casa 
estender aos aposentados e pensionistas o mesmo 
percentual, ou seja, 16%.

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– Faço um apelo ao nobre Senador Paulo Paim para 
que conclua. V. Exª já está praticamente há 18 minu-
tos na tribuna.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SC) – Sr. Pre-
sidente, eu comecei a falar, e V. Exª me concedeu 10 
minutos. Depois, V. Exª me deu um minuto mais dois. 
Todos os outros oradores falaram mais. Quero apenas 
dar uma pequena explicação, porque as pessoas tam-
bém estão assistindo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– Certo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SC) – Hoje, se 
não me engano, o orador dispõe de 15 minutos. A mim, 
esse tempo não foi dado em nenhum momento. Iniciou-
se com 10 minutos, e não com 15 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE.) 
– Bom, mas eu gostaria, de toda maneira, de fazer um 
apelo a V. Exª, porque há três Líderes inscritos depois 
da fala de V. Exª. Mas V. Exª pode concluir.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço 
a V. Exª e ao Presidente Marco Maciel por sua tole-
rância, mas esse aparte tem por objetivo parabeni-
zá-lo. Eu vinha ouvindo o pronunciamento de V. Exª, 
e é muito bonito se ver neste País que, no Partido de 
V. Exª, há pessoas que não mudaram de idéia ainda 
e que continuam pensando aquilo que pregaram em 
praça pública.

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ao chegar 
ao Poder, três anos e meio depois, continuam pen-
sando da mesma maneira. V. Exª tem absoluta razão, 
o aposentado não se alimenta menos do que o ati-
vo. O aposentado cria, após longos anos de trabalho, 
condições para viver seus dias tranqüilos de velhice 
ao lado da família. Essa discriminação não era exata-
mente o que o Partido de V. Exª pregava. Se formos 
recorrer aos Anais do Congresso, veremos que não era 
exatamente isso. Compreendo a posição do Senador 
Romero Jucá, como Líder, que corre inclusive o risco, 
candidato a Governador de um Estado que também têm 
aposentados, assume essa posição corajosa, e isso é 
louvável. Mas tenho certeza de que o Partido de V. Exª 
nunca pregou isso. V. Exª tem razão. Parabéns.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu vou 
concluir, Sr. Presidente.

Naturalmente, eu também entendo a situação do 
Líder do Bloco ao fazer aqui as suas argumentações 
sobre o tema. 

Entendo que haverá uma outra oportunidade. Va-
mos aprofundar esse debate. Com certeza – espero 
–, devemos construir aqui uma proposta que atenda 
esses 22 milhões de aposentados e pensionistas, que 
estão nessa expectativa.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Quero ape-
nas deixar claro que não assumi posição contrária a 
esse entendimento. Apenas creio que isso precisa 
ser bem discutido porque hoje existe uma vertente de 
discussão de recuperação do salário mínimo que, ao 
atrelar o salário com a indexação previdenciária como 
um todo, terá que tomar uma decisão de fazer mais ou 
menos, mas é um debate legítimo e importante. Volto 
a dizer: se a posição majoritária do Senado for essa, 
vamos buscar caminhos para fortalecer outros seg-
mentos de aposentados que não estão inseridos no 
Regime Único da Previdência Social Federal.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª 
está discutindo paridade do servidor público, e eu es-
tou discutindo regime geral da Previdência.

Sr. Presidente, faremos o debate no momento da 
medida provisória, com os devidos argumentos. Estou 
convicto de que a coerência que todos os partidos 
mantiveram na Câmara será mantida também aqui no 
Senado, e os aposentados terão esse reajuste.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, na última quarta-feira, dia 7, o Brasil conquistou 
uma vitória: o plenário da Câmara aprovou a emenda 
à medida Provisória 288/06, que prevê o aumento de 
16,6% para todos os aposentados e pensionistas do 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), os que re-
cebem o equivalente ao salário mínimo e aqueles que 
recebem acima desse valor.

A MP 288 dispõe sobre o reajuste do salário mí-
nimo que vigora desde o dia 1º de abril deste ano. A 
emenda aprovada é idêntica às que já apresentamos, 
tanto a essa MP quanto na MP 291/06 referente aos 
aposentados.

Estão de parabéns os deputados e deputadas 
que, em sua ampla maioria, votaram em favor des-
se aumento. Somente cinco parlamentares votaram 
contra.

Agora a MP vem para esta Casa e esperamos 
que aqui o resultado seja o mesmo. Isso para que pos-
samos dar a nossos aposentados e pensionistas o que 
eles merecem: dignidade e respeito.

A aposentadoria não deveria ser um momento 
de desalento. Ao contrário, ela deve ser tratada com 
todo respeito. 

A pergunta é: nossos trabalhadores conseguem 
isso? Respondemos: não, pois quando recebem o 1º 
vencimento de suas aposentadorias, percebem que 
lhe foram tirados de 30 a 40% daquilo que recebiam 
enquanto estavam trabalhando.

Sim, esse é o perverso fator previdenciário, cuja 
fórmula de cálculo leva em consideração a alíquota de 
contribuição, idade e tempo de contribuição do traba-
lhador no momento da aposentadoria e expectativa de 
sobrevida (calculada conforme tabela do IBGE).

A lógica do fator é simples. Quanto mais o traba-
lhador demora a requerer o benefício, mais chance tem 
de aumentar o valor de sua aposentadoria.

Agora vejam a perversidade: Como o brasileiro 
está vivendo mais, quem se aposenta jovem fica mais 
tempo recebendo do INSS. Por isso, o valor de sua 
aposentadoria deve ser menor para que o trabalhador 
seja estimulado a continuar trabalhando.
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Enfim, o governo investiu em diversas áreas im-
portantes. Foram gastos justos e necessários, assim 
como o investimento em nossos aposentados e pen-
sionistas também é.

Esperamos que nesta Casa a votação da MP 288 
tenha o mesmo resultado obtido na Câmara: a aprova-
ção. E que a MP 291 siga na mesma linha.

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

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Maciel. PFL – PE) 

– Concedo a palavra ao nobre Líder Romero Jucá, mas 
antes ouço V. Exª, nobre Líder Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminhei à Mesa requerimento de informações ao Sr. 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário sobre 
a liberação e repasse de recursos públicos para en-
tidades que reivindicam a reforma agrária. Pergunto 
quantas são essas entidades, quais são elas, o volu-
me de recursos da União destinados a elas a partir de 
2003 até a presente data, qual é a fiscalização que o 
Governo porventura estaria fazendo e, por outro lado, 
como está fiscalizando os convênios, enfim.

Na justificativa, eu me refiro a uma entidade cha-
mada Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária 
(Anara), fundada e comandada por integrantes desse 
famigerado MLST, que recebeu R$5,6 milhões durante 
a gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A grande verdade é que, se a Câmara quiser 
processar por danos ao patrimônio daquela Casa o 
MLST, isso não será possível, porque não existe juri-
dicamente. Não dá para processar o MST. Eles fazem 
isso a propósito. Não existe a figura jurídica do MST 
nem do MLST. Existem essas empresas que recebem 
o dinheiro e que o usam não em atividades de prepa-
ração de agricultores, não em atividades de reforma 
agrária, não em atividades de técnicas de plantio ou de 
colheitas, mas sim nisso que vimos aqui: em tentativas 
de desmoralizar o regime democrático brasileiro.

Por tudo isso, quero de uma vez por todas re-
tirar esse véu, convocando o Ministro do Desenvol-
vimento Agrário à CAE e à CFC, para que, de frente 
para nós, S. Exª possa explicar mesmo que história é 
essa, qual é a efetiva ligação entre o Governo, essas 
entidades tipo MST e MLST e as “Anaras da vida”, 
que recebem o dinheiro e o repassam para a bader-
na enquanto este Governo não faz nenhuma reforma 
agrária neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 

– Concedo a palavra ao nobre Líder do Governo nesta 
Casa, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, serei breve. Pedi a palavra para fazer 
o registro à Casa e tornar público que, neste último 
sábado, dia 10, o PMDB, em convenção estadual em 
Roraima, junto com mais dez partidos de Oposição 
referendaram o meu nome, a minha indicação para a 
disputa ao Governo do Estado de Roraima.

Recebi essa incumbência com muita honra, por-
que é um desafio muito grande. Vamos enfrentar a 
máquina do Governo, enfrentar os desafios de difi-
culdade e de necessidade por que passa hoje o povo 
de Roraima, mas todos nós, dessa ampla coligação 
formada por PMDB, PT, PPS, PSB, PV, PCdoB, PST, 
PSDC e por vários outros Partidos, como PSC, PTC, 
PTN, enfim, estamos conscientes de que é preciso 
apresentar uma alternativa para que Roraima possa 
ser um Estado modelo para o País.

Existe essa possibilidade. O Estado de Roraima 
é potencialmente muito rico e possui uma população 
ainda pequena, com uma ocupação rarefeita. Sem dú-
vida alguma, é possível – com uma proposta moderna 
que respeite o meio ambiente e as questões indígenas, 
mas que resgate o desenvolvimento auto-sustentável 
da Amazônia em Roraima – fazer, como eu disse, um 
modelo de desenvolvimento.

Nós aceitamos o desafio, aceitamos a indicação. 
A partir de sábado, somos candidato ao Governo do 
Estado, vamos procurar construir uma grande aliança e 
vencer as eleições disputando-as democraticamente.

Faço esse registro dizendo inclusive que, mesmo 
sendo candidato, acumularei a Liderança do Governo. 
Para mim isso será sacrificado e trabalhoso, mas, sem 
dúvida alguma, eu não poderia prescindir de aceitar 
o desafio e essa convocação formada pelos partidos 
que hoje são Oposição ao Governo do Estado.

Então, fica o registro. Agradeço a confiança do 
povo de Roraima e a confiança e o apoio dos diversos 
segmentos organizados da sociedade que temos re-
cebido. Fica o nosso compromisso de fazer uma cam-
panha de alto nível, democrática, limpa, apresentando 
propostas, levando a condição do debate político para 
o alto nível que as campanhas devem ter, porque aden-
tram os lares, adentram as famílias de todos os Estados 
e, portanto, precisam ser respeitosas, criteriosas e pro-
positivas. Fica aqui o meu agradecimento e o registro 
da nossa candidatura ao Governo do Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 
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mas antes escuto o nobre Líder do PSDB, Senador 
Arthur Virgilio, que solicita a palavra pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
queiro Voto de Aplauso ao Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária e encaminho um breve 
pronunciamento explicativo.

O Voto deve-se ao fato de o Conar ter-se mostrado 
sensível à preocupação da sociedade e estabelecido 
novas normas, a vigorarem a partir de 1º de setem-
bro, relativas à publicidade de produtos destinados a 
crianças e adolescentes, bem como de alimentos e 
refrigerantes. Com isso, tomam conta da saúde das 
nossas crianças, que são, afinal de contas, um públi-

co mais facilmente induzível, evitando propagandas 
que procurem fazê-las ingerir alimentos não naturais, 
o que tem gerado esse fenômeno que não é próprio 
dos segmentos economicamente mais baixos da so-
ciedade, mas que atinge a todos igualmente em um 
País como o Brasil, que é o da obesidade, com todos 
os custos pessoais e psicológicos para os que sofrem 
trauma e com todos os custos para Previdência e para 
a saúde pública no País.

Está de parabéns o Conar.
Encaminhei o pronunciamento e o requerimento 

de Voto de Aplauso à Mesa

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) 
– O requerimento de V. Exª, será devidamente pro-
cessado.

Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro 
Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após a convenção 
que homologou a candidatura do Geraldo Alckmin à 
Presidência da República, o PT e o Presidente Lula 
reagem de forma autoritária às críticas proferidas du-
rante aquele evento, principalmente no extraordinário 
discurso do candidato Geraldo Alckmin. Ou seja, o 
PT, em que pese o fato de ter, durante 25 anos, usa-
do todos os instrumentos disponíveis para a crítica 
mais contundente, não admite ser criticado quando 
do confronto democrático, especialmente no período 
eleitoral, hora do balanço, da avaliação definitiva e do 
julgamento popular.

Os jornais retratam: “Planalto e PT vêem deses-
pero na crítica tucana”. Alegam sempre existir deses-
pero em razão de pesquisas que são divulgadas. Ora, 
Sr. Presidente, em que pese o fato de as pesquisas 
observarem um cenário distante do interesse popular 
– hoje não há o interesse da população pela candi-
datura de quem quer que seja –, por volta do dia 15 
de agosto, quando os candidatos estiverem no rádio 
e na televisão, certamente a população fará conces-
são aos políticos e acompanhará o processo eleitoral. 
Digo que fará concessão até porque nós os políticos 
– estou generalizando, evidentemente com o cuidado 
de dizer que não vale a generalização, mas, para usar 
o plural, nós, os políticos, não estamos merecendo 
muita atenção da população à nossa pregação. A pa-
lavra do político está tremendamente desvalorizada, 
exatamente em função da falta de respeito daqueles 
que, como autoridades maiores, se transformam em 
bravateiros, ilusionistas, escamoteadores da verdade, 
na esperança de se sustentarem popularmente à custa 
do engodo verborrágico.

É evidente que nós não merecemos mesmo tanta 
atenção da opinião pública neste momento e nem a 
mereceremos à frente. Mas nós a teremos, porque há 
uma preocupação com o futuro do País. E a população 
inteligente do Brasil haverá de sentir a sua responsabi-
lidade diante do confronto eleitoral e procurará usufruir 
da melhor forma de todas as informações, para julgar 
de maneira acertada e fazer a melhor escolha.

Não vou fazer referência a essas afirmações, que 
recolho na imprensa no dia de hoje, relativas às rea-
ções oficiais, tanto do Presidente Lula quanto do seu 
Partido, o PT, ao discurso do candidato à Presidência 
Geraldo Alckmin proferido ontem, em Belo Horizon-

te. Prefiro dizer que realmente não há desespero, ao 
contrário do que diz o PT. Há, sim, consciência de que 
temos muito a caminhar para chegarmos ao dia 1º de 
outubro em condições de sairmos vitoriosos. Mas es-
tamos certos de que é possível buscar a vitória, so-
bretudo com propostas.

Obviamente, não há como o Governo livrar-se 
das críticas. É obrigação, é dever da Oposição, no 
ano do balanço final, do julgamento, lançar luzes so-
bre os desmandos governamentais, para permitir à 
população os instrumentos adequados a fim de que 
ela possa julgar implacavelmente. Mas não ficaremos 
apenas na crítica. O PSDB, o PFL, o PPS, aqueles 
que sustentam a candidatura Alckmin à Presidência 
da República haverão de ter a competência necessá-
ria para oferecer ao País uma alternativa inteligente 
de mudança, com propostas que digam respeito às 
aspirações da sociedade. 

Ontem, em seu discurso, Alckmin orientou-nos 
sobre o que pretende. Deu sinais de que sua propos-
ta tem tudo para conquistar a preferência popular. Vou 
fazer referência apenas a alguns tópicos do longo 
discurso do Presidente Alckmin. Ele resumiu os seus 
objetivos, desejando um Brasil mais justo, menos de-
sigual, com menos miséria e mais oportunidades, com 
crescimento econômico acelerado e permanente. São 
objetivos ambiciosos, mas não há um bom vento para 
quem não sabe onde quer chegar.

Diz Alckmin em seu discurso:
No ano passado, na América Latina, o Brasil só 

cresceu mais do que o Haiti, um país pequeno e des-
pedaçado pela guerra. Em 2002, o Brasil respondia 
por 56% de tudo o que se produzia na América Latina. 
No ano que vem, segundo projeções dos organismos 
internacionais, vamos produzir só 47%.

É sobre isso que deveria o Governo Lula respon-
der, e não fazer alusão a um eventual desespero, que 
não existe, em razão de números de pesquisas que 
são transitórios, que não são definitivos, que não se 
sustentarão até o dia 1º de outubro, porque haverá de 
se estabelecer o contraditório, e, no estabelecimento 
do contraditório, a verdade sempre há de prevalecer.

Aliás, essa postura autoritária não é nova. Isso é 
bom porque nos lembra de fatos importantes durante 
esses três anos de Governo que exteriorizaram o per-
fil autoritário do Presidente da República. Todos nos 
lembramos da tentativa de se instituir a Ancinave, to-
dos nos lembramos da tentativa de se adotar normas 
que significariam uma espécie de censura à imprensa, 
nós nos lembramos da tentativa de adotar a mordaça 
para o Ministério Público. Portanto, a imprensa, a arte 
e a cultura e mais o Ministério Público foram ameaça-
dos em razão da arquitetura de um projeto de poder 
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autoritário de longo prazo que culminou com o grande 
escândalo de corrupção que investigamos por meio de 
CPIs no Congresso Nacional e que levou o Procura-
dor da República a denunciar quarenta daqueles que 
foram apontados pela CPMI dos Correios.

Portanto, essa postura autoritária esteve presente 
durante os três anos não só na palavra de quem go-
verna e de quem apóia o Governo, mas, sobretudo, 
em atos concretos que tinham por objetivo o estabe-
lecimento, sim, a arquitetura, enfim, de um projeto de 
poder autoritário de longo prazo.

Alckmin disse:

Estamos perdendo terreno, mesmo com-
parados a vizinhos que sempre foram mais 
frágeis e mais lentos. Não há propaganda ou 
discurso que esconda essa constatação: o Bra-
sil de Lula ficou para trás. Apequenou-se.

Pior: além do crescimento medíocre, o 
Governo Lula não fez nada, absolutamente 
nada, para que as condições de crescimento 
no futuro sejam melhores. Nenhuma das re-
formas estruturais. Nada. Não avançamos na 
infra-estrutura, andamos para trás nas agên-
cias reguladoras, pioramos no front do sistema 
tributário, aumentamos o custo-Brasil com a 
adição do custo-PT.

Aliás, quando destacamos a ausência de realiza-
ções do Governo Lula, no Paraná, na última sexta-feira, 
indagava-se a Lideranças políticas que recepcionaram 
Alckmin e mesmo aos jornalistas: “vocês se lembram 
de uma obra do Governo Lula no Paraná durante esses 
três anos?” Surpreendentemente, ninguém – nenhum 
político, nenhum jornalista – teve condições de apontar 
sequer uma obra realizada pelo Governo Lula.

Lembrei-me de uma que ele inaugurou na cam-
panha municipal. Para que tivesse um pretexto e pu-
desse chegar a Curitiba e apoiar seu candidato à 
Prefeitura de Curitiba, o Presidente Lula ousou inau-
gurar uma obra que mal começara: um laboratório. 
Colocou-se uma placa e o laboratório foi inaugurado 
na periferia de Curitiba. O que ocorreu? O laboratório 
não foi concluído até hoje. Ao contrário, está coberto 
pela mata, totalmente abandonado. Foi a única inau-
guração que vi o Presidente Lula realizar no Paraná 
nesses três anos.

Volto ao discurso de Alckmin:

Com a taxa de juros mais alta do mun-
do, com impostos levando 40% da riqueza 
produzida por ano, com a manutenção das 
desigualdades regionais, com as estradas 
esburacadas e a infra-estrutura abandonada, 
com sua burocracia, com o empreguismo, o 

Governo é responsável por um ambiente pouco 
propício ao empreendimento, ao investimento 
produtivo, à geração de riqueza, à criação de 
postos de trabalho.

Os maiores entraves imediatos ao nosso 
crescimento econômico são conhecidos: car-
ga tributária de mais, investimentos de menos 
e um Estado ineficiente no cumprimento de 
suas funções básicas, da provisão de estabi-
lidade institucional à educação e segurança 
pública.

Vou direto ao ponto. Meu compromisso é enviar 
ao Congresso, na primeira semana de Governo, pro-
jeto de reforma tributária que simplifique o modelo, 
estimule novos investimentos e busque eficiência. Em 
São Paulo, desde o Governo Mário Covas, reduzimos 
impostos de mais de duzentos produtos e serviços. 
Vamos fazer isso no Brasil.

Sei que a palavra do político está desvalorizada; 
a palavra do candidato ainda mais. Então, é possível 
que as pessoas digam: “Mas todos prometem, chegam 
ao poder e não realizam”. É por essa razão que é pre-
ciso verificar o que se fez, muito mais do que o que se 
diz. Tem autoridade para assumir compromissos quem, 
precedentemente, exercendo mandato executivo, tenha 
realizado os compromissos assumidos, tenha honra-
do os compromissos assumidos. É por essa razão 
que Geraldo Alckmin, ao apontar para uma eventual 
reforma tributária, já no início de seu mandato, traz a 
experiência vivida no Governo de São Paulo. Aliás, 
são os pressupostos básicos indispensáveis para que 
o eleitor possa depositar sua confiança em qualquer 
candidatura. Experiência administrativa positiva, com-
provadamente positiva, e honestidade são os requisitos 
básicos que fazem, a meu ver, de Geraldo Alckmin um 
candidato vitorioso. 

Volto ao discurso de S. Exª: 

Erra de novo ao imaginar que desenvol-
vimento se faz com inauguração de editais 
ou de estradas de ferro imaginárias, como a 
Transnordestina, ou obras virtuais, numa clara 
tentativa de iludir a população na véspera da 
eleição. É preciso dar um basta nisso tudo. As 
regiões menos desenvolvidas não podem ser 
tratadas como pedintes da Nação. 

Junto com a economia, nossa prioridade 
será a educação. Não há país que tenha pro-
gredido sem investimento e esforço enormes 
em educação. Cada vez mais, a escola deve 
ocupar um papel central na vida, não só dos 
estudantes, mas de suas famílias e da comu-
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nidade, articulada com as políticas de trabalho, 
saúde, segurança, cultura e lazer.

Vamos retomar o acompanhamento das 
transferências de renda associadas à educa-
ção, saúde, segurança e oportunidades, para 
assegurar, de fato, a superação da pobreza. 

Na saúde, como na educação, o Brasil também 
andou para trás nos últimos anos. Não preciso lembrar 
o quadro caótico do atendimento público de saúde, em-
bora o atual Presidente o veja como ‘quase perfeito’, o 
que demonstra, mais uma vez, que ou ele é cínico ou 
vive em outro mundo, totalmente mal-informado. Mi-
nha visão é outra. Precisamos trabalhar, e muito, para 
melhorar o sistema público de saúde.

Aliás, Srs. Senadores, no Paraná, o item saúde 
é o de pior avaliação nas pesquisas de opinião públi-
ca. No Paraná – e imagino que esse quadro se repita 
em todo o País –, saúde pública é verdadeiro desca-
labro. É uma lástima. A população pobre, sobretudo, 
está totalmente excluída dos benefícios dos serviços 
públicos de saúde.

Enfim, essa é a constatação, e não a assertiva 
do Presidente da República, de que seu Governo é 
maravilhoso em matéria de atendimento na área de 
saúde pública. 

Precisamos trabalhar, e muito, para ampliar o 
acesso, a oferta dos serviços de saúde e para melho-
rar o atendimento. O primeiro passo para resolver um 
problema é reconhecer que ele existe. E não, como o 
atual Presidente, fingir que não o vê.

O Brasil precisa de uma reforma política. É um 
tema difícil para qualquer presidente, pois há muitos 
interesses enraizados e que não admitem ser contra-
riados. Mas não vou me omitir. Como Presidente, vou 
propor a discussão e as mudanças em que acredito, 
em termos francos e honestos. Da fidelidade partidária 
à discussão sobre o voto distrital misto. O essencial, no 
caso, é combater a descrença no sistema e aproximar 
os representantes dos representados. Com o desgaste 
da atividade política, disseminou-se, no Brasil, a falsa 
idéia de que todos os políticos são iguais. Não são. 
Somos muito diferentes, por exemplo, dos nossos ad-
versários que hoje estão atolados na lama moral que 
eles próprios criaram.

O povo brasileiro não é corrupto. O povo 
brasileiro não é mentiroso. O povo brasileiro 
não é preguiçoso. O povo brasileiro não é 
omisso. O povo brasileiro não é enganador. O 
povo brasileiro não é cínico. O seu presidente 
também não pode ser.

Minha missão é governar para incluir. 
Para diminuir desigualdades. Para assegurar 

oportunidades. Para construir soluções cole-
tivas para os problemas coletivos. Para asse-
gurar que o Brasil possa crescer economica-
mente e que todos os brasileiros possam se 
beneficiar desse progresso.

Aos mais fracos e aos mais necessita-
dos, um apoio maior. A todos, a certeza de 
que vamos construir uma Nação melhor. Minha 
missão é construir a maioria necessária para 
a realização desse projeto brasileiro. Tenho 
certeza de que vou conseguir.

O que os brasileiros viram nos últimos 
anos não tem paralelo na história do nosso 
País. Nunca houve tanta desfaçatez e tanto 
banditismo em esferas tão altas da Repúbli-
ca. “Mensalão”, corrupção nas estatais, dólar 
na cueca, dólar em caixa de bebida, malas 
de dinheiro, propinas, compra de Deputados, 
sanguessugas do dinheiro público. O aparelho 
de Estado tomado de assalto por quem devia 
geri-lo, especialmente por um partido político 
que deixou o Brasil vermelho de vergonha.

Que tempos são esses, em que um Procurador-
Geral da República denuncia uma quadrilha de 40 cri-
minosos e no meio da lista estão Ministros, auxiliares 
do Presidente, amigos do Presidente? Que tempos são 
esses, no Brasil, em que a cada vez que ouvem uma 
notícia sobre a quadrilha dos 40, os brasileiros pensam 
automaticamente, em silêncio: e o chefe? Onde está 
o chefe, o líder dos 40 ladrões?

Tristes tempos. Tristes tempos que, tenho 
certeza, vão acabar. Porque os brasileiros não 
aceitam a desonestidade e a traição dos que 
foram depositários dos seus sonhos.

Meus amigos e minhas amigas, nossa jornada 
começa hoje, aqui em Minas. Vamos com entusiasmo 
mostrar aos brasileiros que o Brasil tem jeito, que o 
Brasil pode, e vai, melhorar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são alguns 
tópicos do longo discurso do Presidente Alckmin, on-
tem, em Minas Gerais. Aliás, a escolha do local foi uma 
escolha emblemática. Minas Gerais é a terra da inte-
ligência política de Tancredo Neves, da competência 
administrativa e do espírito empreendedor e desenvol-
vimentista de Juscelino Kubitschek. Tem a governar o 
Estado um administrador capaz de superar dificulda-
des e de vencer, Aécio Neves, que certamente, pelos 
índices magníficos que ostenta nas pesquisas de opi-
nião pública, será reeleito Governador do Estado, para 
continuar com esse choque de gestão que, em Minas 
Gerais, demonstra que o Brasil tem jeito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Marco Maciel, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias, Líder do 
PSDB no Senado Federal.

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
A seguir, serei eu, Senador Tião Viana, e, poste-

riormente, o Senador Pedro Simon.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tratarei de três tópi-
cos no tempo que V. Exª me concede, Sr. Presidente.

O primeiro, sem dúvida, é prosseguir na análise 
tão competente que o Líder, Senador Alvaro Dias, acaba 
de oferecer a esta Casa. E não redundarei, pois darei 
uma versão que busca acrescentar ao que foi posto 
pelo Senador Alvaro Dias.

Para mim, ficou patente, no discurso sóbrio, que 
muitos disseram ser longo e que a mim pareceu ne-
cessariamente longo, porque resumia os tópicos prin-
cipais daquilo que será um futuro programa de Go-
verno do agora candidato Geraldo Alckmin, não mais 
pré-candidato. Esse pronunciamento, necessariamente 
longo,mostra a diferença entre sua posição e a de ad-
versário, sempre com posições ligeiras, apressadas, 
não raro levianas. Só se estende o Presidente Lula 
quando fala de futebol e, como ele não perde o bom 
humor, afirmou certo dia que não gosta de ver futebol 
acompanhado, porque as pessoas dizem muita bes-
teira quando assistem a futebol ao lado dele. Chega 
a ser irônico, porque foi precisamente ele, tratando de 
futebol, a praticar aquela grosseria com o craque Ro-
naldo, o qual respondeu de maneira altiva à pergunta. 
Imaginem se o Ronaldo se estende e resolve perguntar 
sobre mensalão, suborno, prevaricação, falcatruas.

A convenção do PSDB foi um fato bonito, expres-
sivo e marca o início de uma caminhada que, a partir 
da progressiva equalização, do progressivo equilíbrio 
das oportunidades de divulgação da proposta dos can-
didatos, levará, sem dúvida, também ao equilíbrio dos 
votos na aferição inicial das pesquisas. 

Até então, Lula estava sozinho. Daqui para frente, 
ainda com muita propaganda, com os exageros que 
pratica a Petrobras, falando de uma auto-suficiência 
ilusória, pois é apenas uma situação de equilíbrio mo-
mentâneo entre o que se importa e o que se exporta. 
O Brasil importa ainda o petróleo leve de que precisa 
e exporta o petróleo pesado, de que não faz uso e, 
portanto, continua dependente não só dessa commo-
dity do exterior para cá, como também depende dos 
preços dela nos mercados internacionais. Do mesmo 
jeito, nós vivemos em uma situação de equilíbrio. E eu 
procuro dizer, de uma maneira equilibrada, que não é 
mais do que uma situação de equilíbrio, porque o cres-
cimento econômico um pouco a mais já faria o Brasil, 

novamente, ter déficit em relação à relação exportação 
e importação de petróleo. 

Geraldo Alckmin falou como estadista. Falou com 
firmeza. A parte ética foi bem posta. A resposta do PT foi 
pífia. O Presidente Berzoini usa aquela estória de que se 
está desesperado... Desesperado por quê? O que denotou 
desespero? E o que leva o Presidente Berzoini a achar 
que o candidato Geraldo Alckmin estaria desesperado? 
Digamos que fosse para perder a eleição. Qual é o pro-
blema, Sr. Presidente, de um democrata perder uma elei-
ção? Qual é o problema? Não gostam de perder eleição 
dois tipos de gente: o corrupto e o ditador. O autoritário e 
o corrupto. Aquele não quer perder porque quer continuar 
mandando, e o outro que não se afastar do cofre público. 
Mas, a pessoa normal, equilibrada, decente, por que não 
pode perder uma eleição? Pode e ganha. Pode perder 
como pode ganhar. E, ganhando, trata do mesmo jeito a 
sua vida e trata, de maneira especial, a vida das pesso-
as a quem vai governar. Se perder, que o Brasil cumpra 
com a sua destinação, com o seu destino, enfim... Mas 
só na cabeça de quem está com visão deturpada é que 
parece uma aberração, Senador Paulo Paim, se perder 
uma eleição. Qual é o problema? Em uma democracia, 
e na eleição não têm empate, as pessoas ganham ou 
perdem a eleição. Então, quando o Presidente Berzoini 
diz “está desesperado”, a impressão que passa é que 
ele se reflete no espelho. Quer dizer, estaria desespera-
do se fosse ele a estar ameaçado de perder a eleição. 
Um democrata, não! Um democrata perde ou ganha, 
mas desesperado não fica. Só fica se não for honesto 
– e esse não é o caso do Berzoini, eu tenho, por ele, um 
respeito grande nesse campo – ou autoritário. Aí, sim,ele 
me parece autoritário, porque, se não fosse autoritário, 
não teria colocado pessoas de 90 anos nas ruas, nas 
filas das madrugadas lá na Previdência Social.

Sr. Presidente, foi um grande fato, foi um grande 
feito. Estamos caminhando. Estamos em marcha batida 
para buscar a vitória de Geraldo Alckmin e José Jorge 
e já com o apoio do PPS, Partido de enorme significa-
ção, do Deputado Roberto Freire, figura símbolo das 
lutas por democracia no País, alguém de quem se pode 
discordar e com quem se pode concordar, mas que me 
parece uma unanimidade quando a análise parte das 
pessoas de boa-fé. Roberto Freire é um homem de bem, 
Roberto Freire é um homem corajoso, Roberto Freire é 
um homem que pensa, acima de tudo, no País. Poderia 
perfeitamente demorar com uma pré-candidatura, levar 
até o último momento. Não pensa nele próprio, pensa 
no País. Por isso, aqui desta tribuna, rendo uma home-
nagem muito especial a Roberto Freire, ao seu espírito 
público e ao seu Partido, que, sem dúvida nenhuma, 
honra as tradições, tradições libertárias sim, tradições 
humanistas sim, tradições que fazem parte da melhor 
história política do Brasil, que são as tradições do Partido 
Comunista Brasileiro, o Partido ao qual Roberto Freire 
deu os melhores anos de sua vida – uma vida que con-
tinua dando frutos significativos até hoje.
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Sr. Presidente, na semana passada, fiz desta 
tribuna apelo ao Governo para a reabertura do ne-
cessário diálogo com os servidores do Judiciário, em 
greve em todo o País. 

O início dos entendimentos é urgente. Até aqui, 
o Governo mantém-se insensível, e a continuidade do 
movimento grevista pode colocar em risco, inclusive, a 
realização das eleições de 1º de outubro. Dou exem-
plo do meu Estado: alguns meses são demandados 
para que se possa preparar uma eleição num Estado 
tão vasto e de comunicação tão complicada quanto o 
Amazonas.

A greve atinge 24 Estados, incluindo os servido-
res dos tribunais regionais eleitorais. Procurarei o Mi-
nistro Tarso Genro para levar-lhe a preocupação que 
acabo de relatar.

Os servidores pretendem a aprovação do projeto 
de lei que trata do plano de cargos e salários da ca-
tegoria. Outro dia, estive com os grevistas quando fui 
fazer uma visita de cortesia ao Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, Desem-
bargador Glacimar.

Neste momento, saúdo a entrada, neste plená-
rio, do tetracampeão mundial de boxe, nosso querido 
Popó, Acelino Freitas. O Senador Magno Malta está 
trazendo esse cinturão que tem custado tanto esfor-
ço, suor e lágrimas a Popó e aos que acreditam nele. 
Faço essa saudação, com todo empenho, ao querido 
amigo, uma figura por quem tenho muito carinho e a 
quem o Brasil deve muito.

Concedo um aparte ao Senador Magno Malta. 
Em seguida, retomo o fio do meu discurso.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador 
Arthur Virgílio, foi providência divina a presença de V. 
Exª agora na tribuna. V. Exª é lutador de jiu-jitsu e ama 
tanto as artes marciais, os esportes e aqueles que os 
praticam. Certamente, o esporte é o antídoto e tam-
bém o preventivo mais significativo contra as drogas 
e a violência. Popó simboliza isso tudo para nós. É o 
orgulho brasileiro, porque é o único tetracampeão mun-
dial de boxe. O Brasil tinha dois eventos importantes 
neste ano: esse tetracampeonato do Popó nos Estados 
Unidos e a Copa do Mundo. O Popó foi e já resolveu o 
problema: já ganhou e está com o cinturão. Vamos tor-
cer agora para a nossa Seleção trazer o campeonato 
do mundo para nós. O Popó simboliza muito porque a 
história dele... Senador Tião Viana, V. Exª que está na 
Presidência, enquanto recebe o Popó, eu tive...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vamos 
parar tudo para dar um abraço no Popó.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador 
Arthur, eu dizia ao Presidente Lula – e até citei o nome 
de V. Exª – que o Popó vai receber patrocínio do Go-
verno. Nós somos o País do futebol, o Ronaldinho ser o 
primeiro do mundo não é novidade. Daqui a pouco será 
o Robinho, depois outro Robinho, depois outro Ronaldi-
nho... Vai ser sempre assim aqui, porque somos o País 
do futebol. Mas não somos o País do boxe e temos o 

tetracampeão do mundo aqui, sem a tradição. Quer di-
zer, você tem o Servílio, o nosso Éder Jofre, o Sertão, 
o Miguel de Oliveira, mas não um tetracampeão. Então, 
Senador Arthur, eu tive o privilégio de assistir à última 
luta do Popó, quando vi nossos irmãos americanos ten-
tando construir outro ídolo, depois do Mike Tyson. Refiro-
me a Zahir Raheem, tratado nas televisões americanas 
como rei. Eu fiquei constrangido ao ver isso. O Popó 
era mostrado rapidinho, por uns trinta segundos, como 
se nada fosse, para construir esse novo rei, esse novo 
ídolo nos Estados Unidos. Eu acompanhei, sofrendo, 
aquela luta de doze rounds. Popó, brasileiro pobre, da 
Baixa de Quintas, tinha tudo para ser um drogado, um 
alcoólatra, mas fez do esporte a sua razão de viver, o 
seu objetivo. A vida dele nos chama a atenção e nos 
dá muito orgulho. Ao Presidente Lula, eu dizia: “Presi-
dente, o senhor fique absolutamente tranqüilo, porque o 
Popó é unanimidade no Brasil e também no Senado. O 
Senador Arthur Virgílio sente pelo Popó o mesmo que 
eu sinto”. Eu disse tudo isso ao Presidente, que ago-
ra descobriu que nós temos tanta vocação para esse 
esporte quanto temos para o futebol, mas nada se fez 
pelo boxe, nada se investiu nesse esporte. Senador 
Tião Viana, é a Petrobras que vai patrocinar o Popó e 
também outros campeões brasileiros, como o Sertão, 
um homem analfabeto, baiano, que foi para São Paulo 
ganhar a vida, acreditando no esporte que ia praticar. 
Ele foi lá e ganhou o título mundial, como tantos outros 
que estão espalhados nas academias. Eu concluo o 
meu aparte, Senador Arthur Virgílio, dizendo que na 
minha instituição – o Projeto Vem Viver, de recuperação 
de drogados – há uma academia chamada “Academia 
Popó, Mão de Pedra”, que é a academia do Popó. Lá 
há crianças de nove anos, traficantes de crack; de oito 
anos, alcoólatras; de doze anos de idade, traficantes. 
Eu os tenho acolhido como filhos. Eles estão dentro da 
academia, treinando, se disciplinando e vivendo o so-
nho de, daqui a pouco, virarem um campeão brasileiro, 
um campeão capixaba, um campeão do mundo, como 
Popó, inspirados na vida desse baiano, desse brasilei-
ro, que inspira a todos nós. Sentimos muito orgulho de 
tê-lo como amigo e saber que ele nos representa muito 
bem. Muito obrigado pelo aparte. Os Senadores Pedro 
Simon e Paulo Paim e todos os que aqui estão querem 
abraçar o nobre tetracampeão mundial de boxe.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Arthur Virgílio, peço licença a V. Exª para, 
em nome da Presidência, cumprimentar Popó e dizer 
que seu exemplo tem de ser observado e seguido por 
todas as gerações. Sua luta é motivo de orgulho para 
todo o País, assim como a sua trajetória como homem, 
como esportista e como brasileiro.

Parabéns.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Muito 

bem, Sr. Presidente. Antes de retomar o fio do discurso, 
lembro-me de que tivemos dois pugilistas de bom nível 
no País: o Doria* e o Maguila, que chegaram a campeões 
do mundo por entidades de importância menor que as 
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que consagraram Popó. Tivemos recentemente o Sertão*; 
Miguel de Oliveira, por um breve período; o Servílio*, que 
foi medalha de bronze na Olimpíada; antes desses, tive-
mos Éder Jofre*, excepcional lutador nos pesos: galo, 
primeiro, depois, pena, excepcional campeão. 

Nesse mesmo pé, nesse mesmo calibre, há o 
Popó que resume toda a garra, toda a luta e todo o 
espírito de resistência do povo brasileiro. A ele, todas 
as minhas homenagens, Sr. Presidente.

Retomo o discurso para dizer que a greve dos 
servidores da Justiça atinge 24 Estados, incluindo os 
servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais. Procurarei 
o Ministro Tarso Genro para levar-lhe a preocupação 
que acabo de relatar.

Os servidores querem a aprovação do Projeto de 
Lei que trata do Plano de Cargos e Salários da catego-
ria. O Projeto deve ser votado amanhã na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos 
Deputados, e sua aprovação é necessária.

A proposição foi elaborada em comum acordo entre 
o Executivo e o Poder Judiciário. Espero que o Governo 
seja sensível e dialogue com os servidores em greve. 
Eles advertem que a aprovação deve ocorrer em tem-
po, ou seja, até o dia 30 deste mês, tendo em vista as 
proibições legais, a partir de 1º de julho, por causa das 
eleições de outubro. Então, o prazo é muito curto.

Falei sobre o tema com o ilustre Deputado per-
nambucano Maurício Rands, do PT, que é o relator do 
Projeto. Repito que procurarei o Ministro Tarso Genro. 
Insisto que é hora de negociação. A greve é justa e, 
portanto, desta vez entro no mérito, sim, e me solida-
rizo com o movimento.

Repito que visitei o Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Amazonas, Embaixador Manuel Glaci-
mar, e lá mantive contato com os grevistas e coloquei 
à disposição toda a estrutura do meu gabinete. Resolvi 
apoiá-los por entender ser uma greve justa.

Aqui faço este pronunciamento, que é o primeiro 
de uma série. Espero que possamos realmente abrir 
uma negociação decente com os grevistas. 

Outro assunto:
Sr. Presidente, o principal pólo do Distrito Indus-

trial de Manaus é o de televisores e está ameaçado 
por um facciosismo. Há Estados que começam uma 
discussão tênue, mas que quero pura e simplesmente 
esclarecer no nascedouro, tentando fazer com que a 
futura televisão digital seja enquadrada nos benefícios 
da Lei de Informática. Isso equivaleria a dizer que a 
televisão analogica, a atrasada, ficaria para o pólo de 
Manaus, ou seja, o pólo morreria, e a televisão digital, 
incentivada pela Lei de Informática, ficaria em outros 
Estados que não o Amazonas. Isso quebraria um con-
trato nacional, segundo o qual, na atual divisão social do 
trabalho, ao meu Estado caberia produzir televisores. 

Eu devo deixar bem claro que estou vigilante. A 
minha Bancada está vigilante. E os Deputados e Se-
nadores do Amazonas estamos vigilantes. Nós não 
compactuaremos com essa idéia e não aceitaremos 

isso de jeito algum, até porque, Sr. Presidente, para 
nós está muito claro que televisores e suas evoluções 
tecnológicas são, na divisão social do trabalho estabe-
lecida no Brasil, contemplados pelos incentivos da lei 
que criou a Zona Franca de Manaus e ponto. 

Então, se a televisão, amanhã, nadar, ela vai ser 
fabricada no Amazonas. Se ela voar, vai ser fabricada 
no Amazonas. Se ela flutuar, como aquele astronauta do 
Presidente Lula, ela vai flutuar no Amazonas, ou seja, não 
vamos abrir mão, sob nenhuma hipótese, da TV digital. 

Deixo bem claro que isso será realmente um ca-
valo-de-batalha para nós, que temos o maior respeito 
e orgulho pelos avanços e progressos obtidos pelos 
outros Estados, mas saberemos defender a parte que é 
nossa, com muita disposição e garra. Não haverá nada 
que nos impeça de defender aquilo que é nosso. 

Portanto, esse é o primeiro aviso. Eu digo isso com 
muita tranqüilidade. Que não usem de subterfúgios para 
dizer que televisão digital não é televisão, que é compu-
tador, porque não o é. Daqui a pouco alguém faz uma 
operação, coloca um chip para não morrer e vão dizer 
que aquele homem virou um computador. Não virou; é 
um homem. Então, a televisão com chip é televisão. E 
televisão, na divisão social do trabalho, repito, que tem 
regido a vida econômica brasileira, é um bem produzido 
no Pólo Industrial de Manaus; portanto, sob os bene-
fícios fiscais do pólo da minha cidade, do meu Estado. 
Estamos alerta porque já percebemos uma tentativa 
insidiosa de se enfraquecer o pólo de Manaus, levando 
para outros Estados aquilo que hoje é a principal fonte 
de recursos, num pólo que este faturará alguma coisa 
entre US$20 e US$22 bilhões, algo que não é desprezí-
vel e que deve ser levado no devido respeito, na devida 
conta pelo conjunto deste País chamado Brasil.

Finalmente, Sr. Presidente, eu lamento que Lula 
e o PT aceitem mensaleiros no seu palanque. A dire-
ção do PT afirma nesta segunda que nem o Presidente 
Lula nem o PT se constrangerão em receber nos seus 
palanques Deputados acusados de receber mensalão 
e denunciados à Justiça por integrar esquemas de 
corrupção. Segundo o Presidente do PT, seriam pes-
soas sem interdição política e, portanto, com direito a 
disputar e que serão julgadas pelo povo.

Como mudou o PT! Como era e como é! Tenho 
muito medo de como venha a ser o futuro, porque dizem 
alguns, os pessimistas, que é para trás que se anda. 

Eles falam aqui em biografia, mas o grande fato 
é que não se parece nem de leve com aquele partido 
que primava pelo cuidado com a ética na vida pública e 
que, portanto, hoje em dia acha que tudo soma, inclu-
sive mensaleiros no palanque, só porque os mensalei-
ros não foram ainda condenados em última instância, 
apesar de todas as provas que as CPIs coligiram, de 
todas as evidências que as CPIs coligiram e de todas 
as circunstâncias que foram devidamente apuradas, 
Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Obrigado a V. Exª.

Concedemos a palavra, como orador inscrito, ao 
nobre Senador Tião Viana, do PT do Estado do Acre.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, trago uma análise que 
foi veiculada, de maneira muito positiva, no jornal Va-
lor Econômico e também no caderno Folha Dinheiro 
do jornal Folha de S.Paulo do último final de semana, 
cujo título julgo de relevância para o nosso País: “‘Renda 
chinesa’ aquece a economia e ameaça contas”. Estão 
falando sobre os programas sociais do Governo brasilei-
ro. É matéria da maior importância e vem reconhecida, 
em termos de análise, por Marcelo Neri, que dirige o 
IBGE, e também por Ricardo Paes de Barros, que dirige 
institutos econômicos de avaliação e qualidade de vida 
da população brasileira, como, no caso, a PNAD.

Acho que é uma matéria muito importante, sobre-
tudo quando vem comparada a um artigo do jornalista 
Gilberto Dimenstein, do jornal Folha de S.Paulo de do-
mingo, dia 4 de junho, de que eu gostaria de fazer a leitura 
e abrir para uma reflexão do próprio Senado Federal.

Diz o seguinte Gilberto Dimenstein:

Para os mais pobres, Brasil cresce como 
a China

A explicação do enigma Lula – Folha de 
São Paulo, 4 de junho de 2006.

Como alguém é capaz de apanhar tanto 
por tanto tempo e ainda ficar mais forte elei-
toralmente?

Um dos mais respeitados estudiosos da 
realidade social brasileira, o economista Ricardo 
Paes de Barros, fez uma série de cálculos ma-
temáticos que ajudam a esclarecer o enigma de 
Lula. Como alguém é capaz de apanhar tanto 
por tanto tempo e ainda ficar mais forte eleito-
ralmente, como mostraram mais uma vez, na 
semana passada, Ibope e Vox Populi?

Sabemos que boa parte desse prestígio 
se deve a programas como o Bolsa Família, à 
estabilidade da moeda – o preço dos alimentos 
cresce abaixo da inflação -, ao aumento do sa-
lário mínimo e à geração de empregos. Ricardo 
Paes de Barros vai mais longe e detalha o im-
pacto dessas ações entre os 20% mais pobres 
da população. “É como se essas pessoas, sem 
nenhum exagero, estivessem na China.” Em 
2004, por exemplo, nesse segmento mais pobre, 
o aumento da renda per capita foi de 12%, para 
um crescimento médio, no País, de 3% – é um 
movimento que, embora em menor intensidade, 
vem desde 2000 e perdura até agora.

Os cálculos dele são baseados nas amostra-
gens oficiais realizadas pelo IBGE e se baseiam 
na redução da desigualdade combinada com o 
crescimento econômico. “Em geral, as pessoas 
não percebem o efeito dessa combinação porque 
não se traduzem os indicadores”, diz ele.

É difícil, de fato, entender o que significa 
uma redução do coeficiente de Gini (medida 
de concentração de renda) [...] [Quanto mais 
próximo de um, maior a concentração de renda; 
quanto mais distante de um, menor a concen-
tração de renda e, portanto, a desigualdade é 
rompida, e começa a haver um processo de 
recuperação da inclusão social em qualquer 
país.] [...], que, de 2000 a 2004, caiu de 0,597 
para 0,574. É uma redução de 4%, o que, ain-
da assim, não diz muita coisa – 1% menos ao 
ano. Parece também não dizer nada que, nesse 
período, a renda dos 20%, em relação ao total 
do bolo, subiu de 2,2% para 2,7%.

Supondo-se que o crescimento econômico 
fosse zero e mantida a redução da desigualda-
de de 1%, a evolução da renda per capita dos 
mais pobres chegaria a 4%; daí se vê o peso 
da distribuição de renda. A tradução desses 
amontoados de números é o padrão “chinês”, ou 
seja, um aumento médio, nesses quatro anos, 
de quase 8%. Para os 10% mais pobres, no ano 
de 2004, o poder aquisitivo subiu 16%.

Em nenhum momento, nem indiretamente, 
Ricardo Paes de Barros vincula esses dados ao 
desempenho eleitoral de Lula. Mas é como pode 
ser entendido o significado do anúncio, na quar-
ta-feira, do aumento de 1,4% do PIB do primeiro 
trimestre deste ano em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Isso indica que, no final do ano, a 
economia terá crescido algo em torno de 4%.

Na tradução de Paes de Barros, supondo 
(como ele imagina provável) que a distribuição 
de renda continue evoluindo, devido à amplia-
ção, por exemplo, dos programas de renda e 
do salário mínimo, aquela faixa dos 20% mais 
pobres continuará acima do “padrão chinês”. 
“Esse segmento está na euforia. Ao contrário 
do que acontece nas camadas mais altas, onde 
a renda está estagnada ou, em determinadas 
faixas, caindo”, diz. É algo que as pessoas que 
estão no topo não conseguem sentir e, talvez 
por isso, tenha sido mais difícil vislumbrar a 
força de Lula nas camadas mais pobres. [...]

E depois continua o artigo de Gilberto Dimenstein, 
comentando uma matéria dessa dimensão.

Sr. Presidente, quando temos o debate longo da 
responsabilidade política e social dos governos, eu só 
fico na expectativa de que, um dia, possamos reconhecer 
o que seria o avanço na área social de governos brasi-
leiros. E tivemos, de modo reconhecido, o ano de 2000 
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como um marco de um processo de inclusão, um marco 
de políticas sociais que tiveram alcance social.

Não tenho problema algum em dizer que foi no 
Governo de Fernando Henrique que houve um passo 
nesse sentido; que esse processo se acelerou e teve 
um pico no ano de 2004; que o Governo do Presiden-
te Lula tem como marca esse processo de inclusão e 
de oportunidades ao cidadão brasileiro excluído; que 
há um choque, um debate entre aqueles que dizem 
que esses recursos poderiam ser investidos para um 
processo de desenvolvimento econômico localizado, 
que redundaria em absorção da pobreza para um ou-
tro patamar da vida nacional.

Mas é aquela frase de Betinho que nos desperta 
sempre: a fome tem pressa, a fome tem muita pressa. 
E o Presidente Lula, como um filho legítimo da pobreza 
que foi, que passou a sua travessia de dificuldades, ti-
nha o dever de ter responsabilidade social, como teve. 
Tem erros de Governo? Tem. De governabilidade? Tem. 
Soube avançar muito e multiplicar a ampliação dos 
programas sociais, que começaram, de maneira sóli-
da, no Governo Fernando Henrique? Soube. Merece 
o reconhecimento? Merece.

Hoje, há um debate posto até no campo eleitoral. 
Eu acho que, mais importante para a relação Gover-
no e Oposição, seria que a responsabilidade social do 
Governo Fernando Henrique e a do Governo Lula não 
entrassem no debate direto, porque esse programa é 
maior do que qualquer governo, é maior do que qual-
quer responsabilidade política que estejamos vivendo. 
Acho que, assim, faríamos uma eleição baseada em 
temas muito mais relevantes.

O Senador Arthur Virgílio, que sempre debate em 
campo aberto, com tanta lucidez e profundidade, enrique-
cerá, sem dúvida, o meu pronunciamento, num posicio-
namento político que tem a respeito da matéria. Depois, 
concederei um aparte ao Senador Paulo Paim.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador Tião 
Viana, é sempre bom ouvi-lo, porque V. Exª faz parte 
daqueles que propõem sempre um debate qualifica-
do. Mas eu tenho uma observação a fazer. Primeiro, 
quaisquer avanços devem ser inseridos na idéia do 
processo brasileiro. Discordo muito do ajuntamento de 
programas. Eu preferiria os programas seccionados, 
que atenderiam melhor aos setores – por exemplo, o 
Bolsa Escola, claramente destinado a manter o aluno 
na sala de aula. Mas nada de se diminuir, e, sim, a 
idéia de se estender a quem precise, com a preocu-
pação que, para mim, deveria ter sido acrescentada 
neste Governo, de se ter a porta de entrada e a porta 
de saída. O ideal mesmo não é hoje um milhão, ama-
nhã dois milhões e, depois de amanhã, dez milhões. 
O ideal é hoje cinco milhões, amanhã quatro milhões 
e, depois, três milhões, porque mais famílias estariam 
sendo libertadas da miséria e da fome. Então, eu que-
ro fazer aqui dois alertas. A conjuntura internacional 
mudou. Isso também está bastante claro quando se lê 
o relatório do Ipea. A conjuntura internacional mudou. 

Ela não é mais a mesma. Ela não está tétrica, mas não 
é mais cor-de-rosa. Temos uma situação fiscal que se 
complica. Os gastos públicos estão aumentando de 
maneira exponencial, estão aumentando muito mais 
amplamente do que o crescimento positivo do PIB. Por 
outro lado, há muito tempo – depois do início deste 
Governo, em que se tentou fazer reformas -, abando-
nou-se neste País a idéia da reforma estrutural. Qual é 
a situação? Inevitavelmente, terá que se fazer o ajuste 
das contas públicas – seja quem venha a ser o próximo 
Presidente – e terá que se retomar o fio das reformas 
estruturais – seja quem venha a ser o próximo Presi-
dente. Ou seja, não prevejo para o próximo Presidente 
boa vida, não prevejo facilidades. E creio que esse é 
um calcanhar-de-aquiles do próximo Governo, porque 
ele poderia ter insistido nas reformas e não o fez. E, 
para isso, ele contaria com o apoio da Oposição nesta 
Casa – V. Exª sabe disso. Por outro lado, poderia ter 
sido mais cuidadoso na questão fiscal, e não o foi. Por 
outro lado ainda, poderia ter, a meu ver, aproveitado 
esta maré de bonança para ter imprimido crescimento 
que não se deveria comparar a governos passados – e 
V. Exª não o faz, pela honestidade intelectual de que é 
munido -, mas a comparação deveria ser feita com pa-
íses à nossa volta nesta atual conjuntura. E nós vemos 
que o Brasil cresceu menos do que poderia. Diferente 
da formiguinha, armazenou menos do que seria o ne-
cessário e menos do que poderia. E nós imaginamos 
que possa estar vindo algum “inverno” por aí, com a 
aterrissagem da economia americana, com o fato de 
que não manteremos um mundo com essa voracidade 
de consumo e de commodities que a China demonstra 
a vida toda, nem um mundo que financie os déficits 
gêmeos americanos do jeito que a China o tem feito. 
Então, para mim a palavra de ordem está em olharmos 
a questão fiscal, está em olharmos para valer a reto-
mada do processo de reformas estruturais, sem o que 
teremos problemas, sem dúvida, no próximo quadriênio 
– e acho até que já vamos ter. Obrigado, Senador Tião. 
Uma contribuição para o seu raciocínio.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Arthur Virgílio, que só engrandece o 
meu pronunciamento e tem tido o cuidado de debater e 
alertar este País para esse momento de viés, podemos 
dizer, de inquietação da taxa de juros nos países de-
senvolvidos, que pode afetar seriamente este momento 
auspicioso das economias emergentes onde o Brasil 
se insere. A sua preocupação com os gastos públicos 
também tem sido legítima e muito elevada.

Aliás, pude ver hoje um artigo do Ministro Tarso Genro 
assumindo o interesse que tem ele, como um quadro inte-
lectual da maior relevância do nosso projeto de Governo, 
para que o Brasil esteja aberto a um grande debate e a um 
grande pacto a favor das reformas estruturantes de que o 
Estado brasileiro precisa. Acho que esse é o caminho do 
diálogo. Não tenho dúvida de que podemos contribuir para 
que este País avance, se tivermos uma visão de Estado 
que seja maior do que a visão partidarizada.
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Veja estes dados, Senador Paulo Paim: temos 
3,9 milhões de empregos formais; temos recursos da 
ordem de mais de R$8,5 bilhões dirigidos para progra-
mas sociais como o Bolsa Família, ampliando aquilo 
que foi concebido e implantado no ano de 2000/2001 
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso e, no nos-
so Governo, teve um efeito multiplicador muito grande; 
existe sólida estabilidade do custo dos bens de consu-
mo básico. Todos esses são fatores que intervêm, de 
maneira muito direta, na inclusão social, com oportu-
nidades para os trabalhadores mais pobres.

É por isso que o Presidente Lula tem índices tão 
relevantes e tão positivos de governo nas regiões mais 
pobres do País, o que a classe média alta não perce-
be, porque está preocupada com perdas individuais. É 
a sociedade brasileira sentindo o impacto da inclusão 
social, sim, porque, no todo, as políticas de Governo 
têm tido um saldo positivo.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Paulo 
Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Tião 
Viana, primeiro cumprimento V. Exª. Eu dizia aqui ao 
Senador Pedro Simon como é boa essa relação com V. 
Exª. V. Exª é um daqueles homens públicos que não têm 
meias palavras. Em certos temas, V. Exª me diz, com 
toda a tranqüilidade: “Neste tema, eu lhe acompanho; 
neste, não lhe acompanho”. E nesse outro tema que é a 
PEC paralela, da qual V. Exª foi o grande construtor, eu 
pude lhe acompanhar e trabalhamos juntos com muita 
alegria. V. Exª, mais uma vez, da tribuna, demonstra 
toda sua sensibilidade com a questão social, falando 
exatamente sobre a situação dos mais pobres. Quero 
dizer a V. Exª que concordo com a análise de V. Exª e 
fico feliz. No fechamento, quando V. Exª faz a análise 
do combate à pobreza, com dados que lhe são forne-
cidos pelos analistas...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – E nunca 
podemos deixar de destacar o salário mínimo, que é 
uma bandeira sagrada da vida pública de V. Exª.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – De todos nós. 
Durante um longo período, tentávamos um aumento real 
maior para o salário mínimo, mas nos diziam: “A dema-
gogia vai quebrar o País”. E neste ano o Presidente Lula 
concedeu um aumento que é o maior – e não tem como 
alguém deixar de reconhecer – dos últimos 25 anos. O que 
aconteceu? Foi positivo, e o impacto acabou alavancando 
muitos programas sociais que têm ligação com o salário 
mínimo. O reajuste real foi em torno de 12%. Real! Quan-
do se fala em aumento de 16,7%, tem de se descontar a 
inflação, com o aumento real para o salário mínimo sen-
do em torno de 12%. É claro que isso teve repercussão 
positiva. Eu me senti contemplado, pois, felizmente, neste 
momento, uma tese que defendemos há tantos anos está 
sendo posta em prática, não provocando impacto negativo 
nenhum. Alguns diziam: “Com a inflação em torno de 2% 
ou 3%, como se vai dar um aumento de 16%?” Seríamos 
chamados de loucos se propuséssemos. Como sempre 
propusemos...! E o Presidente Lula, com a sua sabedo-

ria e o seu equilíbrio, no momento adequado, soube fazer 
esse aporte de recursos, para distribuição de renda para o 
conjunto do povo brasileiro. Isso também repercutiu – não 
somente isso, é claro, mas isso e toda essa lista que V. 
Exª enumerou. Aliás, eu poderia incluir, para completar, a 
importância do Programa Luz para Todos. Eu o acho um 
programa belíssimo, Senador Tião Viana. Com isso, ter-
mino, cumprimentando V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sem dú-
vida.

V. Exª tem absoluta razão, Senador Paim. É a cons-
tatação da responsabilidade social praticada pelo Gover-
no, fruto de um processo de aprendizado das políticas 
públicas brasileiras e dos governantes brasileiros.

Há poucas semanas, eu citava aqui o ocorrido 
no semi-árido nordestino. Em 1976, 50% crianças do 
semi-árido nordestino eram subnutridas. Hoje, essa 
taxa caiu para 6%. Então, houve uma ação oriunda de 
responsabilidade partilhada, uma pactuação entre o 
Governo Federal e Governos estaduais, e hoje temos 
outra realidade em onze Estados, pois nossos indica-
dores estão próximos aos chilenos.

Quanto à redução da pobreza no Brasil, a que se 
referiu o meu caro amigo e colega Arthur Virgílio, o Bra-
sil não cresceu tanto quanto alguns países da América 
Latina, mas reduziu a pobreza três vezes mais do que 
qualquer país da América Latina nesse período. São, pois, 
dados que compensam a responsabilidade social em re-
lação ao crescimento econômico. E o fato é que estamos 
crescendo. Temos um indicador de 4%, para este ano, 
de crescimento do PIB, o que pode ser alentador. Além 
disso, segundo o IPEA, mais precisamente segundo o 
Dr. Ricardo de Barros e o Dr. Marcelo Neri, se analisar-
mos em profundidade os dados de 2005, o impacto do 
aumento do salário mínimo para os aposentados, vamos 
obter indicadores muito mais fortes e observar que o ín-
dice de Gini tem caído gradativamente, demonstrando 
que a concentração da riqueza está sendo rompida no 
Brasil. Isso, associado ao Luz para Todos, a um avanço 
efetivo do processo de Reforma Agrária – que sei que V. 
Exª cobra tanto quanto nós – e a uma política de conso-
lidação de empregos informais e formais, fará com que 
este País seja outro. Poderemos, então, ter otimismo rea-
lista e responsável no futuro, conscientes de que a dívida 
ainda é muito grande, mas de que muito esforço tem sido 
feito pelo Presidente Lula e por seu Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Agradeço a V. Exª.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-

dente, pediria a V. Exª que inserisse no meu discurso, 
como anexo, os dados que tenho aqui.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento.

Concedemos a palavra ao nobre Senador Pedro 
Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.

V. Exª dispõe de 15 minutos, nobre Senador Pe-
dro Simon.

Como próximo orador inscrito, o nobre Senador 
Heráclito Fortes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, Srs. Parlamentares. Hoje, pela manhã, realizou-
se uma sessão especial do Movimento Democrático 
Brasileiro, para o qual tinham sido convocados, além 
dos membros da Executiva Nacional, Governadores, 
Presidentes Regionais e Lideranças Partidárias. A 
reunião foi marcada pela Executiva na quarta-feira 
passada, quando o Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral baixou uma medida e criou um impacto em 
todo o País, determinando que as eleições fossem to-
das verticalizadas, seja para Presidente, Governador 
ou Senador. 

Naquela reunião da Executiva, se criou um am-
biente realmente muito interessante. Os Líderes Go-
vernistas que querem um apoio ao Governo estavam 
muito preocupados, muito sérios, muito responsáveis, 
muito angustiados com o que ia acontecer. E as palavras 

dele foram palavras de bom senso, no sentido de que 
aqui não dá para ver quem ganhou nem quem perdeu, 
temos que tomar uma atitude e ver o que vamos fazer 
para enfrentar essa realidade. Os que queriam e que 
querem a candidatura própria concordaram. E eu fui 
um dos que disse que realmente achava que sim. 

Concordamos em não realizar a Convenção on-
tem, domingo, dia 11, marcada pela Justiça Eleitoral, 
para realizar antes uma nova reunião, essa que foi que 
feita hoje, para buscar o entendimento, para buscar 
uma fórmula através da qual o MDB sairia do impasse 
em que se encontrava.

Acontece que entre a marcação da data de hoje 
para a realização dessa reunião e a realização dela 
hoje, o Tribunal deu uma volta de cento e oitenta graus, 
atendendo a pressões de parlamentares e mais gen-
te e decisões pessoais. O Tribunal resolveu alterar e 
voltar à posição anterior: verticalização, só para a Pre-
sidência da República. Não implicava e não alterava 
a obrigatoriedade de quem não tivesse candidato à 
Presidência da República, não poderia fazer também 
coligações estaduais.

Realizamos a reunião hoje, e o clima era com-
pletamente diferente, era claro. Os governistas, mais 
exaltados, mais firmes, vieram com um pensamento 
uniforme no sentido de que nada de candidatura pró-
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pria, nada de realização de Convenção, a candidatura 
própria estava sepultada.

A discussão entre os Líderes era qual a data do 
sepultamento. Uns queriam sepultar a candidatura pró-
pria hoje; outros queriam deixar para sexta-feira. Os 
que queriam sepultar hoje argumentavam que o defunto 
ficaria insepulto e passaria a cheirar mal até sexta-feira. 
Ter-se-ia que colocar numa câmera funerária.

Interessante: por quinze a zero, a Executiva de-
cidiu que o MDB não vai ter candidato a Presidente. 
E cada Estado faça o que bem entender. Essa foi a 
decisão de um longo debate, que durou um ano, no 
qual, de um lado, estavam Líderes como o Sr. Presi-
dente do Senado, Senador Renan Calheiros; o Senador 
José Sarney, ex-Presidente da República; o Senador 
Ney Suassuna, Líder da Bancada; o Deputado Jader 
Barbalho, ex-Presidente do Partido e ex-Presidente do 
Senado; o ex-Líder da Bancada e Deputado da Bahia; 
o ilustre Presidente da Fundação Ulysses Guimarães 
e ex-Governador do Rio de Janeiro. Todos os gover-
nistas, por unanimidade, falaram.

O interessante é que, na última convenção, que 
lotou o auditório Petrônio Portella, nenhum falou, a tal 
ponto de que o Presidente Michel Temer dava a palavra 
para um e, depois, para outro a favor da candidatura 
própria e não a dava para ninguém contra. Eu levantei 
uma questão de ordem, dizendo que o Sr. Michel Temer 
estava sendo parcial porque os que não queriam can-
didatura própria também queriam falar. Ele concedeu 
a palavra, mas ninguém falou.

Mas hoje falaram todos. É verdade que a reunião 
era fechada. Não havia imprensa, não tinha base, mas 
falaram todos os contrários à candidatura própria. E o 
argumento é um: também não haveria condições de 
ter candidatura própria. O problema é fortalecer as 
candidaturas dos governadores estaduais. 

Eu dizia: mas que Partido é este, o maior do País, 
que se despreocupa de se apresentar com um candi-
dato à Presidência da República em uma eleição, em 
um momento tão traumatizante como esse? O PSDB 
e o PT praticamente iniciam a campanha, que come-
çou hoje com o primeiro pronunciamento oficial do 
candidato de Oposição, dizendo que a quadrilha são 
quarenta e que o Presidente é o chefe dela? Começou 
como eu imaginei que ia terminar. Eu pensei que no 
fim ele fosse dizer isso.

Se ele começa dizendo que o Presidente da Re-
pública é o chefe da quadrilha de quarenta como vai 
terminar a campanha, Sr. Presidente? Isso dizíamos 
nós. O momento é do MDB. A história, o destino colocou 
nas mãos do MDB o momento que está presente.

O PSDB teve os seus oito anos; o PT, os seus 
quatro. A situação é dramática. Uma mensagem de paz, 

de respeito e de concórdia para somar o MDB poderia 
apresentar. Mas os líderes do MDB, os governistas, es-
tão todos lá. Ministério daqui, Ministério dali, diretoria 
daqui, diretoria de lá, estão todos com cargos no Go-
verno. E isso pesou mais forte do que uma candidatura 
à Presidência da República. É estranho como, na reu-
nião de hoje, pude sentir nesses Líderes que falaram 
como não há, dentro do sentimento deles, um amor, 
uma dedicação pelo seu Partido, o MDB. Em parte, 
compreendo o nosso querido Presidente do Senado. 
Ele era do PCdoB; depois, ele passou para o PRN e, 
naquela época, jovem, tinha uma garra enorme. Ele 
pegou o PRN como Governador de Alagoas, e fez dele 
Presidente da República e foi Líder desse Presiden-
te. Depois, foi Ministro do Fernando Henrique. Depois 
apoiou a candidatura do Serra para Presidente e, hoje, 
é apaixonado pelo Lula. O Sr. Sarney, Presidente vita-
lício da Arena... Precisamos dele para ser candidato... 
Precisamos, não. Ele se impôs como candidato em uma 
eleição em que nós precisávamos fazer um racha na 
antiga Arena para eleger Tancredo no Colégio. Morre 
Tancredo. Ele fica. O seu filho foi Ministro do Governo 
Fernando Henrique. A sua filha está no PFL; o outro, 
no Partido Verde; os seus Líderes estão em vários 
Partidos. Ele não tem ninguém no MDB a não ser ele. 
Qual é a paixão que ele tem pelo MDB? E assim são 
os outros homens. Então, praticamente o MDB parece 
uma legião estrangeira no comando. Todas as pessoas 
sem história, sem biografia. Se olharmos para ontem: o 
Tancredo, o Teotônio, o Ulisses, as Diretas Já, na bei-
ras das cadeias, das prisões, não estava essa gente. 
Então, eles não conseguem sentir. Fala-se em MDB, 
na história do MDB, em reviver o MDB, o velho MDB. 
A gente não está dizendo nada a essa gente. A gente 
não está falando nada a essa gente.

Hoje, encerrou-se um capítulo do nosso Parti-
do. Questão aberta, cada um segue o caminho que 
quiser. Interessante é que eu volto a repetir, os mais 
apaixonados que defendem. Não podemos ter candi-
dato a presidente, porque temos que ter candidato a 
governador. Temos que fortalecer os governadores. 
Os que dizem isso nem têm candidato a governador 
nos seus Estados.

O Dr. Sarney, no seu Estado, o Maranhão, a 
candidata é a sua filha pelo PFL, não pelo MDB. No 
Amapá, o candidato é do Partido Socialista, não é do 
MDB. O Sr. Jader Barbalho, no Pará a candidata é a 
Senadora PT, não é do MDB. O ilustre Deputado, que 
é o mais bravo, mais lutador da Bahia, o ex-Líder Ge-
ddel, o candidato dele, se for, será do PT. E o nosso 
Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, tem 
candidato do PSDB.
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Quando eu disse, na reunião de hoje de manhã, 
que S. Exª não tem candidato do MDB em seu Estado, 
que o candidato era do PSDB, ele me respondeu: “V. 
Exª sabe que sou Presidente do Senado e que, nessa 
condição, não posso ser candidato a governador. Se 
pudesse, eu seria”. Então, tive que responder: perdoe-
me V. Exª, concordo que V. Exª é o primus inter pares, 
é o grande nome de Alagoas, mas não é o único. Será 
que Alagoas não tinha um segundo nome do MDB para 
ser candidato a governador? É V. Exª ou ninguém?

Mas aconteceu. Essa vai ser uma eleição em que 
o MDB vai assistir a um grande debate. Confio que o 
Sr. Geraldo Alckmin, um homem sério, um homem de 
bem, vai debater suas idéias, e o PSDB vai apresen-
tá-las. Confio que o Presidente Lula vai refazer muitos 
dos seus equívocos.

Há dois pensamentos com relação à Lula: um 
fala na maldição do segundo mandato e apresenta no-
mes como o de Fernando Henrique, como o de Perón, 
como o de Getúlio, como o de Menem; são pessoas 
que, no segundo mandato, foram muito piores do que 
no primeiro. Outros, como eu, acham que não, que 
se pode revisar, alterar, modificar e, talvez, refazer os 
gravíssimos equívocos que cometeram.

Vamos ver a candidatura da Heloísa Helena, que 
agora terá mais um ou dois minutos, porque o MDB 
não tem candidato. Ela vai empolgar porque tem au-
tenticidade. Na disputa que teve com o PT, ela saiu ga-
nhando porque poderia ter sido expulsa por mil razões, 
mas o PT a expulsou porque ela cumpriu o programa 
do Partido, votando a favor de não se cortar o venci-
mento dos aposentados, não se mexer no vencimen-
to dos inativos para baixar. E por isso ela foi cassada. 
Vejo no Rio Grande uma simpatia enorme em torno 
da candidatura dela.

O PDT até aqui com a candidatura do ilustre Se-
nador por Brasília Cristovam Buarque. Teremos um 
grande debate, ao qual nós do MDB vamos assistir 
como se não fôssemos parte, como se não tivésse-
mos responsabilidade. O velho MDB, que foi no pas-
sado o responsável pela introdução no País da luta 
democrática, das Diretas Já e da democracia e que 
poderia apresentar a bandeira da moral, da ética, da 
seriedade, da dignidade, da justiça social, vai ficar de 
braços cruzados, assistindo.

Candidato a governador aqui, com o apoio do PT; 
candidato a governador lá, com o apoio do PSDB; ali 
adiante, apoiando um candidato a governador do PT, 
como no Pará; ou apoiando um candidato a governa-
dor do PSDB, como em Alagoas. Esse é o papel que 
deixaram para um partido do tamanho do MDB.

É uma pena, Sr. Presidente, o que eu sinto por 
esse comando partidário. Faço ressalva ao Presidente 

do Partido, que agiu com a maior dignidade e tentou 
de todas as formas a candidatura própria. Mas esse 
grupo se adonou do Partido, como se fosse uma le-
gião estrangeira. Nunca tiveram um sentimento de 
afeto, carinho ou amor pelo seu Partido. Vê-se que é 
alguém que está ali para buscar tirar vantagem até o 
fim, porque não está nem um pouco preocupado com 
o que vai acontecer com o Partido. O pensamento é: 
eu estou aqui, sou líder, secretário, estou na Presidên-
cia do Senado; o que eu posso levar agora? Depois, 
que se dane.

Eu acho que esse foi, talvez, o maior golpe; essa 
foi a maior paulada que o MDB levou no Brasil. As ou-
tras foram da ditadura, do arbítrio, dos generais. Mas 
essa nós levamos em casa. Quem deu a paulada no 
MDB foi o seu comando; foram os líderes do MDB, que 
se aproveitaram dos cargos que receberam do MDB 
para usarem contra o nosso destino.

Minha fé e meu espiritualismo levam-me a acre-
ditar no futuro e a achar que por mais negra que seja 
a noite sempre há o raiar de uma luz anunciando a au-
rora. Eu não sei como, mas nós teremos que escolher 
o caminho. Eu não sei como será a convivência com 
essa gente que na verdade não devia estar no MDB, 
não sei o que fazem no MDB. Vamos ter que escolher 
uma fórmula e um caminho. O MDB não pode morrer 
por inanição nas mãos de alguns que estão gordos 
e fogosos. No que depender deles, o MDB morre à 
míngua.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Obrigado a V. Exª, Senador Pedro Simon.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito 

Fortes, do PFL do Piauí.
V. Exª dispõe de 15 minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou falar 
hoje de Copa do Mundo, porque este é o clima que 
domina todos os brasileiros. Não podemos fugir ao 
sentimento nacional.

Em 1958, o Brasil sagrou-se campeão pela pri-
meira vez. Foi um feito histórico.

Era Presidente da República Juscelino Kubits-
check. O seu envolvimento com a seleção brasileira 
limitou-se a de um torcedor comum que ficou vendo 
a ansiedade dos brasileiros e assistindo de maneira 
precária aos jogos realizados na Suécia por meio das 
transmissões limitadíssimas dos rádios da época. Após 
o Brasil se sagrar campeão, Senador Saturnino, Sua 
Excelência, como Chefe de Estado, recebeu no Rio 
de Janeiro a delegação brasileira para parabenizar os 
atletas por aquele grande feito.
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Em 1962, o Presidente João Goulart repetiu o 
feito diante da vitória do Brasil no Chile.

Passamos alguns anos num jejum de vitórias, 
e, em 70, nos chamados anos de chumbo, o Brasil 
sagra-se tricampeão. Apesar de se viver então numa 
ditadura, não se tem notícia de nenhuma visita da se-
leção brasileira ao Presidente de então, Médici. A única 
anormalidade naquele episódio foi um palpite, Sena-
dor Simon, do então Presidente gaúcho, dizendo que 
gostaria de ver o Dadá, do Atlético Mineiro, o famoso 
Dadá Maravilha, como jogador da seleção.

Aquilo, na época, deu um qüiproquó danado, e 
quero crer até que isso tenha feito com que o jovem 
técnico Zagalo, para não aceitar interferências exter-
nas indevidas, evitasse ao máximo colocar em campo 
o Dadá Maravilha. E o Dadá ficou marcado como um 
candidato a centroavante do Palácio do Planalto.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois 
não, com o maior prazer.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Acho que 
estamos fazendo certo equívoco. O centroavante era 
esse, mas o técnico era o João Saldanha. O João Sal-
danha era o técnico, quando, lá no estádio do Interna-
cional, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, 
a imprensa conseguiu o milagre de chegar perto do 
Presidente – o que era uma coisa impossível, mas o 
Médici gostava de futebol – e perguntou: “Presidente, 
o que o senhor acha do time? “– Está bom.” “– O se-
nhor faria alguma convocação diferente?” O Presidente, 
com certa elegância, disse: “Eu convocaria o Dadá”. 
Aí, os repórteres foram ao João Saldanha, o técnico, 
e disseram: “João Saldanha, o Presidente terminou 
de dizer que, se o técnico fosse ele, ele convocaria o 
Dada”. E João Saldanha respondeu: “Fiz um trato com 
o Presidente: eu não me meto no Ministério dele, e ele 
não se mete na escalação do Brasil”. Mas, logo, logo, 
demitiram-no.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Exata-
mente. Nós estamos certos. Depois da crise da saída 
do João Saldanha, quem foi ao México, como técni-
co, foi o Zagalo. E Dadá Maravilha já estava estigma-
tizado por esse desejo do Presidente Médici, que até 
se respeita, pois gostava de futebol e popularizou o 
radinho de pilha no ouvido. O João Saldanha foi uma 
fase. Em um desvio de rota na sua brilhante carreira de 
comentarista, numa crise resolveram colocá-lo como 
técnico e, após esse episódio, ele resolveu dizer que 
o Pelé estava míope. O restante da história o Brasil 
todo conhece.

Em 1994, o Presidente era Itamar Franco, que, 
como V. Exª sabe, é um homem de temperamento, 

impulsivo. Mas não se sabe de nenhuma opinião ou 
posição de Itamar Franco para escalar jogadores – e 
ele faria uma média fantástica porque vários mineiros 
despontavam para o futebol naquela época; inclusive o 
próprio Ronaldo, hoje Fenômeno, que, para alguns, está 
gordo, jogava em um clube mineiro naquela época.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Faço questão 
de dizer que, em minha opinião, ele não está gordo, e 
o Presidente não bebe.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sena-
dor Pedro Simon, em 2002, o Presidente da República 
era Fernando Henrique Cardoso. Era ano de eleição, 
e o candidato do Presidente Fernando Henrique es-
tava lançado. O Brasil foi para aquela Copa, que, pela 
primeira vez, teve sua sede dividida entre a Coréia e 
o Japão. O Brasil sagrou-se campeão. O Presidente 
também não escalou seleção, não deu pitaco. E, na 
volta, a seleção foi recebida.

O que vimos na semana passada, naquela tele-
conferência, foi o absurdo dos absurdos. Criou-se, in-
clusive, uma crise, que a imprensa está conseguindo, 
a muito custo, abafar. O que se sabe é que um grande 
atrito envolveu a comissão técnica. Algum prestador 
de serviço ao Governo de plantão – e isso acontece 
– quis punir Ronaldo Fenômeno, hoje dito gordo, por 
sua resposta. Mas outro jogador com liderança disse: 
“Nesse caso, temos que punir Zagalo, porque o Zagalo 
fez apologia ao número 13, número do Lula”.

Assim, vemos o que pode um Presidente sem 
ocupação, sem responsabilidade para com um País 
cheio de problemas, é capaz de fazer. Preocupou-se 
com os investimentos de Cafu lá fora, bem mais fáceis 
de justificar do que os de alguns de seus companheiros 
de equipe, que tiveram de ser demitidos porque não 
souberam como justificar as contas que possuem no 
exterior. O que o Presidente da República tem a ver – já 
que não é da sua competência – com os investimentos 
que Cafu ou quem quer que seja faz no exterior?

Nunca vi, na minha vida, mesmo que se diga que 
estamos no Brasil, o País do Futebol, um Presidente 
se dar ao luxo de, no horário em que deveria estar tra-
balhando pelo País, estar em uma roda de conversa 
de futilidade, usando da tecnologia da teleconferência 
e se expondo a esse ponto.

A comissão técnica é que tem capacidade sufi-
ciente de avaliar as condições de um jogador. O próprio 
diálogo mostrado pela televisão demonstra a perda de 
tempo que foi aquela teleconferência. Acho até, Sena-
dor Paim, que, se o Presidente, como torcedor, quises-
se manter esse diálogo para dar conforto ou estimular 
os atletas, poderia tê-lo feito naquela teleconferência, 
sem necessidade de divulgação nacional. Ele quis, na 
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realidade, tirar uma casquinha à custa da popularidade 
da seleção brasileira, o que é grave.

Quero até louvar a posição da atual namorada 
do Ronaldo, a modelo Raica, que disse que o que 
lhe causa espécie e estranheza é um Presidente de 
um País como o nosso, em que o povo passa fome, 
as estradas estão esburacadas e as dificuldades são 
grandes, preocupar-se com o peso de um jogador de 
futebol. É lamentável. Mas, de tropeço em tropeço, Sua 
Excelência vai levando a vida.

Acho que o Senhor Presidente, agora, está na 
obrigação de fazer teleconferências permanentes. Por 
exemplo, deveria fazer uma teleconferência com a famí-
lia do João José, aquele engenheiro morto de maneira 
misteriosa no Iraque, desaparecido, para a Nação bra-
sileira saber que ele se preocupa com um trabalhador 
que desapareceu; fazer uma teleconferência para o 
Brasil saber que ele está preocupado com o destino 
dos familiares daquele rapaz que foi assassinado no 
metrô de Londres. Assim poderia demonstrar que se 
preocupa com esse tipo de assunto. O Presidente da 
República deveria usar a tecnologia e a teleconferência 
para mostrar ao Brasil a sua sensibilidade, hoje, por 
exemplo, com as chuvas que abatem na cidade do Rio 
de Janeiro ou para confortar a mãe daquele guitarrista 
assassinado no trânsito daquela capital. Por que, na 
rebelião que aconteceu nos presídios de São Paulo, 
Sua Excelência não falou com os policiais, com os fa-
miliares dos policiais que foram mortos, para dizer que 
o Governo Federal, embora impotente diante da onda 
avassaladora de violência, era solidário e envidaria 
esforços ao seu alcance, pelo menos para confortar 
ou dar apoio moral aos que sofriam e aos que sofrem 
ainda hoje a dor dos entes perdidos? Não! Não dá 
voto, não dá popularidade.

Agora, pegar uma seleção brasileira, em cujo su-
cesso ele não tem nenhuma participação, pois é um 
esporte coletivo e que depende exatamente do esforço, 
da dedicação de cada um, e querer tirar casquinha, 
pensando que o brasileiro é trouxa, isso é um episódio 
inconcebível e lamentável.

A liturgia do cargo de Presidente da República 
não permite comportamento dessa natureza.

Não digo nem que o Ronaldinho está certo pela 
resposta que deu, mas quem diz o que quer ouve o 
que não quer. Aliás, o Ronaldinho correu um risco mui-
to grande, pois um jornalista americano que tratou do 
assunto há três anos foi ameaçado de ser expulso do 
País, quando, na realidade, não cometia calúnia, estava 
praticando o exercício pleno da liberdade de impren-
sa, que, logo em seguida, por sinal, o PT, por meio de 
modificações legais, quis cercear ou limitar. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu disse 
aqui, na sexta-feira, que o meu medo nisso tudo é que 
o Brasil, para alegria dos brasileiros, avance e chegue 
às quartas-de-final e que o Presidente Lula destitua o 
técnico Parreira, forme sua comissão técnica, e che-
gue aqui...

(Interrupção do som.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – ... com 
a taça na mão, dizendo que a Copa é nossa. O Presi-
dente seria o técnico e Zé Dirceu, Delúbio e Silvinho 
Pereira estariam na comissão e trariam, no aerolula, os 
vitoriosos da Europa ao Brasil. Seria o fim da picada, 
mas não é impossível. Do jeito que as coisas estão e 
com o desrespeito com que se vem tratando a coisa 
pública, Senador Valdir Raupp, não podemos duvidar 
de nada, nem podemos nos espantar com nada.

Por fim, como torcedor brasileiro humilde e modes-
to, desejo que esta seleção tenha sucesso nos campos 
da Alemanha e que traga para o Brasil mais um título, 
para alegria de todos nós, principalmente dos que não 
têm pão e que vão se contentar com o circo. 

Caso o Brasil vença, que, a cada partida, cada um 
comemore como o Ronaldinho disse ou como quiser, 
mas com compostura e, acima de tudo, de maneira or-
deira, e que não se deixe inibir, nos seus sentimentos, 
por percalços dessa natureza. A vitória do Brasil não 
tem dono, a não ser esta Pátria, que se cobre de verde 
e amarelo, para esperar, mais uma vez, a consagração 
de seu futebol nos campos da Europa, para alegria dos 
brasileiros e o encantamento do mundo.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Concedo a palavra, por 15 minutos, ao Senador Val-
dir Raupp, com último orador inscrito.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
técnicos do Instituto Agronômico de Campinas e da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embra-
pa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, entrevistaram produtores, cerealistas, 
técnicos e empresas de máquinas e insumos visando 
levantar os custos de produção do café Robusta em 
Rondônia. As entrevistas foram realizadas de 5 a 9 de 
junho, nas regiões de Ouro Preto d’Oeste, Cacoal e 
Rolim de Moura.

Além de Rondônia, Sr. Presidente, esse mesmo 
levantamento está sendo feito em Minas Gerais, São 
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Paulo, Paraná, Espírito Santo e Bahia, pois são os seis 
principais Estados brasileiros produtores de café. 

De acordo com o levantamento de safra da Co-
nab de 2005 a 2006, Rondônia conta com uma área 
de 172 mil hectares plantados com a cultura, para uma 
produção de 1,7 milhão de sacas beneficiadas com 
produtividade média de 10,68 sacas/hectare.

Por meio desse trabalho, pretende-se identificar 
a participação da produção de grãos e da indústria 
de café desses Estados em relação às estruturas 
das economias de cada um e em relação à economia 
nacional, além dos impactos sobre as economias es-
taduais, caso a produção agrícola de café em alguns 
desses Estados seja reduzida a níveis mais baixos ou 
mesmo deixe de existir.

Com relação à industrialização, hoje concentrada 
em São Paulo e Paraná, pretende-se identificar qual 
será o impacto sobre a economia de cada Estado caso 
se desloque para outras regiões produtoras, além dos 
efeitos sobre a economia estadual e nacional.

Rondônia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, possui apenas pequenas torrefadoras de café. 
Não temos, por exemplo, uma fábrica de café solúvel, 
a exemplo do Paraná e do Estado de São Paulo. Está 
na hora de o Governo brasileiro descentralizar a im-
plantação de indústrias.

Eu falava, há pouco, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Zona Franca de Manaus, e sobre 
a possibilidade de se criarem outras zonas francas no 
Brasil. Dizia eu que não sou contrário à criação de ne-
nhuma outra zona franca, mas não posso permitir que 
o meu Estado, Estado de Rondônia, possa ficar fora 
desses incentivos, pois é um Estado que está distan-
te, do Norte do Brasil, temos uma capital pobre, uma 
periferia pobre, com falta de emprego, com falta de ge-
ração de renda, e se tivéssemos lá 5% das indústrias 
que tem hoje o Pólo Industrial de Manaus, certamente, 
a miséria, o desemprego, a falta de geração de renda 
não seria tão grande.

Então, reivindico para o meu Estado de Rondô-
nia pelo menos uma grande fábrica de café solúvel e 
também algumas grandes torrefadoras de café, tendo 
em vista que Rondônia é o quinto maior produtor de 
café do País, pois está entre os seis maiores produto-
res de café do Brasil.

O levantamento está inserido no projeto “Rela-
ções entre os setores de produção e industrialização 
do café dos principais Estados produtores brasileiros 
e a economia nacional: um modelo inter-regional de 
insumo-produto”, executado pelo IAC e pelas unida-
des Embrapa Café (Brasília-DF) e Embrapa Rondônia 
(Porto Velho-RO), financiado pela Fundação de Apoio 

à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp, com o 
apoio do Centro de Inteligência do Café – CIC.

Paralelamente a esse trabalho, Sr. Presidente, a 
Embrapa Rondônia, uma empresa muito conceituada 
no meu Estado e no Brasil, está executando projetos 
sobre aspectos socioeconômicos da cafeicultura em 
Rondônia, cujo objetivo é calcular o custo de produção 
do café Conilon no Estado, considerando diferentes re-
giões produtoras e os sistemas produtivos em uso.

Serão diagnosticadas 95 unidades de produção 
de café, abrangendo os Municípios de Ouro Preto 
d’Oeste, Machadinho D’Oeste, Cacoal, Alto Paraíso e 
Buritis*. E poderia citar inúmeros outros grandes Mu-
nicípios produtores de café em meu Estado: Rolim de 
Moura, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, 
Santa Luzia d’Oeste, Novo Horizonte, Nova Brasilân-
dia, Alvorada d’Oeste, São Miguel do Guaporé, Monte 
Negro, na grande região de Ariquemes, Cacaulândia, 
Colorado d’Oeste, Ministro Andreazza, Espigão d’Oeste 
e tantos outros. Os dados levantados serão utilizados 
para embasar as ações deste grande projeto.

Sr. Presidente, o café foi, no passado, uma das 
principais fontes de renda e de geração de emprego 
em meu Estado. Devido os altos e baixos dos preços, 
hoje apresenta alguma dificuldade, mas ainda é, sem 
dúvida, uma grande fonte de riqueza, de renda e de 
emprego, tendo em vista o grande número de produ-
tores, cerealistas e pequenas torrefadoras existentes 
no Estado de Rondônia.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Senador 
Valdir Raupp, V. Exª me permite um aparte posterior-
mente?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Já, já, 
nobre Senador Amir Lando, com muito prazer.

Quando Prefeito do Município de Rolim de Mou-
ra, ainda no primeiro mandato – fui Prefeito por dois 
mandatos –, incentivei o plantio de café.

Criei um viveiro municipal, coloquei pessoas para 
trabalhar junto com o Secretário de Agricultura, e fo-
ram distribuídas 1 milhão de mudas aos produtores 
de Rolim de Moura.

Quando Governador do Estado, fui mais longe: 
foram distribuídas 1 bilhão de mudas de café. Até hoje, 
ao encontrar produtores do Estado de Rondônia, eles 
me agradecem pelo incentivo, porque, mesmo com 
os altos e baixos, o café ainda é vendido por algo em 
torno de R$140,00 a R$150,00 por saca. É, portanto, 
uma boa fonte de renda para os pequenos produtores 
do Estado de Rondônia e dos seis Estados brasileiros 
produtores de café.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Amir Lando.

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 20019 

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Senador Valdir 
Raupp, V. Exª aborda um tema de interesse não ape-
nas do Estado de Rondônia, mas do País. V. Exª tem 
autoridade moral de brandir a sua voz e solicitar um 
processo de industrialização do café em nosso Estado. 
Ora, V. Exª incentivou, como bem disse, na condição 
de Prefeito, e depois de Governador, o plantio do café. 
Entendo, como V. Exª entendia, que o café, uma cultura 
perene, além de proteger o meio ambiente, é também 
uma atividade agrícola, e até agroflorestal, de grande 
interesse para o Estado. Sabemos que uma pequena 
área de 2 ou 3 hectares de café pode propiciar uma 
renda familiar que chega a algo em torno de quatro 
salários mínimos mensais por família, que é uma renda 
significativa. V. Exª fez bem diversificando. Que hou-
ve crise e oscilação no mercado internacional, houve. 
Mas todos têm de saber. Agora é a soja. Antes foi o 
café. Agora, o café está cotado a um preço que não 
é de alta, mas de sustentação à atividade agrícola do 
produtor rural. Por isso, parabenizo V. Exª e faço coro 
com o que V. Exª diz a fim de que consigamos atrair 
investimentos para Rondônia. Mas, para isso, o que é 
preciso? É preciso um Governo, nobre Senador, que 
exercite uma política de industrialização do Estado, 
que olhe para além da ponta do nariz e que descubra 
que há algo mais do que ele mesmo. Narciso se apai-
xonou por si mesmo ao olhar a fonte e ver a própria 
imagem. Há governantes que se olham e acreditam que 
são a solução de tudo. Não. A solução são os investi-
mentos; a solução são exatamente essas atividades 
que vão gerar emprego e renda. A industrialização é 
o passo lógico, necessário e imperativo para o nosso 
Estado. Quando V. Exª aborda o assunto, eu só posso 
felicitá-lo e dizer que esse é o caminho do Estado de 
Rondônia, mas é o caminho também traçado por ou-
tros Estados do Brasil, em que o café se constitui uma 
cultura importante. Parabéns a V. Exª, que incentivou o 
plantio do café, como Governador. Sei que, em certos 
momentos, há um certo desânimo. Mas, em seguida, 
ele volta àquela média. É uma questão de mercado. E 
ninguém pode controlar o mercado. Do contrário, não 
seria livre; seria um mercado planejado. E isso nós 
sabemos que não combina com o sistema capitalis-
ta em que vivemos e que, certamente, foi o que mais 
trouxe benefícios no sentido de progressão, sobretudo 
de avanço da própria humanidade e das economias 
ocidentais. Muito obrigado a V. Exª. Parabéns.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado a V. Exª pela contribuição ao nosso pronun-
ciamento. Espero que V. Exª, como pré-candidato ao 
Governo do Estado de Rondônia, incentive o plantio 
de café, assim como o plantio de cacau, de que Ron-
dônia é o quarto maior produtor do Brasil, claro que 

não descuidando das demais atividades produtivas 
do Estado, como a soja, o arroz, o milho, o feijão, a 
produção de gado de corte e de gado leiteiro. E não 
fazendo como o Governador atual, o Sr. Ivo Narciso 
Cassol, que não tem incentivado a produção de café, 
não tem incentivado a produção de cacau, e tem des-
tinado a maior parte das verbas para obras no Estado 
de Rondônia às suas empresas ou às empresas de 
testas de ferro.

V. Exª citou Narciso. Narcisista, Ivo Narciso Cassol, 
Governador do Estado de Rondônia, faz jus ao nome. 
Acredito que Ivo Narciso Cassol, todo dia, ao se olhar 
no espelho, deve se considerar o mais lindo, o mais 
belo de todos os governadores do mundo, que gasta 
R$4 mil, R$5 mil por hora, viajando de helicóptero para 
jogar futebol e distribuir meia dúzias de sacas de se-
mentes, em locais em que os técnicos da Emater ou 
da Secretaria de Agricultura poderiam distribuir.

Tenho certeza que V. Exª pensará em coisas 
maiores para o Estado de Rondônia. Não sou contra 
jogar futebol, desde que não seja pago com o dinheiro 
do contribuinte.

O passe do atual Governador do Estado de Ron-
dônia, nobre Presidente Paulo Paim, talvez esteja mais 
caro do que o do Ronaldinho Gaúcho ou o do Ronaldo 
Fenômeno, porque gasta milhões e milhões por mês 
para visitar os Municípios de Rondônia, jogando fute-
bol e usando o dinheiro da educação.

Existem processos em que consta que ele gas-
tou R$2 milhões do Fundef, e dizia que o Secretário 
de Educação estava voando, mas, na maioria absolu-
ta dos vôos, mais de 90% dos vôos, o Secretário da 
Educação sequer voava no helicóptero. E foram pagos 
mais de R$2 milhões, dinheiro do Fundef, da educa-
ção, para o Governador do Estado de Rondônia jogar 
futebol pelo Estado afora.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª me per-
mite mais um aparte, Senador Valdir Raupp?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois 
não, Senador Amir Lando, concedo mais um aparte 
a V. Exª.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Era exata-
mente o que gostaria de dizer a V. Exª. Inclusive para 
visitar a reserva de diamantes, de onde era retirados 
os recursos da educação. Sabemos que ali há um pro-
cesso de desvios, um processo de exploração indevida 
e criminosa, que está sendo apurado pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Espero que esses pontos sejam 
esclarecidos, pois a educação não pode propiciar ati-
vidades duvidosas.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Da mes-
ma forma, nobre Senador Amir Lando, está no STJ 
também um processo em que o Prefeito, Governador 
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atual, executava obras – praticamente 100% das obras 
do Município – com empresas em nome de “laranjas”, 
em nome de “testas de ferro”. O processo está no STJ, 
e o mesmo feito está acontecendo hoje no Governo 
do Estado de Rondônia. Já está comprovado que em-
presas em nome de “testas de ferro” estão executando 
obras também por todo o Estado de Rondônia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Concedo a palavra ao Senador Gilberto Mestrinho, 
pela ordem, para a devida informação solicitada à 
Mesa. Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Amir Lando.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
para uma retificação da Emenda nº 37 ao Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2006, do qual fui Relator 
revisor.

Por distração, houve um equívoco no art. 1º do 
projeto. Com o acréscimo do art. 4º, o item II do § 2º, 
letra c, de turismo, para movimentação de passagei-
ros, linha pontilhada, ficando assim válido o restante 
da lei alterada.

Era o que eu tinha a dizer.

É a seguinte a retificação:

É o seguinte o texto retificado da emenda 
nº 37- relator-revisor

EMENDA Nº 37 – RELATOR-REVISOR

Inclua-se no Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 
2006, o seguinte art. 21, renumerando-se os demais:

“Art. 21. Os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.630, 
de 8 de janeiro de 1993, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

‘Art. 1º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
I – Porto organizado: o construído e apa-

relhado para atender às necessidades da na-
vegação, da movimentação de passageiros ou 
da movimentação e armazenagem de merca-
dorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária;

II – Operação portuária: a de movimen-
tação de passageiros ou de movimentação 
ou armazenagem de mercadorias, destinados 
ou provenientes de transporte aquaviário, re-
alizada no porto organizado por operadores 
portuários;

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

V – Instalação portuária de uso privati-
vo: a explorada por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, dentro ou fora da área do 
porto, utilizada na movimentação de passagei-
ros ou na movimentação ou armazenagem de 
mercadorias, destinados ou provenientes de 
transporte aquaviário.

 ..................................................... ’ (NR)

‘Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – uso privativo:
 ..............................................................
c) de turismo, para movimentação de 

passageiros.’
 ....................................................  (NR)”

Sala das Sessões,

É o seguinte o texto da Redação Final, 
incorporando a retificação do Relator-Revisor 
a Emenda nº 37:

PARECER Nº 648, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 
2006 (Medida Provisória nº 283, de 2006).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 12, de 2006 (Medida Provisória nº 283, de 
2006), que altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos ser-
vidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais; a Lei nº 10.23, de 5 de 
junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho 
Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o De-
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes; 
a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e 
dos Ministérios; a Lei nº 11.711, de 2 de setembro de 
2005, que dispõe sobre a criação de carreiras e do Pla-
no Especial de Cargos do Departamento Nacional de 
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Infra-Estrutura de Transportes – DNIT; a Lei nº 11.233, 
de 22 de dezembro de 2005, que institui o Plano Espe-
cial de Cargos da Cultura e a Gratificação Específica 
de Atividade Cultural – GEAC, cria e extingue cargos 
em comissão no âmbito do Poder Executivo; dispõe 
sobre a servidores da extinta Legião Brasiléia de As-
sistência; sobre a cessão de servidores para o DNIT; 
e sobre controvérsia concernente à remuneração de 
servidores do Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas – DNOCS; a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 
1998, que dispõe sobre a regularização, administração, 
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio 
da União; e o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União; 
a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005; a Lei nº 
11.046, de 27 dezembro de 2004; e a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973; e revoga dispositivos da 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001; da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; e da 
Medida Provisória nº 280, de 15 de fevereiro de 2006; 
e autoriza prorrogação de contratos temporários em 
atividades que serão assumidas pela Agência Nacio-
nal de Aviação Civil – ANAC.

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho de 
2006. – Tião Viana, Presidente – Efraim Morais, Re-
lator – Serys Slhessarenko – Aelton Freitas.

ANEXO AO PARECER Nº 648, DE 2006

Redação final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 
2006 (Medida Provisória nº 283, de 2006).

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das funda-
ções públicas federais; a Lei nº 10.23, de 5 de junho de 
200l, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes 
aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Inte-
gração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes; a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios; a Lei nº 
11.711, de 2 de setembro de 2005, que dispõe sobre 
a criação de carreiras e do Plano Especial de Cargos 
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes – DNIT; a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 
2005, que institui o Plano Especial de Cargos da Cul-
tura e a Gratificação Específica de Atividade Cultural 
– GEAC, cria e extingue cargos em comissão no âm-
bito do Poder Executivo; dispõe sobre a servidores da 
extinta Legião Brasiléia de Assistência; sobre a cessão 
de servidores para o DNIT; e sobre controvérsia concer-
nente à remuneração de servidores do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS; a Lei 

nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a 
regularização, administração, aforamento e alienação 
de bens imóveis de domínio da União; e o Decreto-Lei 
nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre 
os bens imóveis da União; a Lei nº 11.182, de 27 de 
setembro de 2005; a Lei nº 11.046, de 27 dezembro 
de 2004; e a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973; 
e revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 6 de setembro de 2001; da Lei nº 10.871, de 20 de 
maio de 2004; e da Medida Provisória nº 280, de 15 de 
fevereiro de 2006; e autoriza prorrogação de contratos 
temporários em atividades que serão assumidas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 35 – Relator-revisor)

Substitua-se, na alínea b do inciso III do § 1º do 
art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
com a redação dada pelo art. 2º do Projeto, a expres-
são “no inciso II” por “nos incisos II a IV”.

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 37 – Relator-revisor)

Inclua-se no Projeto o seguinte art. 21, renume-
rando-se os demais:

“Art. 21. Os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.630, 
de 25 de fevereiro de 1993, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
I – Porto Organizado: o construído e apa-

relhado para atender às necessidades da na-
vegação, da movimentação de passageiros ou 
da movimentação e armazenagem de merca-
dorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária;

II – Operação Portuária: a de movimen-
tação de passageiros ou a de movimentação 
de ou armazenagem de mercadorias, destina-
dos ou provenientes de transporte aquaviário, 
realizada no porto organizado por operadores 
portuários;

 ..............................................................
V – Instalação Portuária de Uso Privati-

vo: a explorada por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, dentro ou fora da área do 
porto, utilizada na movimentação de passagei-
ros ou na movimentação ou armazenagem de 
mercadorias, destinados ou provenientes de 
transporte aquaviário.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 4º  ..................................................
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 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – uso privativo:
 ..............................................................
c) de turismo, para movimentação de 

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

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 38 – Relator-revisor)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

“Art. 76-B. O disposto nesta lei não se 
aplica ao art. 144, inciso I, da Constituição 
Federal.”

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª será atendido na forma regimental. A Presi-
dência encaminhará o novo autógrafo à Câmara dos 
Deputados e a redação final será republicada.

De imediato, passamos a palavra ao Senador 
Amir Lando. S. Exª dispõe por 15 minutos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, não diria que vivemos 
o fim dos tempos nem estamos desvendando os sete 
selos do Apocalipse. Vivemos, sobretudo, um tempo 
que certamente haveremos de chorá-lo, como choramos 
a Idade Média, o Santo Ofício, a Revolução Francesa. 
Depois do momento de Hitler, tivemos que chorar o Ho-
locausto e tantos outros momentos em que o homem 
foi o grande sicário do homem, em que o homem não 
respeitou os direitos e garantias individuais, em que a 
lei foi brandida, sim, com mão-de-ferro, tendo um viés 
da responsabilidade objetiva.

Ora, Sr. Presidente, eu aprendi, nas primeiras li-
ções de Direito Penal, que o crime se compõe de duas 
faces: o elemento objetivo ou material e o elemento 
subjetivo, elemento intencional do agente criminoso.

Aqui não há mais a mínima consideração sobre o 
que motivou ou impulsionou o eventual agente à prática 
criminosa. Há uma presunção absoluta e objetiva da 
conduta tipificada: estamos criminalizando tudo. Tudo 
está sendo criminalizado.

Quem leu algumas exposições, sobretudo da 
legislação da Idade Média, vai encontrar algo muito 
parecido. Encontrará, em primeiro lugar, sanções que 
não têm um caráter definitivo, mas elástico. Mas o pior 
de tudo são os preceitos, ou seja, a definição dos cri-
mes. Esses, então, pegavam algo como uma lauda ou 
lauda e meia escritas à mão. E aqui, hoje, pegamos 
uma legislação ambiental, da mesma forma extensa, 
que capitula tudo e nada ao mesmo tempo, dependen-
do do aplicador da lei.

Hoje, o arbítrio absoluto está em quem aplica a lei. 
Ele tem um poder imenso como tinham os componen-
tes do Santo Ofício. Nós sabemos que Torquemada era 
aquele inquiridor-mor, perigoso, rigoroso, implacável, 
e ai de quem caísse no seu âmbito de competência. 
Quando se mistura política com religião, com outros 
ingredientes, com o ódio e os desafetos, tudo isso pode 
levar à condenação e à morte.

Sr. Presidente, lembro-me muito bem de ter lido 
há muito tempo – isso está no fundo da minha memó-
ria – sobre um caso chamado “o Barbeiro de Milão”. 
Um belo dia, alguém passou e viu que havia fumaça 
no fundo do quintal da casa dele e que ali havia um 
ungüento escuro e meloso. Estava ele fabricando sa-
bão, nada mais que sabão. Mas aquilo foi o suficiente 
para se levantar a suspeita de que ele estava fabrican-
do o ungüento da peste. Como grassava a peste, ele 
foi levado sob suspeita. Alguém viu, em alguns muros, 
algo como uma pincelada de uma tintura – não vou 
chamar de tinta escura – parecida com ungüento e 
sabão. Naquela época não se tinha a tecnologia que 
se tem hoje para fabricar sabão. A soda cáustica não 
estava disponível pura e acabada. Era um processo 
muito mais primário, que envolvia vários dias de cozi-
mento, cinzas etc., segundo li, que poderia formar o 
sabão. Então, a partir disso, houve a denúncia de um 
vizinho que tinha uma disputa. Dessa denúncia, ocor-
reu a prisão do barbeiro. E aí jamais pôde ele sair. E 
ele dizia: “Eu estava fazendo sabão, não há nada!”. 
Todavia, ele teve de confessar o crime e delatar vários 
nomes previamente estabelecidos pelos inquisidores, 
para que os inimigos fossem levados à fogueira. Toda a 
espécie de tortura, uma tortura brutal... É até asquero-
so lembrar essa leitura, a forma brutal como foi tratado 
o barbeiro e também os seus “comparsas”, que foram 
incluídos no processo por indicação dos inquisidores, 
que queriam eliminá-los. Nessa ocasião, não havia o 
devido processo legal; havia a tortura.

Nós passamos também pela tortura aqui, no 
Brasil. Todos nós lamentamos a tortura fática, mas há 
também a tortura que vem da aplicação incorreta da lei 
e de leis que estamos fazendo e que são torturantes.

Sr. Presidente, leio aqui um caso concreto, ocorri-
do em Guajará-Mirim, em que os condutores de passa-
geiros são examinados pela polícia, que, encontrando 
algum produto, não produto criminoso do narcotráfico, 
mas eventual objeto de contrabando ou descaminho, 
que ninguém sabe se seriam mercadorias vindas da 
Bolívia...

Pelo Tratado de Petrópolis, esse comércio de fron-
teira foi assegurado com uma tolerância de convívio 
e de sobrevivência daquelas comunidades, perdidas 
nos confins deste País, isoladas na solidão da floresta, 
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hoje, aos poucos conectada pelas estradas, conectada 
pelas vias de acesso. Mas isso é um fato histórico.

Mas o taxista, que é um dos condutores mais co-
mum de pessoas, é multado em R$15 mil, conforme 
manda a lei – manda a lei, nós fizemos essa lei, que 
é recente. Mais do que isto: o taxista tem o veículo 
apreendido, que é o ganha-pão dele.

Sr. Presidente, esqueceu-se a lei, ao estabelecer 
essa responsabilidade objetiva, ao menos de confe-
rir aos taxistas o poder de polícia, para examinar as 
mercadorias dos usuários. A lei deveria ser coerente, 
concedendo aos taxistas poder polícia, segundo o qual 
os condutores de passageiros têm o direito de exami-
nar toda a mercadoria: as malas, os pacotes de quem 
usa esse serviço. Evidente que esses transeuntes vêm 
pela Alfândega, passam pela barreira e pegam um táxi 
para se conduzir a algum lugar da cidade. No meio do 
caminho, aparece a polícia, numa batida, examina e 
constata alguma irregularidade. Apreende o veículo e 
autua o condutor com uma multa de R$15 mil. Trata-
se de uma comunidade pobre, isolada nos confins da 
Amazônia, de vasta solidão. Um Monza que vale R$7 
mil foi apreendido por uma multa de R$15 mil. Ficou 
o taxista sem o ganha-pão. Assim são os vários veí-
culos apreendidos.

Ora, Sr. Presidente, há uma incoerência nisso 
tudo. Há uma falta de lógica, há uma tentativa de cri-
minalizar qualquer conduta. Vejam o art. 41 da Lei nº 
9.840. Tudo é possível ser criminalizado. Tudo! Tudo! 
No Senado, temos imunidade, mas se levasse para a 
objetividade da Lei nº 9.840 se poderia dizer que eu 
estou aqui querendo cooptar votos.

Então, será que é esse o caminho da convivên-
cia pacífica na sociedade? Será que se pratica essa 
violência em nome da lei? Os inquisidores do Santo 
Ofício também o faziam em nome da lei e se acha-
vam no dever de serem rigorosos. Será que estamos 
repetindo esses capítulos obscuros da História? Será 
que estamos repetindo essa noite da Idade Média, 
que durou mil anos? No final desse processo, quan-
tas vítimas cairão inocentemente sob o castigo pelo 
crime que, muitas vezes, é motivado por uma questão 
pessoal, pela inveja, como fez Davi, que, querendo se 
apropriar da mulher amada, mandou o general para 
o front, e ele lá pereceu. Assim Davi pôde ficar com 
a mulher dele.

Essas condutas verificam-se na vida real. Um 
desafeto pode ser levado ao patíbulo e condenado 
em um processo em que as provas pouco importam. 
É como acontecia na Revolução Francesa. Já repeti 
muitas vezes que Fouquier-Tinville, o inquiridor-mor 
da Revolução, dizia que não era preciso processo, que 
não eram necessárias provas. Só são importantes a 

acusação e a condenação. O devido processo legal 
pouco importava ou pouco importa ainda hoje.

Temos que chamar a atenção para a politização 
do Poder Judiciário, que, quando entende que precisa 
eliminar, no processo, alguma pessoa da sociedade, 
algum indivíduo, algum cidadão, pode fazê-lo aplicando 
os rigores da lei. É tenebroso esse tempo. É um tempo 
anuviado, movido pelo ódio, pela parcialidade e, sobre-
tudo, quero dizer, Sr. Presidente, movido por princípios 
que não condizem com a democracia.

A democracia é a convivência da tolerância, é o 
comando das leis onde o indivíduo não tem espaço 
para aplicar e cunhar as suas idiossincrasias. A de-
mocracia é, sobretudo o governo das leis objetivas, 
que não podem estabelecer um corte na verificação 
profunda do conteúdo dos fatos. Hoje não interessa. 
Em princípio, essa responsabilidade objetiva é o que 
importa, basta que alguém tenha conduzido um pas-
sageiro, que, na sua intimidade, carregava um produto 
que não tenha origem fidedigna. Não estou falando aqui 
de narcotráfico ou de tráfico de armas; estou falando de 
mercadorias comuns e ingênuas, como sutiãs, como 
bonecos de pelúcia etc. Estou falando de algo que não 
tem nada a ver com violência, mas talvez tenha a ver 
com a pureza dos brinquedos das crianças ou a pro-
teção da intimidade das mulheres. Isso é o que está 
acontecendo em Guajará-Mirim.

Há o caso do Sr. Belarmino Martins de Araújo. Há 
um abaixo-assinado de todos os taxistas, que estão 
impedidos de trabalhar porque a qualquer momento 
podem sofrer uma punição impagável. Aqui são citados 
outros três veículos – não vou nem citar o nome dos 
condutores. Há o caso, inclusive, de uma pessoa ido-
sa, quase chegando aos 80 anos, que conduzia uma 
caminhonete, e ela foi apreendida. Felizmente foi solta 
depois da minha intervenção.

O que quero dizer, Sr. Presidente, é que todo 
abuso é lamentável, todo rigor que não olhe, sobre-
tudo, se o taxista tinha ou não conhecimento de que 
estava transportando produto de contrabando, de des-
caminho.

Mas como verificar isso se alguém chega com 
uma mala ou uma sacola e entra no veículo? Esque-
ceu o legislador de conferir ao taxista o poder de po-
lícia para examinar o que porta o usuário do táxi. E aí 
responde ele objetivamente e sofre sanções.

Eu ia abordar outro tema, Sr. Presidente, muito 
importante, que trata da Reserva Biológica do Jarú. 
Amanhã eu o farei para mostrar também a violência que 
se pratica em nome da lei, em nome das autoridades, 
onde animais são sacrificados com tiro à queima-rou-
pa. Quero invocar, e invocarei amanhã, sobretudo, a 
Lei de Proteção aos Animais não para defender o líder 
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Prestes, mas para pedir a condenação de agentes do 
Estado que usam e abusam da força e da violência 
contra humildes trabalhadores rurais que não tinham 
onde morar, que adquiriram áreas para isso, estavam 
lá dentro e, de repente, aquela área foi transformada 
em reserva biológica.

Amanhã abordarei esse tema. Sei que há pessoas 
nos ouvindo, e também a elas eu digo que amanhã vou 
abordar esse assunto com profundidade, para mostrar 
que é um tempo de violência, é um tempo obscuro, 
é um tempo de ódio, é um tempo de idiossincrasias, 
é um tempo em que a lei é brandida de acordo com 
a vontade do agente público que detém autoridade, 

seja ele do Poder Judiciário, seja do Executivo, seja 
do Legislativo.

E, antes de encerrar, Sr. Presidente, peço que 
conste dos Anais do Senado o ofício dirigido a mim 
pelo Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos 
e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no 
Estado de Rondônia – Sincavir.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR AMIR LANDO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, Inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência ia encerrar a sessão, mas o Senador 
Gilvam Borges pediu a palavra.

Tem a palavra V. Exª por cinco minutos, Senador 
Gilvam Borges. O Senador Amir Lando ficou dentro do 
tempo previsto, exatamente quinze minutos.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, é prerrogativa inaliená-
vel de qualquer Parlamentar, seja Deputado Federal, 
seja Senador da República, a liberdade de votos e de 
opiniões. Dessa liberdade, nunca me esquivei! Dessa 
liberdade, jamais irei abdicar!

Foi com esse espírito – o apreço à prerrogativa 
de manifestar livremente minhas convicções – que 
apresentei projeto de lei objetivando acabar com o 
malsinado e injusto Exame de Ordem, que priva mi-
lhares de jovens brasileiros do exercício da advocacia, 
profissão que aprenderam por cinco longos nos bancos 
das instituições de ensino superior.

Eu sabia que inúmeras críticas me seriam dirigi-
das. Entretanto, esperava receber críticas inteligentes 
e educadas e não críticas deselegantes e grosseiras. 
Infelizmente, minhas expectativas se revelaram por 
demais otimistas. Sem qualquer fundamentação, muito 
menos argumento, o Presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), Sr. Roberto Busato, classificou 
o meu projeto de inconseqüente e de incentivador do 
estelionato. 

Ao presidente da instituição, dado a grosserias, 
responderei com argumentos. Não é do meu feitio 
ofender a quem quer que seja, muito menos desfe-
rir impropérios e grosserias. Prefiro defender minhas 
idéias com elegância e discernimento.

O Presidente da OAB justifica a existência do 
Exame da Ordem ao afirmar que é um instrumen-
to necessário para defender a sociedade dos maus 
profissionais, formados por péssimas faculdades de 
Direito. Ora, me pergunto: será que a OAB tenciona 
assumir a gestão das escolas de Direito existentes no 
País? Será que a OAB pretende atropelar o Ministério 
da Educação, avaliando diretamente a qualidade dos 
cursos superiores brasileiros? 

Não consigo entender por que as instituições de 
ensino superior podem formar médicos, pedagogos, 
engenheiros, economistas sem que, para ingressarem 
no mercado de trabalho, precisem realizar qualquer 
exame de Ordem ou Conselho, mas não possam for-
mar bacharéis em Direito em iguais condições! 

Não é justo que um jovem entre numa Faculdade 
de Direito reconhecida pelo Ministério da Educação e 
passe cinco anos da vida estudando e se dedicando 
plenamente para, depois de formado, ser privado de 
exercer sua profissão por um Exame de Ordem, que 
se propõe a aferir o grau ético do candidato. Será que 
um simples exame é capaz de medir se uma pessoa 

é ética ou não, se é honesta ou não? Sinceramente, 
não acredito que isso seja possível. A reprovação no 
Exame da Ordem representa, isto sim, uma pá de cal 
nos sonhos de milhares de jovens brasileiros, ansiosos 
por exercer uma profissão que aprenderam por anos a 
fio. Para os reprovados, resta tentar outra vez, sob pena 
de permanecer num limbo interminável, sem poder ad-
vogar, nem sequer atuar como simples estagiário. 

Nesse meio tempo, os jovens bacharéis precisam 
conviver com a situação vexatória de, mesmo forma-
dos, terem de se contentar com o subemprego para 
poder obter o seu sustento. Afinal, para a OAB, eles 
são bacharéis em Direito e não advogados! 

Quais seriam as verdadeiras razões da OAB para 
defender, com unhas e dentes, esse absurdo Exame de 
Ordem? Seriam razões pura e simplesmente mercado-
lógicas? Seria uma forma de garantir aos advogados 
já estabelecidos uma reserva de mercado? Honesta-
mente, tenho de confessar-me perplexo com a defesa 
tão veemente de um exame que nada contribui para o 
aperfeiçoamento da advocacia brasileira. 

Todos sabemos que da depuração dos bons e 
dos maus profissionais se encarrega o próprio merca-
do de trabalho. É assim com qualquer profissão: quem 
não tem competência não se estabelece. Não é um 
simples Exame de Ordem que será capaz de proibir 
a entrada de maus profissionais no mercado, muito 
menos de segregar aqueles que não são partidários 
da ética e da honestidade.

Os maus profissionais, como em qualquer outra 
área do conhecimento, serão condenados ao ostra-
cismo e à falta de reconhecimento, que se traduzem, 
mais cedo ou mais tarde, no descrédito da sociedade 
e na ausência de clientes. Em última instância, os pro-
fissionais medíocres serão expelidos, naturalmente, do 
mercado de trabalho.

Essas são as minhas convicções às quais faço 
questão de apresentar com educação e elegância. Ao 
contrário do Presidente da OAB, não costumo chamar 
os estudantes de Direito de estelionatários, pois bem 
sei o quanto se esforçam para aprender, de forma ho-
nesta e digna, uma das mais importantes profissões 
que existem neste País.

Jamais abrirei mão de minhas convicções e, por 
isso, defenderei o meu projeto até o fim. Em oposto ao 
que pensa o Sr. Busato, a sociedade brasileira jamais 
deplorará a proposta de extinção do Exame de Ordem. 
Irá, isto sim, aplaudir minha iniciativa, pois ela contribui 
para remover um enorme empecilho no caminho dos 
jovens brasileiros que sonham com o livre acesso ao 
mercado de trabalho.

Sr. Presidente, esse malfadado Exame da Ordem 
é inconstitucional. Isso desclassifica o diploma desses 
estudantes que, por longos cinco anos, sentam no 
banco das faculdades e universidades e são creden-
ciados por meio de diploma. Não tem uma instituição 
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de categoria o livre direito de fazer isso, senão todas 
as profissões que o mercado absorve, levadas pelas 
faculdades e universidades, teriam que prestar exa-
mes novamente.

Eu acho, então, que a OAB, ou qualquer ordem 
ou organização, deveriam assumir o papel das univer-
sidades e fazer as suas avaliações com os estudantes 
e abrir os cursos para os cinco anos. Isso é um crime, 
um absurdo! É chegada a hora de uma ampla discus-
são. Milhares de jovens brasileiros – cerca de 80 a 
90% dos inscritos – são reprovados nesse Exame da 
Ordem. É um absurdo! Nem juízes e promotores, às 
vezes, que se submetem a tão rigoroso exame con-
seguem passar. 

É hora de discutirmos esta matéria. O nosso pro-
jeto está apresentado. Conclamo todos os segmentos 
universitários, todos os estudantes e também a OAB 
para uma ampla discussão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Sérgio Guerra, 
a Sra. Senadora Lúcia Vânia, e os Srs. Senadores Flexa 
Ribeiro, Juvêncio da Fonseca, Antero Paes de Barros, 
Leonel Pavan e Arthur Virgílio enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o art. 210, Inciso I e o § 2º, 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há milhares de anos, a humanidade vem 
desenvolvendo técnicas de manipulação genética, ain-
da que o conceito de gene seja algo recente.

De fato, sempre que promovia a seleção de um 
determinado indivíduo de uma espécie – seja ela ani-
mal, seja vegetal – em detrimento de outro menos de-
sejável, o homem estava, sim, interferindo no processo 
natural de seleção e introduzindo um critério humano 
na transferência de genes daquela espécie. Ainda que 
indireta, essa é uma forma de manipulação genética 
praticada há milênios.

Foi por meio de tais processos que os criadores 
de cães de todo o Planeta desenvolveram as diversas 
“raças” que hoje nos parecem tão naturais.

O mesmo é verdade em relação à manipulação 
de vegetais para o consumo humano. A seleção de 
plantas que apresentavam certas características mais 
desejáveis à produção agrícola é uma ação humana 
que se opõe ao mecanismo natural de seleção.

Em tempos mais recentes, os genes de vegetais 
vêm sendo diretamente modificados, visando a me-
lhorias em seu desempenho agronômico, tais como 
resistência a determinadas pragas, maior taxa de pro-

dutividade, melhores índices de absorção de energia 
solar, etc.

As plantas geneticamente modificadas visando 
a um melhor rendimento agrícola são classificadas 
como pertencentes à primeira geração de vegetais 
geneticamente modificados.

A segunda geração foi a dos vegetais que tive-
ram seu código genético alterado para apresentarem 
vantagens nutricionais. Por essa técnica, buscou-se, 
e ainda se busca, a melhoria de alguma característica 
nutricional do vegetal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos 
hoje no limiar de uma nova geração de vegetais gene-
ticamente modificados, as plantas biofábricas.

Essas são plantas que, após terem seu código 
genético modificado em laboratórios, passam a ter a 
capacidade de produzir determinadas proteínas de 
interesse biomédico ou industrial, como anticorpos, 
vacinas, biofármacos, enzimas e polímeros. Essas 
plantas constituem a terceira geração de vegetais ge-
neticamente modificados – e estão relacionadas ao 
conceito de agricultura molecular.

Na agricultura molecular, em vez de sementes 
ou frutos, o produto que as plantas nos fornecem são 
moléculas com funcionalidade conhecida e desejável 
para alguma aplicação benéfica à humanidade.

Atualmente, antígenos usados em vacinas contra 
doenças que atacam seres humanos já são encontra-
dos em plantas geneticamente modificadas. Alguns 
exemplos: um antígeno para a hepatite B, presente na 
batata, no fumo e na alface; e um outro para o rotaví-
rus, também encontrado na batata. Semelhantemen-
te, há plantas sendo usadas para elaborar vacinas 
contra doenças animais, tais como a febre aftosa e a 
raiva, cujo antígeno é uma glicoproteína encontrada 
no tomate.

Para a exploração de todo o potencial existente 
nessa nova modalidade de tecnologia de manipulação 
genética, Sr. Presidente, são necessários conhecimen-
tos e técnicas avançadas de agricultura. Não surpreen-
de, portanto, que os países que atualmente lideram o 
ranking de domínio dessas técnicas sejam os Estados 
Unidos e o Canadá, nações cujo conhecimento tecno-
lógico é reconhecidamente superior.

Contudo, pode-se, com fundada razão, crer que 
exista uma larga fatia desse mercado à espera da agri-
cultura brasileira, uma das mais modernas e avança-
das do mundo.

Se soubermos aproveitar esse novo conceito de 
manipulação genética, explorando o potencial de nos-
sa agricultura e de nosso clima favorável, certamente 
poderemos participar da oferta de plantas biofábricas 
para todo o planeta.

O produto obtido pelo emprego de plantas biofá-
bricas possui grande valor agregado, que demanda um 
alto nível de integração entre a lavoura produtora e a 
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indústria beneficiadora do vegetal. Em decorrência, é 
necessário o desenvolvimento de pesquisas avança-
das e de treinamentos para a qualificação do pessoal 
que lidará com essa nova tecnologia.

Quero, portanto, Sr. Presidente, dizer que estou 
acompanhando a questão da agricultura molecular 
no Brasil e farei o máximo para que ela se torne uma 
importante fonte de renda para a nossa população e 
um mecanismo de geração de empregos.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “Vai ter ira santa 
na eleição”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 
em sua edição de 31 de maio do corrente.

A matéria comenta o encontro do candidato à 
presidência Geraldo Alckmin com um grupo de grandes 
empresários, realizado durante um jantar em São Pau-
lo. Na reunião, Alckmin afirmou que as pessoas estão 
decepcionadas e indignadas com a atual situação do 
País e que durante a eleição teremos uma “ira santa” 
contra a incompetência do governo petista.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a ma-
téria citada passe a integrar os Anais do Senado Fe-
deral.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o IBGE divulgou recentemente pesquisa 
mostrando que aproximadamente 14 milhões de pes-
soas passaram fome no Brasil em 2004 e que 72 mi-
lhões estão em situação de insegurança alimentar. Os 
números refletem a derrota de um governo que fez do 
combate à fome uma de suas principais propostas.

Sr. Presidente, é nesse contexto que faço o re-
gistro do editorial do jornal O Globo intitulado “Falta 
de foco”, publicado em sua edição de 19 de maio do 
corrente. Segundo o editorial, “A baixa eficácia das 
políticas sociais de Lula tem origem num erro de filo-
sofia. Todas elas se têm revelado formas mais ou me-

nos disfarçadas de assistencialismo”. O artigo afirma, 
ainda, que é preciso “atender a quem de fato precisa, 
sem paternalismo e desperdício”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que o editorial 
acima citado passe a integrar este pronunciamento, a 
fim de que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar o editorial intitulado “Parlapatice desbargada”, 
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 07 de 
junho do corrente.

O texto primoroso diz, entre outras verdades, so-
bre o governo petista, que “Pensar, mesmo, e agir com 
empenho, só quando a questão a ser resolvida de uma 
vez por todas é a da sua permanência no Planalto por 
mais quatro anos. Ou quando o problema é persuadir a 
sociedade de sua completa inocência no escândalo do 
mensalão e da impossibilidade de saber o que faziam, 
não raro as cercanias de seu gabinete, os companhei-
ros integrantes da “sofisticada organização criminosa” 
de que fala o Procurador-Geral da República”.

“Para compensar uma inação que manifesta to-
dos os sintomas de laborfobia, ele produz factóides por 
atacado, em eventos coreografados por colaboradores 
pagos com o dinheiro do contribuinte para exibir um 
Chefe de Estado que, a rigor, não existe.”

Sr. Presidente, requeiro que o editorial seja consi-
derado como parte integrante deste pronunciamento e 
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
fazer o registro do artigo intitulado “Humilhação conti-
nuada”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo de 
24 de maio do corrente.

O artigo faz referência ao contencioso entre Bo-
lívia e Brasil envolvendo a questão da nacionalização 
do petróleo e mostra como foi a reação do governo 
Lula diante das medidas adotadas pelo presidente 
boliviano, Evo Morales.

Em síntese, o artigo afirma que “Tivesse o go-
verno brasileiro reagido com a devida firmeza quan-
do Morales o deixou com a cara no chão ao assinar 
em 1º de maio o seu ‘decreto supremo’, a crônica das 
relações do Brasil com a Bolívia e a Venezuela não 

seria a da humilhação dessas três semanas – do que 
a ida do chanceler Amorim a La Paz foi apenas mais 
um capítulo”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
seja considerado como parte integrante deste pronun-
ciamento para que, assim, passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para registrar a matéria publicada pelo jornal Folha 
de S.Paulo de 24 de maio do corrente intitulada “Para 
Suplicy, Bastos deve explicar encontro”.

A matéria destaca a opinião do Senador petista 
Eduardo Suplicy, que faz declaração sobre o encontro 
entre Bastos e Dantas: “é melhor que tenhamos as in-
formações completas. Pode haver reuniões na casa de 
senadores. O importante é que as partes envolvidas 
esclareçam o que foi conversado e, se é do interesse 

público, que os presentes dêem transparência total 
ao conteúdo”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar 
a matéria intitulada “Dirceu vai a todo lugar, mas STF 
diz que não o encontra”, publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo do dia 26 de maio do corrente.

A matéria destaca que “Dois meses após o Procu-
rador-Geral da República, Antonio Fernando de Souza, 
ter denunciado 40 pessoas suspeitas de envolvimento 
com o mensalão, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
ainda não conseguiu notificar todos os investigados”.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que a referida 

matéria passe a integrar este pronunciamento, a fim 

de que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores 

Tem razão o candidato tucano Geraldo Alkmin 
ao dizer que o governo do PT “deixou o Brasil verme-
lho de vergonha” e que nunca houve no País “tanta 
desfaçatez e tanto banditismo em esferas tão altas 
da República.”

Vergonha, sim, é o que sente todo brasileiro, num 
simples abrir do jornal diário ou da leitura das revistas 
semanais. De fato, nunca houve no Brasil tanta cor-
rupção comandada nos altos escalões da República, 
num Governo que, eleito para dirigir o País, armou 
esquemas satânicos de falcatruas.

A vergonha a que nos sujeita o Governo petista 
está no ar, na terra, no mar, em qualquer lugar. Ao léu, 
basta ler as manchetes do dia:

Agora candidato, Alckmin endurece:
‘Onde está o chefe dos 40 ladrões?’
O povo sabe. O povo não é como o Presidente, 

que sempre diz de nada ter ciência.
Outra manchete, esta do cinismo do grupo do 

Planalto:
Governistas dizem não temer devassa
É aguardar para ver. Não tem essa de não inves-

tigar. Não tem, mesmo! Se eleito, o Governo Alkmin 
não será como o atual, que empenha a alma ao diabo 
para evitar CPIs.

Outra, do lado cínico do Brasil:
Mercadante pede 2ª chance para acusados
Candidato afirma que mensaleiros serão jul-

gados pelo povo nas urnas.
Não é por aí. Era só o que faltava. Mensaleiros 

pedindo voto? Estão todos na marca do penalty e o 
mais que deveriam fazer é esperar o julgamento no 
Supremo. Nas urnas, definitivamente, não! O País quer 
varrer do mapa esses e outros corruptos.

Quer, mesmo!
Para um dia ler as notícias sem corar de ver-

gonha pelo quê de roubalheira foi praticado por esse 
grupelho.

Para um dia ler notícias diferentes dessas de hoje, 
num cenário sem violência, que o Governo Petista de 
Lula assiste indolente e até afagando a cabeça de mar-
ginais, como no caso do MST e suas derivações.

O Brasil está cansado de tanta inação. O atual 
Governo nada realiza e limita-se a entoar loas ao ce-
nário de inflação controlada, sem saber, agora sim, 

de verdade, que os êxitos na economia resultam do 
bom Governo FHC.

Mais aspas da vergonha:
Ex-cliente liga Rastos a conta no exterior
Engenheiro afirma ter pago, em 1993, US$4 mi-

lhões no exterior para o atual Ministro da Justiça, que 
nega a transação.

PF abriu investigação em 2003, mas arquivou o 
caso em 2004 sem ter ouvido o ministro nem quebrado 
os sigilos das empresas citadas.

É o rosário da vergonha.
A Veja desta semana está repletas de notícias 

que fazem o brasileiro corar. De Vergonha.
Começa pela capa:
Aí está dito o que todos os brasileiros sabem, que 

o Governo Lula pensa que pode negar e que infelicita 
a vida de todos nós:

Os PTbulls

Financiados pelo Governo e chefiados por um 
dirigente do partido, os agitadores que depredaram 
o Congresso Nacional são apenas um dos grupos 
que se comportam como o bravo armado do PT.

Aí está: braço armado do PT.
É de se indagar: vale repetir essa gente, para 

mais quatro anos de bagunça, roubalheira e corrup-
ção sortida?

A resposta é não! O Brasil não quer de novo um 
Governo que tem braços armados, esses grupos 
de desordeiros que intranqüilizam a vida das nossas 
populações. O povo ordeiro, o Governo petista é pro-
violência, pro-roubo, pro-indecência.

Mais aspas envergonhadas:

Lula liberou R$5,6 mi para entidade do 
MLST

Os líderes Bruno Maranhão e Lima assinaram três 
dos quatro convênios entre o governo e a Anara.

Outro título, também com aspas da vergonha. 
Está num jornal de Curitiba (Gazeta do Povo):

“Mensaleiros” do PT serão candidatos

Lista inclui o ex-ministro da Fazenda Antônio Pa-
locci e o ex-presidente do partido José Genoíno

Belo presente de Copa do Mundo! Há quem 
ache que até as urnas de lº de outubro vão corar de 
vergonha!

Encerro, Senhor Presidente, com um misto de 
fé na remoção do entulho que o Governo petista acu-
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mulou neste País, mas sem deixar de lamentar todo 
esse quadro de vergonha com o qual estamos sendo 
obrigados a conviver.

O partido do Presidente Lula sai em campo, com 
seus candidatos, como se nada de anormal o tives-
se envolvido ao longo desses quase quatro anos de 
mandato. Engana-se o Presidente se acha que o povo 
aceita coisas como essa de dar a legenda a candida-
tos-mensaleiros. Engana-se redondamente. O povo 
está de olho e o número de e-mails que a todo ins-
tante chegam ao meu gabinete. Leio um deles, rece-
bido esta manhã.

Vem de São Paulo, enviado por Sidnei:
Mensagem original 
De: Sidnei A. Francisco  

 [mailto: sidneifrancisco@uol .com .br]
Enviada em: segunda-feira, 12 de junho de 2006 

12:37
Para: Sen. Arthur Virgílio Neto
Assunto: formação de quadrilha
Senador Arthur Virgílio,
O PT não poderia ter escolhido data mais pró-

pria e emblemática para a convenção nacional que 
vai homologar a candidatura do Chefe para mais 
um mandato: 24-6-2006 – Dia de São João.

Haveria melhor dia para iniciar a formação da 
quadrilha?

Sidnei Francisco
São Paulo – SP
O brasileiro não perde, felizmente, o bom humor, 

como nesse outro e-mail:
Vem de algum lugar do Brasil, enviado por Joe 

Rego, e diz:

Senador, vejo que nem o fenômeno Ronaldo con-

segue atingir o Presidente. Apesar de Lula, a blindagem 

desse homem é fenomenal. Sucesso de marketing da 

mais baixa qualidade e da mais alta blindagem. Sugi-

ro, então, à indústria bélica brasileira a criação de um 

blindado com o nome de Lula, como os blindados an-

teriores: Carcará e Urutu.

Sugestão à parte, essa inoportuna tentativa de 

marketing, com a tal de videoconferência, é bem re-

veladora de como pensam nossos dirigentes.

Ninguém poderia imaginar uma agressão gratuita 

como a de que foi vítima o fenômeno Ronaldo. À gros-

seria, o técnico Parreira soube reagir com elevação, 

ao dizer que ele (Ronaldo) está forte.

Foi um autêntico tapa de lula de pelica, que, de 

tão incômoda, obrigou o Presidente a tentar se des-

culpar. Poderia dormir sem essa.

Senhor Presidente,

Estou anexando a este pronunciamento o notici-

ário de hoje sobre o Mundo Petista, incluindo a íntegra 

da matéria de capa da revista Veja.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores 
que a sessão deliberativa ordinária de amanhã será 
às 10 horas. E lembra, também, que hoje é dia 12 de 
junho, Dia dos Namorados.

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 10 horas, 
a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 14, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória 

nº 284, de 2006) 
(Encontra-se Sobrestando a Pauta, nos Termos 

do § 6º do Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2006 (proveniente 
da Medida Provisória nº 284, de 2006), que al-
tera dispositivos das Leis nºs 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 5.869, 
de 11 de dezembro de 1972; e revoga disposi-
tivos da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

Relator revisor: Senador Edison Lobão
Prazo final: 4.7.2006

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286, DE 2006 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 286, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Justiça, da Previdência Social e do Esporte, 
no valor global de duzentos e cinqüenta mi-
lhões e quinhentos mil reais, para os fins que 
especifica.

RELATOR REVISOR: 
Prazo final: 6.7.2006

3 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo 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 Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

4 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os artigos 21 e 22 da Consti-
tuição Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a re-
dação para o segundo turno.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 30, DE 2002

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 30, de 2002, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Souto, que acrescenta os 
§§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal 
(dispõe sobre a elegibilidade dos substitutos 
das Chefias do Poder Executivo nos seis me-
ses anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 29, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação 
ao art. 193 da Constituição Federal (que trata 
da ordem social).
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Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 9, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 9, de 2006 (nº 536/97, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação aos arts. 
23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal e ao 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da 
Constituição Federal (dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb).

Parecer sob nº 486, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2000 (nº 1.096/95, na 
Casa de origem), que determina a obrigatorie-
dade de as edificações possuírem sistema de 
aterramento e instalações elétricas compatíveis 
com a utilização de condutor-terra de prote-
ção, bem como torna obrigatória a existência 
de condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

Pareceres favoráveis, sob nºs 249 a 251, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Batista Motta; 

– de Serviços de Infra-Estrutura (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 711, 
de 2005), Relator: Senador Valdir Raupp; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Lúcia Vânia.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2003 (nº 39/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Regula-
mentação da Profissão de Agente de Seguran-
ça Privada e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 2.146 e 2.147, de 
2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, nos termos do pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável ao Projeto e à 
Emenda de Redação nº 1-CRA.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 708/2003, 
na Casa de origem), que altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de 
jornalista (altera a área de atuação de jorna-
listas e dispõe sobre suas funções).

Parecer sob nº 157, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, de redação, que apresenta.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao 
§ 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (torna Estados e Municípios 
igualmente responsáveis pela matrícula de 
alunos, oferta de cursos, capacitação de pro-
fessores e integração dos estabelecimentos 
escolares no sistema nacional de avaliação 
de rendimento escolar).

Parecer sob nº 1.644, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Cristovam 
Buarque, favorável, com Emenda nº 1-CE, de 
redação, que apresenta.
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13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 49, de 2005 (nº 2.898/2004, 
na Casa de origem), que altera artigos da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir aos aprendizes a conclusão do 
ensino médio e jornada reduzida.

Parecer sob nº 532, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, com relação a proces-
so seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação.

Parecer favorável, sob nº 1.870, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2005 (nº 3.849/2004, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como Ano da Juventude.

Parecer favorável, sob nº 557, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: 
Senadora Iris de Araújo.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2006 (nº 4.473/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia do Ra-
dialista.

Parecer favorável, sob nº 477, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Gerson Camata.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2006 (nº 4.842/2005, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como o Ano Nacional dos Museus.

Parecer favorável, sob nº 479, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora: Sena-
dora Roseana Sarney.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 2006 (nº 5.180/2005, 
na Casa de origem), que declara o sociólogo 
Florestan Fernandes patrono da Sociologia 
brasileira.

Parecer favorável, sob nº 551, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 31, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 31, de 2006 (nº 
2.997/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Previdência So-
cial entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino dos Países Baixos, celebrado em Bra-
sília, em 7 de março de 2002.

Parecer favorável, sob nº 150, de 2006, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 141, de 1999, de auto-
ria do Senador Pedro Simon, que acrescenta 
um inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 
– CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade 
das máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas.
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Pareceres sob nºs:
– 425, de 2002, e 272, de 2004, da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania: 
1º pronunciamento, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, com voto em separado do 
Senador Bello Parga; 2º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 523, 
de 2002), Relator: Senador Marcelo Crivella, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo) que apresenta; e

– 1.071, de 2005, da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 254, de 2005), Re-
lator: Senador Gerson Camata: favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2000 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 21, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 174, de 2000, de autoria 
do Senador Luiz Pontes, que altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência 
à saúde (para assegurar a cobertura de des-
pesas de acompanhante, no caso de paciente 
menor de dezoito anos, inclusive quando se 
tratar de internação em unidade de terapia 
intensiva ou similar).

Pareceres sob nºs 711, de 2003, e 1.515, 
de 2005, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Mão Santa, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; e

– da Comissão de Assuntos Sociais (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
336, de 2003), Relator: Senador Leonel Pa-
van, favorável, com a Emenda nº 2-CAS, que 
apresenta, com voto contrário, em separado, 
da Senadora Ideli Salvatti.

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 138, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Francisco Escórcio, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir, para 
efeitos administrativos, a região do complexo 
geoeconômico e social denominada Corredor 
Centro-Norte de Desenvolvimento, visando 
à redução das desigualdades regionais, por 
meio de seu desenvolvimento, nos termos do 

art. 43 da Constituição Federal, e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 288, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Edison Lobão, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que apresenta.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 43, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso nº 7, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 43, de 2005 – Complementar, de autoria 
do Senador Antero Paes de Barros, que estabelece 
que a fiscalização das empresas de fomento mercan-
til (factoring) será feita pelo Banco Central do Brasil e 
pelo Ministério Público Federal.

Parecer sob nº 437, de 2006, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Edison Lobão, 
concluindo contrariamente à matéria.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).

Parecer sob nº 188, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 
minutos.)
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Ata da 80ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 13 de junho de 2006 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Romeu Tuma

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 48 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, avisos que serão lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador João Alberto Souza.

São lidos os seguintes:

AVISOS 
 DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

– Nº 228/2006, de 5 do corrente, encaminhando infor-
mações em resposta ao Requerimento nº 278, 
de 2006, do Senador Romeu Tuma; e

– Nº 229/2006, de 5 do corrente, encaminhando infor-
mações em resposta ao Requerimento nº 246, 
de 2006, do Senador Tasso Jeressaiti.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que serão lido pelo Sr. 1º 

Secretário em exercício, Senador João Alberto Souza.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 671, DE 2006

Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, so-
bre o Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2005 
(nº 3.432/2004, na casa de origem), que dispõe 
sobre o atendimento pessoal ao consumidor 
nas empresas que oferecem atendimento por 
telefone, internet ou outro meio similar.

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2005 (Projeto 
de Lei nº 3.432, de 2004, na origem), de autoria do De-
putado Welinton Fagundes, dispõe sobre o atendimento 
pessoal ao consumidor nas empresas que oferecem aten-
dimento por telefone, internet ou outro meio similar.

Três artigos compõem o Projeto.
O art. 1º apresenta o objeto da proposição legis-

lativa, que é o de obrigar, como estabelece o art. 2º, 
todo fornecedor de produtos ou serviços que oferte 
atendimento por telefone, internet ou similar a ofertar 
atendimento pessoal ao consumidor, em local apro-
priado e específico para esse fim.

O art. 3º estatui que a vigência se inicia após no-
venta dias a contar da publicação.

A justificação explicita que diversos fornecedores 
substituem o atendimento pessoal pelo atendimento 
telefônico, com o intuito de reduzir seus custos opera-
cionais. Tal medida afeta de maneira adversa o número 
de pessoas empregadas, bem como a qualidade do 
atendimento prestado ao consumidor, especialmente 
àqueles que possuem menor grau de instrução.

Na Câmara dos Deputados, sob o nº 3.432, de 
2004, foi o Projeto apreciado pelas Comissões de Defesa 
do Consumidor e de Constituição, Justiça e de Cidadania 
e, ao final, aprovado em sua redação original.

Nesta Comissão, o Projeto não recebeu emen-
das.

II – Análise

Passamos à abordagem do PLC nº 114, de 2005, 
sob os parâmetros de constitucionalidade, regimenta-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito.

Sob o enfoque da constitucionalidade formal, fo-
ram observadas as regras pertinentes à competência 
do ente federativo – dado que cabe à União, concorren-
temente com os Estados e o Distrito Federal, legislar 
sobre direito econômico, produção e consumo (art 24, 
incs. I e V, da Constituição) – e à iniciativa legislativa, 
atribuída a qualquer membro do Senado Federal (art. 
61 da Constituição), inclusive para o tema em análise, 
que não se insere entre aqueles de iniciativa privati-
va do Presidente da República ou de outros titulares 
previstos no texto constitucional.

Acerca da constitucionalidade material, o Pro-
jeto não apresenta vícios, porquanto a restrição que 
opera ao direito de liberdade de iniciativa econômica 
(Constituição, art. 170, caput), representada pela im-
possibilidade de escolha de formas de atendimento 
ao consumidor que sejam exclusivamente à distância, 
não impede o exercício da atividade de fornecimento 
de bens ou serviços no mercado de consumo.

A limitação que aqui se encerra ao direito de li-
vre iniciativa econômica, por sua vez, objetiva efetivar 
princípios sociais reconhecidos pela Constituição, quais 
sejam, a defesa do consumidor e a busca do pleno em-
prego, como anotados nos incs. V e VIII ao art. 170 da 
Constituição: o primeiro representado pela facilidade 
e efetividade que o atendimento pessoal propicia aos 
consumidores, em especial aos que possuem dificul-
dades financeiras ou intelectuais para utilizar formas 
de atendimento à distância; e o segundo, pela contra-
tação de profissionais a serem empregados nos postos 
de atendimento pessoal.

Observadas as regras pertínentes à regimentali-
dade, dado que cabe a esta Comissão emitir parecer 
sobre assuntos atinentes à defesa do consumidor, in-
clusive estudar, elaborar e propor normas e medidas 

    179ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



20090 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

voltadas à melhoria contínua das relações de mercado, 
em especial as que envolvem fornecedores e consu-
midores (RISF, art. 102-A, inc. III, alínea a.).

Sobre a juridicidade, observa o Projeto os aspectos 
de: a) inovação, porque atribui ao atendimento pessoal 
a condição de modalidade obrigatória de atendimento 
ao consumidor; b) efetividade, representada pela clare-
za do texto normativo quanto à exigência posta: adoção 
obrigatória de atendimento pessoal aos consumidores, 
corroborada pela existência de órgãos públicos espe-
cializados na investigação de violações aos direitos do 
consumidor; c) espécie normativa adequada, já que as 
restrições ao direito de liberdade de iniciativa econômi-
ca devem ser reguladas em lei; d) coercitividade, repre-
sentada pela submissão dos fornecedores à exigência 
posta pelo Projeto, sob pena de sanções, em especial 
as de natureza administrativa previstas no art. 56 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor, e e) generalidade, vez que as 
normas do Projeto se aplicam, imediatamente, a todos 
os fornecedores de bens e serviços.

No que respeita à técnica legislativa, merece o 
Projeto três reparos.

Primeiro, não se recomenda a edição de mais de 
uma lei tendo por objeto tratar do mesmo assunto: res-
trições à liberdade de iniciativa do fornecedor de bens 
ou serviços ao mercado de consumo, hoje regulada pela 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. O Projeto deve, 
assim, inserir dispositivo nessa lei – na hipótese, inc. 
XIV ao art. 39 – ao invés de contemplar lei autônoma, 
a fim de observar o disposto no inc. IV do art. 7º da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Segundo, como conseqüência do item anterior, 
deve o Projeto resumir-se ao originalmente disposto 
no art. 2º, que contém a efetiva obrigação dirigida ao 
fornecedor, e no art. 3º, que traz a regra de vigência.

Terceiro, a redação conferida ao originário art. 2º 
do Projeto deve ser alterada, a fim de conferir maior 
clareza, precisão e ordem lógica à regra, como exige o 
art. 11 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro 
de 1998. A exigência de oferta de atendimento pesso-
al não deve ser endereçada apenas a quem fornece 
atendimento por telefone, internet ou similar, mas a 
todo e qualquer fornecedor. A melhor leitura da regra 
inserta no art. 2º da redação original deve considerar 
que a oferta de atendimento por telefone, internet ou 
similar não dispensa o atendimento pessoal.

As adequações necessárias à melhor técnica le-
gislativa serão solucionadas em substitutivo, ao final 
apresentado.

Acerca do mérito, deve-se observar que a exi-
gência de atendimento pessoal aos consumidores de 
produtos e serviços ofertados no mercado assegura, 

efetivamente, maior proteção aos direitos do consumi-
dor, porque facilita a defesa de seus direitos, em es-
pecial: a) o direito à informação, que compreende as 
características, qualidade, quantidade, composição e 
preço do produto ou serviço, b) o direito à publicidade 
leal e informativa, isto é, não enganosa e não abusiva; 
e c) o direito a reparações em decorrência de respon-
sabilidade civil imputável ao fornecedor.

Anote-se, também, que a oferta de postos de aten-
dimento pessoal pelos fornecedores efetiva o princípio 
social da busca do pleno emprego dos fatores de pro-
dução, previsto no art. 170, inciso VIII, da Constituição, 
dado que o funcionamento de tais estabelecimentos 
demandará a contratação de mão-de-obra, utensílios 
e espaços físicos com fins empresariais.

Por fim, digno de nota o pleno atendimento, na hipó-
tese, ao princípio da proporcionalidade, porque a restrição 
imposta ao direito de liberdade de iniciativa econômica 
não é plena, mas relativa, dado que a manutenção de 
posto de atendimento pessoal não inviabiliza, por com-
pleto, a atividade desenvolvida pelo fornecedor.

III – Voto

Em consonância com as justificativas apresentadas, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
nº 114, de 2005, na forma do seguinte substitutivo:

EMENDA Nº 1 – CMA (Substitutivo)

Acrescenta inciso XIV e § 2º ao art. 39 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
para exigir que o fornecedor de produtos ou 
serviços mantenha serviço de atendimento 
pessoal ao consumidor.

Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar acrescido de inciso XIV e 
de § 2º, renomeando-se o atual parágrafo único como 
§ 1º, com a seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................  
XIV – ofertar produtos ou serviços sem 

disponibilizar ao consumidor atendimento, pes-
soal em estabelecimento vinculado a essa 
finalidade.

 § 1º  ......................................................
§ 2º A oferta de atendimento ao consumidor 

por meio de telefone, televenda, intemet ou similar 
não afasta a exigência de atendimento pessoal 
prevista no inciso XIV desse artigo. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
90 (noventa) dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 6 de junho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Compete á União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-

nômico e urbanístico;
....................................................................................

V – produção e consumo;
....................................................................................

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federai, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valoriza-
ção do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios;
....................................................................................

V – defesa do consumidor;
....................................................................................

VIII – busca do pleno emprego;
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

....................................................................................
Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto 

da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados 
os seguintes princípios:

I – excetuadas as codificações, cada lei tratará 
de um único objeto;

II – a lei não conterá matéria estranha a seu ob-
jeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão;

III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido 
de forma tão específica quanto o possibilite o conheci-
mento técnico ou científico da área respectiva;

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado 
por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se 
destine a complementar lei considerada básica, vincu-
lando-se a esta por remissão expressa.
....................................................................................

Art. 11. As disposições normativas serão redigi-
das com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, 
para esse propósito, as seguintes normas:

I – para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu senti-

do comum, salvo quando a norma versar sobre assunto 
técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura 
própria da área em que se esteja legislando;

b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitan-

do preciosismo, neologismo e adjetivações dispen-
sáveis;

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo 
o texto das normas legaís, dando preferência ao tempo 
presente ou ao futuro simples do presente;

e) usar os recursos de pontuação de forma judi-
ciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;

II – para a obtenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo 

a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a per-
mitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o 
alcance que o legislador pretende dar à norma;

b) expressar a idéia, quando repetida no texto, 
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego 
de sinonímia com propósito meramente estilístico;

c) evitar o emorego de expressão ou palavra que 
confira duplo sentidc ao texto;

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido 
e significado na maior parte do território nacional, evi-
tando o uso de expressões focais ou regionais;

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, ob-
servado o principio de que a primeira referência no texto 
seja acompanhada de explicitação de seu significado;

f) grafar por extenso quaisquer referências a nú-
meros e percentuais, exceto data, número de lei e nos 
casos em que houver prejuízo para a compreensão do 
texto; (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, 
de 26-4-2001)

g) indicar, expressamente o dispositivo objeto 
de remissão, em vez de usar as expressões ‘anterior, 
‘seguinte’ ou equivalentes; (Alínea incluída pela Lei 
Complementar nº 107, de 26-4-2001)

III – para a obtenção de orcem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação – sub-

seção, seção. capítulo, título e livro – apenas as dis-
posições relacionadas com o objeto da lei;

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a 
um único assunto ou princípio;
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c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos 
complementares à norma enunciada no caput do artigo 
e as exceções à regra por este estabelecida;

d) promover as discriminações e enumerações 
por meio dos incisos, alíneas e itens.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11-6-

1994)
....................................................................................

Art. 56. As infrações das normas de detesa do 
consumidor ficam sujeitas, conlorme o caso, às se-
guintes sanções adminístrativas, sem prejuízo das 
de natureza civil, penal e das definidas em normas 
específicas:

I – multa;
II – apreensão do produto;
III – inutilização do produto;
IV – cassação do registro do produto junto ao 

órgão competente;
V – proibição de fabricação do produto; 
VI – suspensão de fornecimento de produtos ou 

serviço;
VII – suspensão temporária de atividade;
VIII – revogação de concessão ou permissão 

de uso;
IX – cassação de licença do estabelecimento ou 

de atividade;
X – interdição, total ou parcial, de estabelecimen-

to, de obra ou de atividade;
XI – intervenção administrativa;
XII – imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo 

serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âm-
bito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumula-
tivamente, inclusive por medida cautelar, antecedente 
ou incidente de procedimento administrativo.
....................................................................................

PARECER Nº 672, DE 2006

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 134, 
de 2005 (nº 2.390/2003, na casa de origem), 
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Esta Comissão examina o Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) nº 134, de 2005 (PL nº 2.390, de 2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Deputado Celso 
Russomanno, que pretende ampliar o conceito de for-
necedor e dilatar o prazo para reclamação relativa a 
vícios aparentes.

Para tanto, acresce um § 3º ao art. 25 da Lei nº 
8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
para definir “fornecedor” como “aquele que coloca no 
mercado produtos novos e usados, fazendo disso o 
seu negócio”.

Da mesma forma, modifica o art. 26 da referida 
Lei, para estender de trinta para sessenta dias o prazo 
máximo de reclamação por vício, no caso de forneci-
mento de serviços e de produtos não-duráveis, e de 
noventa para cento e oitenta dias, quando se tratar de 
fornecimento de serviços e de produtos duráveis.

Acrescenta, por fim, um § 4º a esse mesmo dis-
positivo, para determinar que, ocorrendo vício apa-
rente ou oculto devidamente registrado e reclamado 
pelo consumidor, deve reipiciar a contagem dos prazos 
mencionados, a partir da data da solução do problema 
pelo fornecedor do produto ou serviço.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi apre-
ciado e aprovado, por unanimidade, na Comissão de 
Defesa do Consumidor (CDC), juntamente com o PL 
nº 4.003, de 2004 (a ele apensado), com substitutivo. 
Recebeu parecer favorável, também unânime, na Co-
missão de Constituição e Justiça e dc Cidadania, na 
forma do substitutivo apresentado pela CDC.

Com fundamento no caput do art. 65 da Consti-
tuição Federal e no art. 134 do Regimento Comum, a 
proposição foi encaminhada ao Senado Federal em 7 
de dezembro de 2005.

II – Análise

Cabe a esta Comissão opinar sobre assuntos 
atinentes à defesa do consumidor, de acordo com o 
disposto no inciso III do art. 102-A do Regimento In-
terno do Senado Federal, com a redação dada pela 
Resolução nº 1, de 2005.

Os requisitos formais e materiais de constitu-
cionalidade são atendidos pela proposição, tendo em 
vista que compete concorrentemente à União legislar 
sobre direito econômico, produção e consumo, a teor 
do disposto no art. 24, incisos I e V da Constituição 
Federal (CF), bem como por não ter sido vulnerada 
cláusula pétrea alguma. Ademais, a matéria se insere 
no âmbito das atribuições do Congresso Nacional, de 
conformidade com o caput do art. 48 da Cana Magna, 
sendo livre a iniciativa parlamentar.
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No que concerne à juridicidade, o projeto se 
afigura intocável, porquanto i) o meio eleito para o 
alcance dos objetivos pretendidos (normatização via 
edição de lei) é o adequado, ii) a matéria nele vertida 
inova o ordenamento jurídico, iii) possui o atributo da 
generalidade, iv) se afigura dotado de potencial coer-
citividade e v) se revela compatível com os princípios 
diretores do sistema de direito pátrio.

No tocante ao mérito, note-se que, ao longo dos 
últimos anos, cresceu a demanda por produtos usa-
dos em face da conjuntura socioeconômica do País. 
E, com isso, tornou-se necessário o aperfeiçoamen-
to da norma consumerista no tocante à proteção dos 
consumidores desses bens.

Vale ressaltar que a proposta está em perfeita 
consonância com a Política Nacional das Relações de 
Consumo, insculpida no art. 4º do CDC, que encerra 
importantes princípios, dentre os quais o reconheci-
mento da vulnerabilidade do consumidor no mercado 
de consumo (inciso I).

Além disso, foi proposta, acertadamente, a altera-
ção dos incisos I e II do art. 26 da Lei nº 8.078, de 1990, 
com vistas a aumentar os prazos para reclamação re-
ferente a vícios aparentes, tendo em vista a exigüidade 
dos prazos estipulados nesses dispositivos.

Em relação à ocorrência de vício aparente ou 
oculto devidamente registrado e reclamado pelo con-
sumidor, entendemos legítima a determinação de 
reiniciar a contagem dos prazos mencionados nos 
incisos I e II do caput do art. 26 a partir da data da 
solução do problema pelo fornecedor do produto ou 
serviço.

Cabem, no entanto, duas emendas destinadas 
a apnmorat o texto do PLC nº 134, de 2005. A primei-
ra aperfeiçoa a ementa, atribuindo-lhe a objetividade 
exigida pelo rigor da técnica legislativa. A segunda 
consiste em i) encaminhar a ampliação do conceito 
de fornecedor decorrente da comercialização de “pro-
dutos usados” ao caput do art. 3º do CDC (mediante 
inclusão dos verbetes “novos’ e “usados”); ii) esclare-
cer que o reinício da contagem de prazos sugerida se 
refere aos casos de reparo do produto ou reexecução 
do serviço, alcançando apenas a parte substituída ou 
a porção novamente executada; iii) determinar que a 
renovação de prazo será controlada mediante emissão 
de nota fiscal pelo serviço autorizado cio fabricante. 
Essas duas últimas alterações se encontram no bojo 
dos §§ 4º e 5º acrescidos ao art. 26 do CDC.

III – Voto

Em face do exposto, nosso parecer é pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 2005, 
com as seguintes emendas:

EMENDA Nº 1-CMA

Dê-se à ementa do PLC nº 134, de 2005, a se-
guinte redação:

“Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 (Código de Defesa do Consumi-
dor), para ampliar o conceito de fornecedor, 
aumentar o prazo para reclamação por vícios 
aparentes e determinar o reinício da contagem 
desse prazo após, o atendimento da reclama-
ção pelo fornecedor”.

EMENDA Nº 2-CMA

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 134, de 2005, a se-
guinte redação:

Art. 1º Os arts. 3º e 26 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou es-
trangeira, bem como os entes despersonaliza-
dos, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, 
importação, exportação, distribuição ou comer-
cialização de produtos, novos ou usados, ou 
prestação de serviços.

 ....................................................  (NR)”
 ..............................................................
“Art. 26.  ................................................
I – sessenta dias, tratando-se de forne-

cimento de serviço e de produtos não durá-
veis;

II – cento e oitenta dias, tratando-se de 
fornecimento de serviço e de produtos durá-
veis;

 ..............................................................
§ 4º Devolvido ao consumidor o produto 

ou executado o serviço objeto da reclamação 
limitado ao prazo da garantia legal, será rei-
niciada, a partir do atendimento da reclama-
ção pelo fornecedor, a contagem dos prazos 
mencionados nos incisos I e II do caput des-
te artigo, alcançando, no entanto, somente a 
parte do produto substituida ou a porção do 
serviço novamente executada.

§ 5º A renovação de prazo a que se refere 
o § 4º deste artigo será determinada por meio 
da nota fiscal emitida pelo serviço autorizado 
pelo fabricante. (NR)”

Sala da Comissão, 6 de junho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, eco-

nômico e urbanístico;
....................................................................................

V – produção e consumo;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, espe-
cialmente sobre:
....................................................................................

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa 
será revisto pela outra, em um só turno de discussão 
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a 
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade 
de produção, montagem, criação, construção, transfor-
mação, importação, exportação, distribuição ou comer-
cialização de produtos ou prestação de serviços.
....................................................................................

PARECERES Nos 673 E 674, DE 2006

Sobre Projeto de Lei da Câmara nº 
138, de 2005 (nº 3.969/2004, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da Repú-
blica, que fixa os efetivos do Comando da 
Aeronáutica em tempo de paz e dá outras 
providências.

PARECER Nº 673, DE 2006 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 138, de 
2005, encaminhado ao exame da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), fixa os efetivos do 
Comando da Aeronáutica em tempo de paz e dá ou-
tras providências.

Essa proposição originou-se do Projeto de Lei 
(PL) nº 3.969, de 2004, encaminhado à Câmara dos 
Deputados pelo Presidente da República e aprovado 
por aquela Casa do Congresso Nacional.

O PLC nº 138, de 2005, dispõe os limites máximos 
para os efetivos de pessoal militar da ativa do Comando 
da Aeronáutica em tempo de paz, define a competência 
do Presidente da República para distribuir anualmen-
te os efetivos de Oficiais pelos diversos postos e ao 
Comandante da Aeronáutica os efetivos dos Praças 
e dos alunos de Escola Preparatória de Cadetes-do-
Ar, de Cursos de Formação de Oficiais e Praças e de 
Estágios de Adaptação de Oficiais e Praças.

II – Análise

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 101, I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do 
Projeto, estando reservada a CRE a análise de mérito, 
por se tratar de matéria afeta às forças armadas.

De modo geral, o PLC nº 138, de 2005, altera a 
distribuição dos efetivos do Comando da Aeronáutica, 
revogando as Leis nos 6.837, de 29 de outubro de 1980; 
7.130, de 26 de outubro de 1983; 7.200, de 19 de junho 
de 1984; e 9.009, de 29 de março de 1995.

As principais modificações referem-se ao aumento 
dos efetivos dos Oficiais em contraposição à diminui-
ção do número dos Praças. Essa alteração estrutural 
da Aeronáutica não envolveria, no cômputo geral, 
acréscimo de despesa para pagamento de pessoal, 
conforme exposição de motivos do então Ministro da 
Defesa José Viegas Filho.

O aumento do número de oficiais em relação aos 
praças denota opção pelo profissionalismo das forças 
armadas, apostando em pessoal capacitado para ma-
nejo de materiais militares e formulação de estratégia. 
Além dessa opção, a proposição tem como virtude a 
flexibilidade na distribuiçâo dos efetivos de pessoal 
militar da ativa do Comando da Aeronáutica em tem-
po de paz, que está representado não só no aumento 
dos efetivos, mas na simplificação das categorias de 
Oficiais e de Praças.

Cada uma dessas categorias é dividida em três 
subcategorias, nomeadamente, os Oficiais seriam Ge-
nerais, superiores ou intermediários/subalternos, e os 
Praças seriam Suboficiais/Sargentos, Cabos/Soldados 
ou Taifeiros. As leis anteriores, a serem revogadas pelo 
PLC 38/2005, possuíam categorias mais detalhadas. 
Por exemplo, a Lei nº 7.130, de 1983, distribuía os 
efetivos dos oficiais em tenentes-brigadeiros, majores-
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brigadeiros, brigadeiros, coronéis, tenente-coronéis, 
majores, capitães e primeiros e segundos-tenentes.

No concernente à constitucionalidade da pro-
posição, cumpre ressaltar que atende aos requisitos 
de iniciativa, porquauto foi proposto pelo Presidente 
da República, consoante o disposto no art. 61, § 1º, 
I, da Constituição Federal. Formulada em boa técnica 
legislativa, bem como não há críticas sobre sua juri-
dicidade.

Concluímos, pois, inexistirem óbices à aprova-
ção do Projeto, uma vez que ele não apresenta vícios 
de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legis-
lativa.

III – Voto

Com base no exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 2005.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2006.

    187ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



20098 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

PARECER Nº 674, DE 2006  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional)

Relator: Senador Romeu Tuma

 
I – Relatório

Por força do art. 61 da Constituição Federal, 
vem a esta Comissão para exame o Projeto de Lei 
da Câmara nº 138, de 2005, de autoria do Poder 
Executivo.

O Projeto de Lei em apreço altera o limite máximo 
do efetivo de oficiais e praças do Comando da Aero-
náutica; atribui ao Presidente da República a compe-
tência pela distribuição anual dos efetivos de Oficiais 
pelos postos dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa 
(COA) e ao Comandante da Aeronáutica a tarefa de 
distribuição, também anual, dos efetivos dos Praças 
por Quadros e por Graduações do COTO de Praças da 
Ativa (CPA); determina os postos de oficiais e praças 
que não serão computados para efeitos da determi-
nação daqueles efetivos; confere ao Comandante da 
Aeronáutica a incumbência de estabelecer o efetivo de 
alunos, de acordo com o critério da necessidade, nas 
Escolas, Curso de Formação e Estágios de Adaptação; 
e, finalmente, prevê que as despesas decorrentes da 
execução da futura lei serão cobertas pelas dotações 
constantes no Orçamento Geral da União.

A Exposição de Motivos do então Ministro de Es-
tado da Defesa, José Viegas Filho, que acompanha o 
Projeto, esclarece que a Proposta visa à atualização e 
modernização dos diplomas legais vigentes, por meio 
do ajuste da composição dos efetivos às demandas 
geradas pelos modernos sistemas de armas, pela 
instituição das mais de oitenta organizações militares 
criadas no Comando da Aeronáutica após a promul-
gação da Lei nº 7.130, pela própria criação do Minis-
tério da Defesa, pela implementação do Sistema de 
Vigilância da Amazônia (SIVAM), e em virtude do fato 
de que imprime maior regularidade e flexibilidade no 
fluxo da carreira militar aeronáutica. Ademais, o novo 
marco legal avança em termos de racionalização téc-
nica, vez que consolida os demais diplomas em docu-
mento único, que revogará as Leis nº 6.837, de 29 de 
outubro de 1980, nº 7.130, de 26 de outubro de 1983, 
nº 7.200, de 19 de junho de 1984, e nº 9.009, de 29 
de março de 1995.

O Projeto, recebido na Câmara dos Deputados, 
foi despachado às Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania em 5 de agosto 
de 2004. Nesta Casa parlamentar, foi distribuído ape-
nas às Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional e de Constituição e Justiça e Cidadania, em 
13 de dezembro de 2005, tendo na última obtido pa-
recer favorável.

 
II – Análise

O mérito do Projeto revela-se na busca pela ade-
quação do perfil do Comando aos desafios advindos 
da sua atual dimensão, da também novel estrutura-
ção das Forças Armadas, da magnitude de suas atri-
buições e da tendência irrefutável da tecnologização 
dos sistemas de defesa e das guerras, de todas as 
dimensões, tomando necessário o melhoramento do 
perfil dos membros das Forças Armadas em geral, há 
muito almejado pelos estudiosos brasileiros no tema 
da Defesa Nacional.

A mudança ocorrerá por meio do decréscimo de 
dez mil cargos de cabos e soldados e de três mil e du-
zentos taifeiros em compensação ao aumento de onze 
cargos privativos de oficiais-generais, trezentos e se-
tenta e cinco oficiais superiores, duzentos oficiais inter-
mediários e subalternos e de mil suboficiais e sargentos. 
Essa determinação ressalta o cuidado pela racionali-
zação administrativa do Comando da Aeronáutica.

 
III – Voto

À luz do exposto, em razão da sua oportunidade 
e conveniência, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2005.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2006. – Eduar-
do Azeredo, Presidente em Exercício – Romeu Tuma, 
Relator – Sérgio Zambiasi – Pedro Simon – Herá-
clito Fortes – Álvaro Dias – Eduardo Suplicy – Ney 
Suassuna – José Agripino – Mão Santa.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
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Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;
....................................................................................

 
PARECER Nº 675, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 115, 
de 2006 (nº 1.928/2005, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural de Penha a 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Penha, Estado de 
Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

 
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 115, de 2006 (nº 1.928, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza 
a Associação Cultural de Penha a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Penha, 
Estado de Santa Catarina. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti-
tuição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação pan serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dás Depu-
tados, destinada a aprovar o ato do Poder Executi-
vo sob exame, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União 
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-
se que o referido projeto não confraria preceitos ou 
principios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-
jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 
que o projeto está em perfeita consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-
vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 
o PPS nº 115, de 2006, não evidenciou violação 
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 
1998.

 
III – Voto

Tendo em vista que o exame da docuínentação 
que acompanha o PDS nº 115, de 2006, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação Cultural de 
Penha a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

 
CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

 
PARECER Nº 676, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 
2006 (nº 1.966/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Nova Campo Largo 
Rádio e Televição Educativa para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Lapa, Estado 
do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns.
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca
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I – Relatório 

Chega a esta Comissão, em caráter terminati-
vo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 165, de 
2006 (nº 1.966, de 2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Nova Campo Largo Rádio e Televisão Educativa para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Lapa, Estado do Paraná. O ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciar-
se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

Devido à sua especificidade, os canais de ra-
diodifusão educativa são reservados à exploração 
da União, Estados e Municípios, universidades e 
fundações constituídas no Brasil, com finalidade 
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que comple-

mentou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 

de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Tele-

comunicações.

Não se aplicam à radiodifusão educativa as exi-

gências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 

1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para 

a apreciação dos atos de outorga e renovação de con-

cessão e permissão para o serviço de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens.

A matéria é de competência exclusiva do Con-

gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 

o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 

II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende os requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

 

III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 165, de 2006, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que outorga permissão à Fundação 

Nova Campo Largo Rádio e Televisão Educativa para 

executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-

cia modulada, com fins exclusivamente educativos, 

na cidade de Lapa, Estado do Paraná, na forma do 

Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 

dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº 4.117(*), de 
27 de agosto de 1962.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 

art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

PARECER Nº 677, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2006 
(nº 2.005/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
comunitária de Comunicação e Cultura de 
Cruzeiro do Oeste a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de cruzeiro 
do Oeste, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 176, de 2006 (nº 2.005, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Cruzeiro do Oeste a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado 
do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 32, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos 
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requisitos constitucionais formais relativos à competên-
cia legislativa da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Consti-
tuição. Constata-se que o referido projeto não contraria 
preceitos ou principios da Lei Maior, nada havendo, pois, 
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. 
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o 
projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 176, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 176, de 2006, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Cruzeiro do Oeste a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cruzeiro do Oes-
te, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. .
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

 
PARECER Nº 678, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de 
2006 (nº 2.057/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Vida Nova a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Fran-
ca, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Romeu Tuma
Relator ad hoc: Senador Edison Lobão
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I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 181, de 2006 (nº 2.057, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Vida Nova a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Franca, Estado de São Paulo. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodiftisão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos rcquisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 

o PDS nº 181, de 2006, não evidenciou violação 

das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 

de 1998.

 
III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documenta-

ção que acompanha o PDS nº 181, de 2006, não 

evidenciou violação da legislação pertinente, e não 

havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos 

pela aprovação do ato que autoriza a Associação 

Comunitária de Comunicação e Cultura Vida Nova 

a executar serviço de radiodifusão comunitária na 

cidade de Franca, Estado de São Paulo, na forma 

do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câ-

mara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
aros, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998 

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

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

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

 
PARECER Nº 679, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 182, de 
2006 (nº 2.086/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Itaguajé a 
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executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Itaguajé, Estado do 
Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fon-

seca

 
I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

182, de 2006 (nº 2.086, de 2005, na Câmara dos De-
putados), destinado a aprovar o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Itaguajé a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itaguajé, Estado do Paraná. 
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacio-
nal por meio de mensagem presidencial, nos termos 
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-
missão de Educação opinar acerca de proposições 
que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de con-
cessão, permissão e autorização para serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-

bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-

sas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou principios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 

o PDS nº 182, de 2006, não evidenciou violação 

das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 

de 1998.

 
III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 182, de 2006, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 

de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Itaguajé a 

executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-

de de Itaguajé, Estado do Paraná, na forma do Pro-

jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 

Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

 XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redacão dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

PARECER Nº 680, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de 
2006 (nº 1.933/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Beneficente e Cultural Comunitária 
Rádio Liberdade FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São 
Bento do Sul, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Leonel Pavan

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 183, de 2006 (nº 1.933, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Rádio 
Liberdade FM a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São Bento do Sul, Estado de 
Santa Catarina. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
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e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 183, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 183, de 2006, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Rádio Liberdade FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Bento do Sul, Estado de 
Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para a 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos oara as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

 PARECER Nº 681, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 
2006 (nº 1.986/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Santa Fé a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Santa Fé, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 187, de 2006 (nº 1.986, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Santa Fé a executar serviço de radiodi-
fusão comúnitária na cidade de Santa Fé, Estado do 
Paraná. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Ntional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223. § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado juridico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 187, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 187, de 2006, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Santa Fé a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Fé, Estado 
do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

 
SEÇÃO II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V  

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 

institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

á entidade interessada autorização para exploração 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-
vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e 
normas reguladoras das condições de exploração 
do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998 

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

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

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

 
PARECER Nº 682, DE 2006 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2004 
(nº 2.225/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
ao Sistema de Comunicação Terra do Sol 
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Bela 
Cruz, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator Ad Hoc: Senador Garibaldi Alves Filho

 
I – Relatório 

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 63, de 2004 (nº 2.225, de 2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces-
são ao Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise 

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e au-
torização para serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 

permissão ou autorização para que se executem ser-

viços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 

termos do art. 223 da Constituição Federal. Orienta-se, 

nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 

critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 

do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 

elementos a serem informados pela entidade preten-

dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 

instruir o processo submetido à análise da Comissão 

de Educação.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 63, de 2004, não evidenciou violação das for-

malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 

do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-

gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 

o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 

II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 

destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-

ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 

Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 

sua constitucionalidade material.

 
III – Voto 

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 63, de 2004, não evidenciou 

violação das formalidades estabelecidas na Resolução 

nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 

aprovação do ato que outorga concessão ao Siste-

ma de Comunicação Terra do Sol Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará, na forma do 

projeto de decreto legislativo originário da Câmara 

dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º Prazo da concessão ou permissão será de 
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para 
as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 683, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 543, de 
2005 (nº 1.806/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária São Vicente de 
Paulo a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Moraújo, Estado 
do Ceará.

Relatora:Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Garibaldi Alves Filho

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 543, de 2005 (nº 1.806, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Comunitária São Vicente de Paulo a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Moraújo, Estado do Ceará. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 543, de 2005, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 543, de 2005, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-

vação do ato que autoriza a Associação Comunitária 
São Vicente de Paulo a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Moraújo, Estado do Ceará, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e 

renovar concessão ou permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, 
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as 
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes. 
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 684, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de 
2005 (nº 1.853/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Comunicadores de Ma-
racanaú – ASCOMAR, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Maracanaú, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Garibaldi Alves Filho

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 551, 
de 2005 (nº 1.853, de 2005, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação dos 
Comunicadores de Maracanaú – ASCOMAR, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ma-
racanaú, Estado do Ceará. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
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e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 551, de 2005, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 551, de 2005, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação dos Comunica-
dores de Maracanaú – ASCOMAR, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Maracanaú, 
Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e 

renovar concessão ou permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 
 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alte-
ração e a consolidação das leis, conforme deter-
mina o parágrafo único do art. 59 da Constituição 
Federal, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 

procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 685, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2006 
(nº 1.855/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Beneficente e Social de Nova 
Floresta a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Jaguaribe, 
Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Garibaldi Alves Filho

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 50, 
de 2006 (nº 1.855, de 2005, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Beneficente e Social de Nova Floresta a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jaguaribe, Estado do Ceará. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensa-
gem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado 
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 50, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 50, de 2006, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato que autoriza a Associação Comunitária Bene-
ficente e Social de Nova Floresta a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaribe, 
Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e 

renovar concessão ou permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 

Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 686, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 2006 
(nº 1.556/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Vale do Groaíras – ACVG a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Groaíras, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 74, 
de 2006 (nº 1.556, de 2001, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Vale do Groaíras – ACVG, a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Groaíras, 
Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
íntegra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 74, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 74, de 2006, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato que autoriza a Associação Comunitária Vale do 
Groaíras – ACVG, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Groaíras, Estado do Ceará, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

PARECER Nº 687, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 2006 
(nº 1.935/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Radiodifusão do Vale do Curu a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de São Luís do Curu, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 83, 
de 2006 (nº 1.935, de 2005, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação de 
Radiodifusão do Vale do Curu a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São Luís do Curu, 
Estado do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 83, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 83, de 2006, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação de Radiodifu-
são do Vale do Curu a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Luís do Curu, Estado 
do Ceará, na forma do projeto de decreto legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e 

renovar concessão ou permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

PARECER Nº 688, DE 2006

Da Comissão de Educação, em cará-
ter terminativo, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 90, de 2006 (nº 1.815, de 2005, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitá-
ria Progresso e Cidadania de Monsenhor 
Tabosa a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Monsenhor Tabo-
sa, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas 

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

90, de 2006 (nº 1.815, de 2005, na Câmara dos De-
putados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Progresso e Cidadania de 
Monsenhor Tabosa a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Monsenhor Tabosa, Estado 
do Ceará. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
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sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
03 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 90, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 90, de 2006, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato autoriza a Associação Comunitária Progresso e 
Cidadania de Monsenhor Tabosa a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Monsenhor Ta-
bosa, Estado do Ceará, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redacão dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

PARECER Nº 689, DE 2006

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2006 
(nº 1.884/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza o Instituto de 
Radiodifusão Comunitária de Pacujá Ceará a 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pacujá, Estado do Ceará.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc Senador Aelton Freitas

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

109, de 2006 (nº 1.884, de 2005, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que autoriza o Insti-
tuto de Radiodifusão Comunitária de Pacujá – Ceará a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pacujá, Estado do Ceará. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exa-
me, atende aos requisitos constitucionais formais rela-
tivos à competência legislativa da União e às atribui-
ções do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, 
XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido 
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 109, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 109, de 2006, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Instituto de Radiodifusão 
Comunitária de Pacujá – Ceará a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pacujá, Estado 
do Ceará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

 Sala da Comissão, 25 de abril de 2006.

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 20147     237ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



20148 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

PARECER Nº 690, DE 2006

Da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de 
2006 (nº 1.924 de 2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que autoriza a As-
sociação Niteroiense de Arte, Cidadania e 
Comunicação – POPGOIABA a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Niterói Estado do Rio de Janeiro.

Relator: Senador Roberto Saturnino
Relator ad hoc: Senador Wellington Salgado 

de Oliveira

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 113, de 2006 (nº 1.924, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Niteroiense de Arte, Cidadania e Comu-
nicação POPGOIABA a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Niterói, Estado do Rio 
de Janeiro. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão 
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
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sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
visão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 113, de 2006, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 113, de 2006, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
autoriza a Associação Niteroiense de Arte, Cidadania 
e Comunicação – POPGOIABA, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2006. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e 

renovar concessão ou permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-

pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26  
DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
671 a 674, de 2006, das Comissões de Meio ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; 
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, respectivamente, sobre 
as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2005 (nº 
3.432/2004, na Casa de origem), que dispõe so-
bre o atendimento pessoal ao consumidor nas 
empresas que oferecem atendimento por telefo-
ne, internet ou outro meio similar;

– Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 2005 (nº 
2.390/2003, na Casa de origem), que altera a Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (amplia o 
conceito de fornecedor e o prazo para reclama-
ção referente a vícios aparentes); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 2005 (nº 
3.969/2004, na Câmara dos Deputados), de ini-
ciativa do Senhor Presidente da República, que 
fixa os efetivos do Comando da Aeronáutica em 
tempo de paz e dá outras providências.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 46, de 2006, 
da Comissão de Educação, comunicando a aprova-
ção em caráter terminativo dos Projetos de Decreto 
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Legislativo nºs 63, de 2004; 543 e 551, de 2005; 50, 
74, 83, 90, 109 e 113, de 2006, cujos pareceres foram 
lidos anteriormente.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. Nº CE/046/2006.

Brasília, 25 de abril de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada 
nesta data, os Projetos de Decretos Legislativos de 
nºs: 63 de 2004, 543 e 551 de 2005, 50, 74, 83, 90, 
109 e 113 de 2006.

Atenciosamente, – Senador Gerson Camata, 
Presidente da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com referência ao Ofício nº 47, de 2006, da 
Comissão de Educação, lido em 9 do corrente, a Pre-
sidência comunica ao Plenário, que nos termos do 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o 
Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de 
março de 2003, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que os Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 115, 165, 176, 181, 182, 183 e 187, de 
2006, aprovados pela Comissão de Educação, sejam 
apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 
2006 (nº 4.559/2004, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, 
da Convenção para a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção de 
Belém do Pará; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 
os Decretos-Lei nºs 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal e 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984; e dá outras providências.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução nº 39, de 2006, 
de iniciativa da Comissão Especial – Reforma do Regi-
mento Interno, que altera os arts. 2º e 3º do Regimento 
Interno para estabelecer o período de funcionamento 
do Senado Federal e as datas de realização das ses-
sões legislativas preparatórias.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu o Recurso nº 9, de 2006, interposto no prazo 
regimental, no sentido de que continue a tramitação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 2005 (nº 
3.516/2004, na Casa de origem), que reduz alíquotas 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI inci-
dentes sobre os produtos que menciona.

A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, nos termos do art. 
235, II, e, do Regimento Interno.

É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO Nº 9, DE 2006

Nos termos do Art. 254, parágrafo único, do Re-
gimento Interno, apresentam interposição de Recurso 
ao PLC nº 136/2005 que “reduz alíquotas do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, incidentes sobre 
os produtos que menciona”, no sentido de dar conti-
nuidade a sua tramitação.

Brasília, 5 de junho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senhor Presidente da República adotou, em 
9 de junho de 2006, e publicou em 12 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 297, de 2006, que regula-
menta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre 
o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo 
único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 
de fevereiro de 2006, e dá outras providências.

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

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Álvaro Dias (PSDB) Rodolpho Tourinho (PFL)
Juvêncio da Fonseca(PSDB) Demóstenes Torres (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) vago
César Borges (PFL) vago
Eduardo Azeredo (PSDB) vago

PMDB

Ney Suassuna José Maranhão 
Luiz Otávio Alberto Silva
Valdir Raupp Wellington Salgado de Oliveira

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

Ideli Salvatti (PT) vago
Sibá Machado (PT) vago
Antônio Carlos Valadares (PSB) vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti Sérgio Zambiasi

PSOL*

Heloísa Helena vago

* Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000 – CN.

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Anselmo

PMDB

Wilson Santiago Benjamin Maranhão
Mendes Ribeiro Filho Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia Luiz Carlos Santos
Kátia Abreu José Rocha

PSDB

Jutahy Junior Bismarck Maia

PP

Mário Negromonte Benedito de Lira

PTB

José Múcio Monteiro Fleury

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Álvaro Dias

PPS*

Fernando Coruja
Rogério Teófilo

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

– Publicação no DO: 12-6-2006
– Designação da Comissão: 13-6-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 14-6-2006
– Emendas: até 18-6-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 12-6-2006 a 25-6-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 25-6-2006 
– Prazo na CD: de 26-6-2006 a 9-7-2006 (15º ao 28º 
dia) 
– Recebimento previsto no SF: 9-7-2006 
– Prazo no SF: de 10-7-2006 a 6-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 6-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 7-8-2006 a 9-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
10-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 24-8-2006 (60 dias)

* Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, projetos que serão lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Alber-
to Souza.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CAMÂRA  
Nº 65, DE 2006 

(Nº 832/2003 na Casa de Origem)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, para assegurar que 
parcela dos recursos alocados em ações 
de qualificação profissional, no âmbito do 
Programa do Seguro-Desemprego, seja des-
tinada à população afrodescendente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 2º ...................................................  
Parágrafo único. Dos recursos alocados 

pelo Programa do Seguro-Desemprego em 
ações de qualificação profissional, pelo me-
nos 20% (vinte por cento) serão destinados a 
programas de formação profissional de negros 
e pardos, segundo a classificação de raças 
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE.”(NR) 

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

PROJETO DE LEI Nº 832, DE 2003 ORIGINAL

Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, para assegurar que 
parcela dos recursos alocados em ações de 
qualificação profissional, no âmbito do Pro-
grama do Seguro – Desemprego, seja desti-
nada à população afro – descendente.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 2º ...................................................  
Parágrafo único. Dos recursos alocados 

pelo Programa do Seguro-Desemprego em 
ações de qualificação profissional, pelo me-
nos 20% (vinte por cento) serão destinados a 
programas de formação profissional de negros 
e pardos, segundo a classificação de raças 
adotada pelo IBGE.”

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

Justificação

O art. 239 da Constituição Federal assegura que 
até 60% dos recursos oriundos da arrecadação do PIS-

PASEP deve ser obrigatoriamente aplicada no Progra-
ma do Seguro-Desemprego e no pagamento do abono 
salarial anual. Desde 1994, a legislação prevê, como 
parte integrante do Programa do Seguro-Desempre-
go, a implementação de ações de qualificação profis-
sional. Tais ações de qualificação profissional podem 
ter um escopo abrangente, na medida em que não se 
destinam apenas aos trabalhadores em percepção do 
benefício, mas também aos demais desempregados e 
até mesmo àqueles grupos de trabalhadores em risco 
de serem dispensados.

Desde 1995, os programas, projetos e atividades 
de qualificação profissional, no bojo do Programa do 
Seguro-Desemprego, vêm sendo reunidos no Plano Na-
cional de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR.

Os dados disponíveis sobre o Planfor para o pe-
ríodo 1996-1998 indicam que, apesar de o número de 
treinandos afro-descendentes aproximar-se de 45% 
do total de beneficiários, percentagem muito próxima 
à sua participação na população total, o valor dos in-
vestimentos em formação profissional da população 
negra e parda só atingiu 10,9% dos recursos totais 
gastos pelo FAT nessa área.

O presente projeto de lei visa corrigir essa evidente 
distorção na alocação dos recursos do FAT para qualifi-
cação profissional, ao assegurar que pelo menos 20% do 
total de recursos seja alocado em ações de qualificação 
profissional para as populações negra e parda.

Diante do elevado grau de justiça social desta pro-
posta, temos a certeza de contarmos com o apoio dos 
ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões,24 de abril de 2003. – Depu-
tado Sandes Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-Desem-
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 
providências.

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

Desemprego
Art. 2º O Programa de Seguro-Desemprego tem 

por finalidade:
I – prover assistência financeira temporária ao 

trabalhador desempregado em virtude de dispensa 
sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador 
comprovadamente resgatado de regime de trabalho 
forçado ou da condição análoga à de escravo; (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.608, de 20-12-2002)

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 20155 

II – auxiliar os trabalhadores na busca de em-
prego, promovendo, para tanto, ações integradas de 
orientação, recolocação e qualificação profissional. 
(Redação dada pela Lei nº 8.900, de 30-6-94) (Vide 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 24-8-2001)
....................................................................................

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2006 
(Nº 4.733/2004,na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República)

Dá nova redação ao art. 894 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e à alínea b do inciso III do art. 3º da 
Lei nº 7.701, de 21 de dezembro de 1988.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 894 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 894. No Tribunal Superior do Tra-
balho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) 
dias:

I – de decisão não unânime de julga-
mento que:

a) conciliar, julgar ou homologar conci-
liação em dissídios coletivos que excedam a 
competência territorial dos Tribunais Regionais 
do Trabalho e estender ou rever as sentenças 
normativas do Tribunal Superior do Trabalho, 
nos casos previstos em lei; e

b) julgar as ações rescisórias propostas 
contra suas sentenças normativas;

II – das decisões das Turmas que di-
vergirem entre si, ou das decisões proferidas 
pela Seção de Dissídios Individuais, salvo se 
a decisão recorrida estiver em consonância 
com súmula ou orientação jurisprudencial do 
Tribunal Superior Federal do Trabalho ou do 
Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. (revogado).” (NR)

Art. 2º A alínea b do inciso III do art. 3º da Lei nº 
7.701, de 21 de dezembro de 1988, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
III –  .......................................................
b) os embargos das decisões das Turmas 

que divergirem entre si, ou das decisões profe-
ridas pela Seção de Dissídios Individuais;

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o parágrafo único do art. 894 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.733, DE 2004

Dá nova redação ao art. 894 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
e à alínea b do inciso III do art. 3º da Lei nº 

7.701, de 21 de dezembro de 1988.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 894 da Consolidação das Leis do Tra-

balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 894. No Tribunal Superior do Traba-
lho cabem embargos, no prazo de oito dias:

I – de decisão não unânime de julga-
mento que:

a) conciliar, julgar ou homologar conci-
liação em dissídios coletivos que excedam a 
competência territorial dos Tribunais Regionais 
do Trabalho e estender ou rever as sentenças 
normativas do Tribunal Superior do Trabalho, 
nos casos previstos em lei; e

b) julgar as ações rescisórias propostas 
contra suas sentenças normativas;

II – das decisões das Turmas que di-
vergirem entre si, ou das decisões proferidas 
pela Seção de Dissídios Individuais, salvo se 
a decisão recorrida estiver em consonância 
com súmula ou orientação jurisprudencial do 
Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo 
Tribunal Federal”. (NR)

Art. 2º A alínea b do inciso III do art. 3º da Lei nº 
7.701, de 21 de dezembro de 1988, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

b) os embargos das decisões das Tur-
mas que divergirem entre si, ou das decisões 
proferidas pela Seção de Dissídios Individu-
ais;” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação.

Brasília,

MENSAGEM Nº 874, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “Dá nova redação ao art. 894 da 
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e à alí-
nea b do inciso III do art. 3º da Lei nº 7.701, de 21 de 
dezembro de 1988”.

Brasília, 15 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 200 – MJ

Brasília, 10 de dezembro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à superior deliberação de Vossa Exce-

lência o anexo Projeto de Lei, que “Dá nova redação 
ao art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, e a alínea b do inciso III do art. 3º da Lei nº 
7.701, de 21 de dezembro de 1988”.

2. O projeto decorre de sugestão apresentada ao 
Ministério da Justiça pelos membros do Tribunal Su-
perior do Trabalho, e foi elaborado com o objetivo de 
alterar o art. 894 da CLT, para conferir maior celeridade 
e efetividade na prestação jurisdicional do trabalho.

3. O projeto visa a atualizar a redação do caput 
do art. 894 da CLT, eliminando a figura dos embargos 
para o Pleno do TST.

4. Passa-se, também, a prever, expressamente, 
que são cabíveis embargos de decisão não unânime 
de julgamento: (i) que conciliar, julgar ou homologar 
conciliação em dissídios coletivos que excedam a com-
petência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho 
e estender ou rever as sentenças normativas do Tribu-
nal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei 
e (ii) que julgar as ações rescisórias propostas contra 
suas sentenças normativas.

5. Na regra da alínea b do art. 894, transformada 
em inciso II, elimina-se a possibilidade de a Seção de 
Dissídios Individuais examinar em duplicidade a vio-
lação da Lei Federal.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
Art. 894. Cabem embargos, no Tribunal Superior 

do Trabalho, para o Pleno, no prazo de 5 (cinco) dias 
a contar da publicação da conclusão do acórdão: (Re-
dação dada pela Lei nº 5.442, de 24-5-1968) (Vide Lei 
nº 5.584, de 1970)

a) das decisões a que se referem as alíneas b 
e c do inciso I do art. 702; (Redação dada pela Lei nº 
5.442, de 24-5-1968)

b) das decisões das Turmas contrárias à letra de 
lei federal, ou que divergirem entre si, ou da decisão 
proferida pelo Tribunal Pleno, salvo se a decisão re-
corrida estiver em consonância com súmula de juris-
prudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho. 
(Redação dada pela Lei nº 7.033, de 5-10-1982)

Parágrafo único. Enquanto não forem nomeados e 
empossados os titulares dos novos cargos de juiz, criados 
nesta lei, e instaladas as Turmas, fica mantida a competên-
cia residual de cada Tribunal na sua, atual composição e 
de seus Presidentes, como definido na legislação vigente. 
(Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24-5-1968)
....................................................................................

 LEI Nº 7.701, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a especialização de Tur-
mas dos Tribunais do Trabalho em proces-
sos coletivos e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 3º Compete à Seção de Dissídios Indivi-

duais julgar:
....................................................................................

III – em última instância:
....................................................................................  

b) os embargos interpostos às decisões divergen-
tes das Turmas, ou destas com decisão da Seção de 
Dissídios Individuais, ou com enunciado da Súmula e 
as que violarem literalmente preceito de lei federal ou 
da Constituição da República;
....................................................................................

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 67, DE 2006 

(Nº 5.450/2005, na Casa de Origem)

Inclui no anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que aprova o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário de 
ligação entre a BR-222, na localidade de 
Chapadinha/MA, e a BR-343, na cidade de 
Buriti dos Lopes/PI.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Descritiva das Rodovias do 

Sistema Rodoviário Federal, item 2.2.2, constante do 
anexo ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar 
acrescida do trecho rodoviário de ligação entre a BR-
222, na localidade de Chapadinha/MA, e a BR-343, 
na cidade de Buriti dos Lopes/PI.

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

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL246     



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 20157 

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.450, DE 2005

Inclui no anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodovi-
ário que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Descritiva das Rodovias do 

Sistema Rodoviário Federal, item 2.2.2, constante do 
anexo ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar 
acrescida do trecho rodoviário de ligação entre a BR-
222, na localidade de Chapadinha/MA, e a BR-343, 
na cidade de Buriti dos Lopes/PI.

Art. 2º O traçado definitivo, a designação oficial e 
demais caracteristicas do trecho de que trata o art. 1º 
serão determinados pelo órgão competente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Justificação

O trechos rodoviários das MA-230 e MA-034, 
que se estendem no nordeste do Estado do Mara-
nhão, apresentam tráfego intenso por permitir acesso 
à região litorânea dos Estados dos Maranhão e do 
Piauí. Entre esses dois Estados nordestinos há uma 
área paradisíaca, chamada Delta do Parnaíba, cada 
vez mais procurada pelos turistas de todo o mundo. 
O trecho em questão começa na cidade de Chapadi-
nha/MA, no entroncamento com a BR-222 e termina 
na cidade de Buriti dos Lopes, no Estado do Piauí, no 
encontro com a BR-343. Área cuja economia hoje está 
impulsionada pelo plantio da soja.

Esta nova ligação rodoviária, com extensão de 
aproximadamente 220 quilômetros, compõe-se de tre-
chos estaduais que pretendemos federalizar. É fácil 
demonstrar que o turismo tem apresentado crescimen-
to progressivo, tanto no Maranhão, quanto no Piauí, 
gerando dividendos imediatos e consideráveis para 
os referidos estados. Porém, o pleno aproveitamento 
das potencialidades turísticas depende, fundamental-
mente, de facilidades para o turista. No caso específi-
co do Delta do Parnaíba, esse requisito traduz-se na 
necessidade de ligações rodoviárias modernas e bem 
conservadas, razão pela qual entendemos que o tre-
cho rodoviário em questão deve ser incluído no Plano 
Nacional de Viação.

Tendo em vista essas considerações, apresenta-
mos o presente projeto de lei, solicitando aos nobres 
Deputados apoio para a sua aprovação.

Sala das Sessões,16 de junho de 2005. – Depu-
tado Pedro Fernandes.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e 
dá outras providências.

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

(À Comissão de Serviços de Infra-Es-
trutura)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2006, 
vai à Comissão de Assuntos Sociais; o de nº 66, de 
2006, à de Constituição, Justiça e Cidadania; e o de nº 
67, de 2006, à de Serviços de Infra-Estrutura.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador João Alberto Souza.

É lido o seguinte:

OF. Nº 048/06-GLPFL 

Brasília, 12 de junho de 2006

Senhor Presidente,
Solicito que sejam feitas substituições na repre-

sentação deste Partido na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização) de modo que o 
Senador Heráclito Fortes passe a compô-la, como su-
plente, na vaga ocupada pelo Senador Jonas Pinheiro, 
e este ocupe a vaga de Titular.

Cordialmente,– Senador José Agripino, Líder 
do PFL no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Será feita a substituição solicitada.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço autorização para falar 
pela Liderança, de acordo com autorização encami-
nhada à Mesa, antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Tenho a honra de conceder a palavra a V. Exª.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pela 
Liderança do PMDB.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a preocupação com a responsabilidade fiscal 
da União e dos entes federados, surgida a partir das 
crises de endividamento, é uma das linhas mestras do 
pensamento atual no campo da administração pública. 
Assim como sempre souberam os chefes de família, os 
órgãos de Estado precisam estar atentos às restrições 
orçamentárias – para não gastar mais do que podem 
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arrecadar e não se endividarem acima da capacidade 
de saldar seus compromissos.

Acabou-se o tempo do hábito cínico, comum até 
recentemente, de uma administração pública adquirir 
empréstimo em condições impagáveis, iniciar obras 
muito vistosas, mas nem sempre úteis para a comuni-
dade, deixando o pagamento da dívida – o chamado 
“papagaio” – para o sucessor. Essa prática não é mais 
possível, até porque este Senado Federal, no exercí-
cio de suas competências privativas relacionadas à 
regulação das operações de crédito dos entes públi-
cos, definida no art. 52 da Constituição, tem tido papel 
importante na consolidação da mentalidade fiscal e 
administrativa, de responsabilidade orçamentária.

Exemplo de dispositivo legal introduzido por esta 
Casa é a Resolução nº 43, de 2001, que dispôs regras 
para as operações de crédito de Estados e Municí-
pios, seus limites e condições de autorização, tratan-
do também da concessão de garantias. Em seu art. 
16, veda a contratação de operações de crédito por 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que 
respondam por valores relativos à dívida consolidada, 
mobiliária ou por antecipação de receita e precatórios 
judiciais devidos e não pagos durante a execução do 
orçamento em que houverem sido incluídos.

Pelo texto dessa Resolução, os entes federados 
são definidos como compostos por suas “respectivas 
administrações diretas, os fundos, as autarquias, as 
fundações e as empresas estatais dependentes”. Isso 
significa que, para que um órgão qualquer de um Es-
tado ou Município possa contratar operação de crédi-
to, é necessário que todos os órgãos deste Estado ou 
Município estejam adimplentes. Apenas nesses casos 
de completa regularidade o Senado poderá aprovar a 
realização dessas operações.

Trata-se, como se pode ver, de medida de for-
te cunho moralizador, porque impede que eventuais 
governadores ou prefeitos desonestos saiam “estou-
rando” orçamentos de cada órgão subordinado a sua 
administração, antes que o fato seja percebido aqui 
em Brasília pelos Senadores integrantes da comissão 
competente ou por seus assessores.

O art. 21, além disso, exige dos pleiteantes a apre-
sentação de certidões de regularidade junto ao Programa 
de Integração Social, ao Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público, ao Fundo de Investimento 
Social, à Contribuição Social, ao Financiamento da Se-
guridade Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social 
e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Havia, porém, um problema para o exercício de 
verificação de adimplência de todos os órgãos ligados 
a um Estado ou Município: não existia, até o final de 
2005, uma base de dados integrando os números do 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) dos 
órgãos e entidades de um mesmo ente. A partir do 
momento em que a Secretaria do Tesouro Nacional, 
concluindo outra etapa da implantação de seu Cadastro 
Único de Convênio, viabilizou esse controle, a efetiva-
ção do intento do legislador – verificar a adimplência 
de um ente federado – passou a ser possível.

Verificou-se, então, que, em sua maior parte, os 
Estados e Municípios estariam impedidos de contrair 
quaisquer operações de créditos, muitas vezes em con-
seqüência de um único débito irrisório de algum órgão 
do Estado. O que levaria ao extremo oposto da irres-
ponsabilidade fiscal: a imobilidade, o cancelamento dos 
investimentos mais urgentes nas áreas social e de infra-
estrutura – que, por exemplo, não podem esperar.

Para contornar esse obstáculo, foi editada a Re-
solução nº 67, de 2005, que estabeleceu prazo até este 
31 de maio de 2006 para que todos os entes federados 
estejam com suas contas regularizadas.

Estando próximo o vencimento do prazo acorda-
do, verificamos que muitas administrações estaduais 
e municipais ainda não concluíram seus ajustes, não 
estando, portanto, habilitadas a controlar sua adim-
plência em todas as instâncias, o que as impede de 
contrair empréstimos.

A própria Secretaria do Tesouro Nacional já detec-
tou a necessidade de estender o prazo de adaptação 
para os fins da execução das transferências voluntá-
rias. E alterou sua Instrução Normativa nº 2, de 2005, 
prorrogando o prazo até 31 de dezembro de 2006. O 
Senado Federal, por uma questão de coerência e para 
harmonizar sua norma à da STN, pode igualmente 
dilatar o período de adaptação dos entes federados 
à nova sistemática de controle da inadimplência para 
autorizar operações de crédito.

Foi assim que, apesar de defensora entusiasta 
da responsabilidade fiscal e administrativa dos órgãos 
públicos e apoiadora integral dos propósitos dos reda-
tores da Resolução nº 43/2001, apresentei projeto de 
resolução para alterar os arts. 16 e 21 daquela RSF, 
no sentido de incluir a nova data-limite de adaptação, 
de 31 de dezembro deste ano.

Na semana passada, o projeto foi votado, e apro-
vado, na Comissão de Assuntos Econômicos desta 
Casa, sendo relatado pelo próprio Presidente da CAE, 
Senador Luiz Otávio, do PMDB do Pará. Também foi 
aprovado requerimento de urgência, garantindo o rá-
pido encaminhamento à análise deste Plenário.

(Interrupção do som.)

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Só 
mais um minuto, Sr. Presidente.
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Insisto em que uma administração responsável é a 
que investe na realização dos melhoramentos necessários 
ao bem-estar da população – desde que dentro de seus 
limites de endividamento. Não é responsável ficar de braços 
cruzados – muito menos se as dívidas não saldadas forem 
de pequeno montante, esquecidas, às vezes, na confusão 
que costumava dominar nossas administrações locais an-
tes da nova mentalidade e dos novos controles.

Estou convicta de que todos os entes federados 
conseguirão se ajustar dentro do novo prazo.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 

– Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador João Alberto Souza.

É lida a seguinte: 

MENSAGEM Nº 166, DE 2006 
(Nº 448/2006, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 

104 da Constituição, submeto à consideração de Vossas 
Excelências o nome da Doutora Maria Thereza Rocha de 
Assis Moura, para compor o Superior Tribunal de Justiça, 
na vaga destinada a Advogado, decorrente da aposenta-
doria do Senhor Ministro José Arnaldo da Fonseca.

Brasília, 8 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA

CURRICULUM VITAE

São Paulo, fevereiro de 2006
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Aviso nº 627 – C. Civil

Em 8 de junho de 2006

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 Doutora 
Maria Thereza Rocha de Assis Moura, para compor 
o Superior Tribunal de Justiça, na vaga destinada a 
Advogado, decorrente da aposentadoria do Senhor 
Ministro José Arnaldo da Fonseca.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL ) – A matéria vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL ) – Voltamos à lista de oradores.

Tenho a honra de conceder a palavra, sem pre-
juízo dos inscritos, ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Se-
nadores, ontem, por nossa iniciativa, a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou 
mais uma audiência pública para discutir a violência 
contra o idoso. Infelizmente, devido à confusão que 
atualmente ocorre no transporte aéreo e às dificul-
dades da nossa querida Varig, não consegui chegar 
a tempo de assistir à audiência, mas ela foi realizada 
e presidida pelo Senador Cristovam Buarque, Presi-
dente da Comissão. 

Foi uma belíssima audiência, Sr. Presidente. Mas, 
antes de tratar desse assunto, eu quero dizer, mais uma 
vez, que sou otimista. Senador Heráclito Fortes, V. Exª 
foi um dos lutadores naquela Comissão, da qual fui um 
dos coordenadores, criada para discutir o caso da Va-
rig, a fim de que a empresa volte a voar normalmente. 
O consórcio dos trabalhadores se habilitou, o juiz foi 
favorável à não-falência e deu mais 48 horas para que 
outros investidores aportem recursos e a Varig possa 
voltar à normalidade. 

Repito que sou um otimista e digo, há muito tempo, 
que os pessimistas são derrotados por antecedência. É 
com esse sentimento que acredito que, em 48 horas, as 
corretas exigências do juiz serão atendidas e o consór-
cio dos trabalhadores e aposentados poderá assumir a 
direção da Varig, para que ela volte a cruzar não somente 
os ares de nosso País, mas os de todo o mundo.

Sr. Presidente, quanto à violência contra o idoso, 
assunto debatido ontem, ficou comprovado que ela atinge 
principalmente as pessoas que ganham quatro ou cinco 
salários mínimos. Esse tema, sobre o qual estou pautando 
uma discussão na Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa e na Comissão de Assuntos Sociais, 
é também o eixo do debate no Congresso, onde estamos 
tratando da reposição dos benefícios dos aposentados e 
pensionistas incluídos nessa faixa salarial. 

Reafirmo que entendo correta a aprovação, na Câ-
mara dos Deputados, do reajuste de 16,7% aos milhões 
de aposentados e pensionistas que não receberam o 
mesmo percentual aplicado ao salário mínimo. Sr. Pre-
sidente, pelo menos dez milhões de famílias serão con-
templadas com esse pequeno reajuste. Não podemos 
entrar na paranóia de acreditar que dar reajuste para 
o aposentado criará dificuldades na economia do País, 
porque isso já foi feito inúmeras vezes. Fazendo uma 

Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 20185     275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



20186 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

retrospectiva histórica, desde a Constituinte, por mais de 
dez vezes já foi dado o mesmo percentual de reajuste 
do salário mínimo para os aposentados. Por isso, pela 
lógica, uma diferença de 10% ou de 11%, algo em torno 
de quatro bilhões, não provocaria impacto algum.

Nós debatemos a concessão de recursos para 
todos os setores, Senador Romeu Tuma, mas esse é 
o único segmento que não tem força, devido à idade, 
para acampar em frente ao Congresso, já que as pes-
soas poderiam até adquirir uma pneumonia. Os únicos 
que não têm condição de entupir o Congresso Nacional 
são os idosos, mas eles assistem à TV Senado. 

V. Exª precisa ver o número de correspondências 
animadoras que recebi, elogiando o Senado e dizendo 
que haveremos de acompanhar a decisão da Câmara 
dos Deputados, no sentido de assegurar esse peque-
no reajuste àqueles que já estão com uma defasagem 
de 70% dos benefícios a que teriam direito. Com isso, 
pelo menos, o prejuízo será de 60%.

Por isso, Senador Romeu Tuma, faço questão de 
receber o aparte de V. Exª e, em seguida, o do nobre 
Senador Edison Lobão.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – A melhor coi-
sa que me acontece neste plenário, Senador Paulo 
Paim, é fazer um aparte à inteligência e aos objetivos 
da palavra de V. Exª, que sempre busca a melhoria 
dos menos favorecidos. Esse é o comentário perma-
nente. O Senador Edison Lobão é testemunha disso, 
porque também é um defensor claro dos menos favo-
recidos, já que vem de uma região pobre e sabe como 
é o sofrimento dos trabalhadores, principalmente dos 
aposentados. Dizem que o aposentado não precisa de 
sapato, camisa ou roupas, então, não precisa ganhar os 
reajustes, mas se alteram os preços de tudo aquilo que 
ele precisa, como alimentos e medicamentos. Estes, 
na farmácia popular, correspondem a 10% das suas 
necessidades. Sr. Senador, parabéns pela sua firmeza 
no programa Roda Viva. Desculpe-me, mas o carinho 
está sobrando. Senador, continue a sua luta, porque 
Deus o abençoará sempre. Os aposentados precisam 
da palavra de pessoas como V. Exª, porque muitos não 
têm nem força para falar. Eles ficam à distância, as-
sistindo, acompanhando e mandando centenas de e-
mails, pois o estado de necessidade por que passam é 
grande, já que, ao longo do tempo, sua aposentadoria 
tem sido cada vez mais reduzida, se comparada com 
a contribuição permanente que são obrigados a fazer. 
O Governo não pode dizer, nas emissoras de rádio e 
televisão, que vai vetar o reajuste. Pelo amor de Deus, 
Presidente Lula, ouça o seu parceiro que luta pelos 
menos favorecidos, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Romeu Tuma, o mínimo que estou pedindo é que o 
Senado acompanhe a Câmara, onde ocorreram ape-
nas cinco votos contrários. Não houve, praticamente, 

um voto a mais por partido que votou contra. Parece-
me que foram três votos de um partido e um voto de 
outros dois. Se na Câmara, composta por 513 Depu-
tados, só houve cinco pessoas que ousaram dizer que 
o aposentado não tem direito ao percentual dado ao 
salário mínimo, no Senado não será diferente. Por isso 
estou muito esperançoso.

Eu falei por telefone, antes de vir à tribuna, com 
o Presidente da Cobap, confederação que reúne todos 
os aposentados e pensionistas do País. Ele me disse: 
“Paim, nós estamos desesperados. Estaremos aí, na 
semana que vem, não com milhares, porque eles não 
podem se deslocar, mas com uma comissão, para 
conversar com cada Senador”. Depois, naturalmente, 
aprovado no Senado, vamos dialogar com o Executivo, 
no sentido de tentar evitar o veto.

Concedo o aparte ao Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Pau-

lo Paim, fui Governador de Estado e aprendi que se 
governa mais com imaginação criadora do que com 
recursos financeiros. Se o Governo entende que tem 
dificuldades para atender aos mais necessitados, aos 
mais carentes, àqueles que já estão no final da sua 
reta de vida, e que, como acentuou o Senador Romeu 
Tuma, necessitam, mais que os demais, de recursos 
médicos, assistência e despesas, então precisa ter a 
sua criatividade em ação para encontrar uma solução 
para os aposentados. Não pode, simplesmente, virar-
lhes as costas. Por que eles estão aposentados? Por-
que cumpriram a legislação brasileira, segundo a qual 
todos, em primeiro lugar, são iguais perante a lei e, em 
segundo lugar, porque fizeram o recolhimento da sua 
parcela de contribuição para a Previdência. Eles têm 
esse direito assegurado por lei. Não é possível seqües-
trar-lhes os direitos ao final da vida. Há o dever de cada 
um de nós de solidariedade para com os aposentados 
brasileiros. Cumprimento V. Exª pela iniciativa de trazer 
o assunto à discussão do Plenário do Senado Fede-
ral. Temos de levar a sério isto: aposentado não pode 
ser removido de um grupo de pessoas que cumpriram 
seus deveres para com a Previdência, para com as 
leis do Estado brasileiro. Aproveito para voltar àquela 
questão inicial do discurso de V. Exª: a Varig. É preci-
so também que o Governo brasileiro, definitivamente, 
juntamente com o Poder Judiciário, tome uma atitude. 
A Varig não pode estar sangrando, a cada dia, até fe-
necer, como aconteceu com a Vasp. O Governo, pro-
metendo, assegurando uma negociação, uma ajuda, 
um equacionamento da situação da Vasp, fez com que 
a empresa fosse além daquilo que podia ir e acabou 
fechando suas portas. Assim acontece com a Varig. É 
preciso encontrar uma solução definitiva. Sobretudo, 
sabemos que a empresa ganhou na Justiça o direito a 
receber uma indenização que lhe pertence. Hoje mes-
mo, eu estava ouvindo no noticiário das emissoras de 
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rádio que a Varig cancelou mais de dez vôos. A cada 
dia cancela tantos assim. Vai chegar a um ponto em 
que ela não vai suportar mais. É preciso encontrar uma 
solução o mais depressa possível, e V. Exª faz muito 
bem em se colocar na Comissão que está tentando 
equacionar o rumo para essa empresa de tão grande 
importância para o povo brasileiro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Edison Lobão, eu falava hoje com o Comandante Márcio 
Marsillac, representante do consórcio dos trabalhadores, 
que me assegurava que, em 48 horas, eles vão cumprir 
tudo o que pediu o juiz encarregado do processo, e a 
Varig há de voltar a voar normalmente. Essa é a expec-
tativa – eu estou relatando o que ele me disse. 

Quero também dizer que tanto V. Exª quanto o 
Senador Romeu Tuma têm toda a razão. Hoje o dinhei-
ro do aposentado e do pensionista, Senadora Heloísa 
Helena, que fará um aparte em seguida, é praticamen-
te para o remédio. Não estamos falando dos altos sa-
lários. Estamos falando de quem ganha de 1,1 até 7 
salários mínimos, no máximo. Então, é esse universo. 
No primeiro momento, chegaram a dizer que seriam 
gastos de R$16 a R$18 bilhões. Por amor de Deus! 
Depois, baixaram para R$8 bilhões, para R$7 bilhões, 
para R$6 bilhões. Agora, parece que está em R$4,5 
bilhões. Se forem R$4 bilhões, por exemplo, podemos 
fazer esse bom debate, mostrando que é recurso, que 
não causará impacto negativo algum na economia. Se-
rão atendidas, repito este dado importante, algo em 
torno de dez milhões de famílias. 

Quero também dizer – e não foi porque S. Exª 
entrou aqui, porque eu ia falar – que a emenda não é 
minha. A emenda é do Deputado Ranzolin, que está 
aqui presente. Casualmente, eu tinha apresentado uma 
emenda igual – como outros apresentaram –, mas a 
destacada e aprovada foi a do Deputado Ranzolin, 
que garante R$16,7 bilhões. O que estamos pedindo? 
Que o Senado referende simplesmente. Não precisa 
dizer que tantos Deputados e outros Senadores apre-
sentaram emenda igual. Vamos aprovar uma emenda 
que veio da Câmara. Pronto. Está resolvida a situação. 
Está aqui o Deputado Ranzolin, casualmente, e vamos 
trabalhar para evitar o veto, se houver.

Senadora Heloísa Helena. 
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Em primei-

ro lugar, quero saudar V. Exª pelo pronunciamento, o 
Deputado pela iniciativa e os Senadores Romeu Tuma 
e Edison Lobão pelos apartes feitos, quanto a nossa 
solidariedade, mais uma vez, à Varig. O que está ocor-
rendo é algo impressionante. Sentimos isso todos nós 
que viajamos de avião. É uma situação constrangedora 
e triste para mulheres e homens, enquanto o BNDES 
tem R$60 bilhões paralisados, porque não faz nada, 
não empresta nada para dinamizar a economia local 
em função dessa ortodoxia monetária acovardada, 

serviçal do capital financeiro. Chega-se, realmente, a 
um processo de indignação. Em relação à paridade, 
que é consagrada no texto constitucional, infelizmen-
te não implementada na legislação, é bom deixar cla-
ro – e V. Exª já fez isso várias vezes, Senador Paulo 
Paim – que, de fato, é uma parcial recomposição de 
perdas. A partir do momento em que, há vários anos, 
existe uma diferença no reajuste, há um montante de 
perdas inimaginável. Então, o aumento, agora, igual a 
quem está na ativa, torna-se quase insignificante dian-
te dos 75% de perda já existentes. Então, é tão pouco, 
é tão injusto que, mais uma vez, o Governo use os 
mesmos argumentos em relação ao veto, que são as 
duas farsas técnicas e fraudes políticas. Ou teremos 
de esfregar – no bom sentido – o déficit da segurida-
de social no rosto de alguma liderança governista, ou 
de qualquer outra que queira votar contra?! O próprio 
relatório do Tribunal de Contas da União mostrou a 
situação real da seguridade social, mostrou o quanto 
vem sendo saqueado da seguridade social por meio 
da desvinculação da receita da União, que tem prazo 
de validade neste ano e a qual esperamos que seja, 
de fato, extinta. Por isso, parabenizo V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, quero concluir. Dói-me muito quando vejo...

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador Paulo Paim, posso apartear V. Exª antes da sua 
conclusão?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com cer-
teza absoluta, Senador Roberto Saturnino, nem que eu 
tivesse somente um minuto, eu o concederia a V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Quero 
somente 15 segundos de aparte para cumprimentá-lo 
uma vez mais pelo discurso, pela tese justa que está 
defendendo, pela posição justa em relação aos apo-
sentados brasileiros. Assim como também quando V. 
Exª se refere à Varig, que nos toca a todos. Estamos 
aqui na expectativa da decisão do juiz de Nova Iorque, 
porque o juiz brasileiro, com uma atitude extremamente 
positiva, está procurando construir uma solução. En-
tão, ficamos todos na expectativa da decisão do juiz 
de Nova Iorque. Eu o cumprimento, Senador Paulo 
Paim. Parabéns a V. Exª por mais um pronunciamento 
em defesa dos aposentados, V. Exª que constrói a sua 
vida política em cima da causa da justiça social.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Roberto Saturnino, agradeço a V. Exª, que tem sido, 
juntamente, repito, com tantos outros Senadores aqui, 
um lutador em defesa da Varig. V Exª teve o cuidado de 
conversar com o juiz no Rio de Janeiro para evitar uma 
medida que não fosse ao encontro do interesse maior 
da nossa Varig. O Senador Heráclito Fortes, cito sempre, 
foi fundamental quando reuniu as quatro comissões, in-
clusive o Senador Romeu Tuma estava presente, para 
estabelecer o debate para a recuperação da Varig.
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Concluindo a questão dos idosos, quero apenas 
dizer, Sr. Presidente, que fico muito triste quando vejo 
parlamentares, alguns por quem tenho o maior carinho, 
mas talvez seja por desinformação, dizerem que pagar 
o reajuste dos aposentados pode causar inflação. Fico 
assim triste porque isso não tem sentido, não tem lógi-
ca. Se formos para o campo da argumentação, com a 
maior tranqüilidade, será um reajuste miserável, que vai 
garantir apenas a compra do remédio, do pão, do leite 
e o pagamento do aluguel. É tão pequeno o reajuste 
em comparação a todo o gasto da macroeconomia! 
Quantas coisas aprovamos aqui, na Câmara, que en-
volvem de R$20 bilhões a R$50 bilhões. Podemos citar 
uma série de exemplos aqui, inclusive renegociações 
de dívidas que são legítimas, mas, para o aposentado, 
não pode. Não dá para entender.

Por isso, tenho a convicção de que, a partir do 
momento em que todos os parlamentares souberem 
efetivamente o que representa esse pequeno rea-
juste para os aposentados, ele será aprovado quase 
por unanimidade, Deputado Ranzolin, porque, como 
eu disse, somente cinco votaram, contra dentre 513. 
Alguém não votou e, se não votou, concordou. Cinco 
votaram contra, se não me engano, três de um partido, 
um de um outro partido e outro de um terceiro partido. 
Espero que isso se repita aqui, no Senado.

Sr. Presidente, concluo, pedindo a V. Exª que 
considere como lida, na íntegra, essa análise que fiz 
da violência contra os idosos, cujo eixo foi exatamente 
o salário, porque a maior violência contra os idosos é 
não lhes dar salário. Se eles não têm salário, não têm 
onde morar, não têm o que vestir, não têm remédio, 
não têm como pagar, se for necessário, até mesmo 
uma enfermeira, porque, muitas vezes, não podem se 
locomover, precisam de um acompanhante ou estão 
em uma casa de longa permanência.

No relato que deixo aqui, refiro que a maior vio-
lência contra o idoso é não dar esse pequeno reajuste 
corretamente aprovado pela Câmara dos Deputados. 
Diversos Deputados e Senadores, tanto da base do 
Governo como da Oposição, apresentaram a mesma 
emenda. Então, ninguém me venha com o discurso de 
que se trata de uma emenda de um parlamentar que 
não pertence à base do Governo. E eu com isso? Quero 
saber se a emenda é boa, se o projeto é bom, se faz 
justiça. É isso que interessa, e não quem é o autor da 
emenda. Isso é o que menos interessa. Para mim, é 
um argumento desprezível alegar que a emenda não 
é de sicrano, não é de beltrano e nem mesmo é de 
minha autoria. Não importa se foi a nossa emenda ou 
não que foi destacada; foi destacada aquela que, no 
momento objetivo, mais tinha condições de ser votada; 
e foi aprovada. É isso que interessa.

É nessa ótica e nesse sentido que estamos muito 
convictos de que os mesmos partidos – e foram todos, 

não estou excluindo nenhum –, todos os partidos, quase 
por unanimidade, na Câmara, que votaram a favor. Es-
pero que os partidos aqui do Senado sejam os mesmos 
da Câmara. E não poderia ser diferente: os partidos 
daqui são o mesmos de lá. Estou me fazendo de mal-
entendido porque espero que o PSDB da Câmara e 
o do Senado seja o mesmo; que o PT da Câmara e o 
do Senado seja o mesmo; que o PMDB, que o P-SOL, 
que o PTD daqui sejam os mesmos de os da Câmara. 
Se todos são os mesmos, porque essa é a lógica, o 
PMDB que também votou em massa...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Senador Paim, eu só queria dizer a V. Exª que falei 
com o Desembargador, somando os meus modestos 
esforços aos esforços existentes, para que possamos 
fazer tudo, absolutamente tudo, para salvar a nossa 
Varig. V. Exª foi a primeira pessoa que falou comigo a 
respeito. Era a informação que tinha a lhe dar.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Renan Calheiros, quero concluir que foi conversando 
com V. Exª que nós articulamos, por iniciativa também 
do Senador Heráclito Fortes, para que a composição 
das comissões mistas efetivamente acontecesse e a 
Varig pudesse ter um bom caminho. Felizmente, es-
tamos avançando. 

De público, quero cumprimentar também o tra-
balho do nosso Presidente Renan Calheiros, tanto 
quanto nas questões relacionadas aos aposentados e 
pensionistas, ressaltando a sua participação para que 
efetivamente caminhássemos para uma boa solução.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, lamentavelmente, não pude participar da 
Audiência Pública realizada em 12 de junho, que tratava 
da difícil questão da violência contra a pessoa idosa. 
Eu estava no Rio Grande do Sul e vinha para Brasília 
participar deste evento, mas não foi possível que o 
avião decolasse em virtude do mau tempo.

Na audiência foram feitas importantes pondera-
ções que eu gostaria de trazer a este Plenário.

Praticamente todos os países sofrem do mal da vio-
lência contra as pessoas idosas e foi fato surpreendente 
verificar que ela está presente também nos Países orien-
tais, onde existe toda uma filosofia mais humanista.

Foi trazido ao foco o fato de que a violência contra 
os idosos é resultado de um déficit da democracia, sob 
o ponto de vista da participação de recursos e de infor-
mações. A dificuldade de acesso aos recursos e maiores 
informações é grande desafio a ser enfrentado.

A AMPID – Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público de defesa do Idoso e da Pessoa 
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Com Deficiência, celebrou convênio para promover 
cursos de capacitação aos promotores, relativamente 
à questão da violência contra a pessoa idosa e tam-
bém desenvolver uma qualificação mais efetiva, com 
a criação de uma rede, neste enfrentamento.

Foi salientada a importância da construção da 
Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa 
e que, os recursos para tanto são importantíssimos na 
questão da Violência Contra a Pessoa idosa.

Essa Rede, Sras. e Srs. Parlamentares, como um 
sistema se caracteriza por congregar várias perspecti-
vas, temas, dinâmicas, processos e ações capazes de 
dar conta da urgência e da diversidade da demanda de 
realização de proteção e defesa dos direitos da pessoa 
idosa em âmbito nacional, em relação à discriminação e 
a violência, o que significa que agrega diversos aspectos 
numa perspectiva de um sistema organizacional. É um 
sistema articulado, orgânico e descentralizado.

Os dados mostram que 3,5% da mortalidade de 
idosos é por causas violentas. A maior parte das mor-
tes se dá no trânsito. Outra causa grave são as quedas 
que os idosos sofrem.

Foi salientado também que o Ministério das Ci-
dades deveria entrar em cena e preparar transporte 
mais humano, cidades mais adequadas. Assim como 
as casas também deveriam ser preparadas para re-
ceber seus velhos.

Os idosos morrem também em grande número por 
homicídios e suicídios. A taxa de suicídios de idosos é 
quase o dobro da de outras faixas etárias.

A questão da alocação de recursos, no enfren-
tamento da questão, foi trazida por diversas vezes, tal 
como a questão da capacitação dos cuidadores fami-
liares e profissionais.

Foi trazida também uma informação assustadora 
de que a capacitação dos profissionais de saúde foi 
pesquisada e os resultados mostraram que os grupos 
estão totalmente desprotegidos e muitas vezes, por 
cumprirem o Estatuto do Idoso, tem suas vidas ame-
açadas quando da denúncia de maus tratos, tendo em 
vista a questão do tráfico. 

Algumas das propostas levantadas foram:

– Apoio à família;
– Formação de cuidadores familiares e 

profissionais;
– Olhar para outras áreas (ILPIs onde 

também ocorrem violências). A área de saúde 
por exemplo, deve fazer a fiscalização nestes 
setores.

Na Audiência foi colocado o fato de que o Estatuto 
do Idoso contribuiu para a diminuição da violência contra 
a pessoa idosa e foi enfatizado também que o Estatuto 
será cada vez mais implementado se contar com a ajuda 
de todos, sociedade, Governo, Legislativo, Judiciário.

Neste evento, o Sr. Emidio Rebelo, do Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Pará, entre-
gou uma carta Aberta à Nação conclamando as auto-
ridades constituídas das três esferas de governo e a 
sociedade em geral, ao combate de todas as formas 
de violência e maus tratos contra a pessoa idosa e ao 
cumprimento das Leis que asseguram seus direitos.

Eu peço que esta Carta seja registrada nos Anais 
desta Casa.

Sr. Presidente, os mitos de que “O idoso é des-
cartável” e de que “Velhice é doença” são facilmente 
derrubados frente aos números que demonstram que 
60% dos idosos trabalham e mais de 30% sustentam 
suas famílias, segundo dados do IPEA. 85% dos idosos 
continuam firmes, capazes de curtir a vida.

Tais mitos são discriminatórios e a discriminação 
é uma forma social de violência.

Outro fator importante levantado na Audiência 
foram os proventos dos idosos. 75% ganham até 3 
salários mínimos. 

E aqui eu afirmo, eis a nossa chance de contribuir 
para melhorar a vida dos nossos idosos.

Nós teremos grande oportunidade de fazer isto 
quando apreciarmos a emenda à MP 288/06 que possibi-
lita aos aposentados e pensionistas um reajuste maior.

Sabedores de que a Previdência é comprova-
damente superavitária, que é mais do que justo dar 
aos aposentados este reajuste, creio que só nos falta 
fazer o que é certo.

Meus nobres colegas Parlamentares, vamos fazer 
o que é certo. Vamos exterminar esta forma de violência 
chamada de abuso financeiro e econômico. 

Os índices mostram que a taxa de fecundidade cai 
ao mesmo tempo em que têm subido a expectativa de 
vida dos nossos idosos. O nº de crianças atualmente 
passou a ser menor que o de idosos.

Temos diante de nós um novo quadro do ciclo 
da vida. 

Vamos abraçar esta causa que na verdade é 
pelo bem dos idosos e pela garantia de um futuro mais 
tranqüilo para os nossos jovens, que serão os futuros 
idosos do nosso País.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa atenderá ao pedido de V. Exª com re-
lação à transcrição de seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Quero comunicar à Casa que acabo de designar 
o Senador Marcelo Crivella para ser o Relator revisor 
da Medida Provisória nº 286, de 2006, que abre cré-
dito extraordinário em favor do Ministério Justiça, da 
Previdência Social e do Esporte no valor de R$250,5 
milhões, para os fins que especifica.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Convoco sessão conjunta do Congresso Na-

cional para amanhã, dia 14 de junho de 2006, às 13 

horas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tenho a honra de conceder a palavra à pró-

xima oradora inscrita, nobre Senadora Serys Slhes-

sarenko.

Tem a palavra V. Exª.

    283ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



20194 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, an-
tes de iniciar minha fala, gostaria de reforçar os dois 
aspectos a que o Senador Paulo Paim acabou de se 
referir nesta tribuna. O primeiro deles é a necessida-
de de salvar a Varig, o que é fundamental, de extrema 
relevância. Não tenho nenhuma dúvida disso. Como 
minha fala hoje não é sobre a Varig, faço das suas pa-
lavras, Senador Paulo Paim, as minhas.

Também quero ressaltar a justiça que se faz com 
relação ao reajuste dos aposentados, solidarizando-
me com V. Exª na luta que trava a esse respeito. Temos 
certeza de que eles, mais do que ninguém, precisam 
que esse reajuste se dê de conformidade com o rea-
juste daqueles que estão na ativa.

Disseram muito bem o Senador Roberto Saturni-
no, o Senador Romeu Tuma, a Senadora Heloísa Hele-
na e outros Senadores que se pronunciaram a respeito 
do assunto que realmente é nessa faixa etária que o ser 
humano mais precisa de condições mínimas para se 
sustentar com dignidade, especialmente com relação 
à saúde. Como disse o Senador Romeu Tuma, alguns 
afirmam que o aposentado não precisa de luxo. Mas 
como pode o salário mínimo dar a alguém condições 
de luxo? Esse salário mínimo vai proporcionar condi-
ções mínimas para se comprarem apenas remédios, 
nada mais nada menos que isso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estive, 
nesse fim de semana, no nosso Araguaia, no norte 
Araguaia – norte do Araguaia ou Araguaia do Norte, 
como se queira –, no meu Estado de Mato Grosso. Es-
tivemos reunidos com lideranças de vários Municípios 
em Porto Alegre do Norte, juntamente com represen-
tantes de Vila Rica, de Santa Terezinha, de Confresa, 
de Alto Xingu, enfim, de todas as proximidades daquele 
Município de Porto Alegre do Norte.

Há dias, referindo-me ao Araguaia, mencionei 
as excelentes terras lá existentes, o povo trabalhador, 
determinado e decidido que mora numa região de 
acesso difícil, mas de belezas naturais incríveis, onde 
a terra é da melhor qualidade. Infelizmente, as dificul-
dades de sobrevivência daquele povo são grandes. 
Há dificuldade, inclusive, no escoamento da produção, 
porque a BR-158 estava com seu asfaltamento parado 
há mais de dez anos, faltando apenas, no Estado de 
Mato Grosso, em torno de quatrocentos quilômetros a 
serem completados. Já está retomada essa obra, esse 
asfaltamento, assim como também o Linhão.

Há um compromisso sério, eu diria, de pratica-
mente toda a Assembléia Legislativa de Mato Grosso, 
de Parlamentares como a Deputada Verinha Araújo, 
os Deputados José Carlos do Pátio e Silval Barbosa, 
Presidente da Assembléia Legislativa, aliás, de todos 
os membros da Assembléia – justiça tem de ser feita 
–, independentemente de coloração partidária.

Nós estivemos sempre nessa luta permanente 
pela questão das estradas em Mato Grosso, pela BR-
364, pela BR-163, pela continuidade da BR-163 no 
Pará, pelas pontes no Pará, que estão sendo licitadas; 
em algumas, já estão sendo iniciados trabalhos pelo 
Exército, porque se faz necessário, imprescindível a 
saída, pela BR-163, por Santarém, da produção e a 
entrada dos fertilizantes por Santarém, o que barateia 
grandemente o frete da saída do produto do chamado 
nortão do nosso Estado de Mato Grosso e da entrada 
dos fertilizantes de forma mais barata, por Santarém 
também. Portanto, isso é extremamente importante.

Também a BR-158, no norte do Araguaia, é fun-
damental, porque é a única forma de chegarmos até o 
nosso Araguaia. Assim também é importante o Linhão. 
Digo sempre: sem energia, sem estrada, não dá. O Li-
nhão já está aprovado – Querência, Vila Rica –, com 
seus tentáculos em dezesseis Municípios do Araguaia. 
E, na história inteira do Araguaia, essa luta sempre foi 
muito grande por parte de todas as lideranças, de lide-
ranças comunitárias, de lideranças políticas, de todas 
as organizações da sociedade dessa região, para que 
houvesse realmente energia de um Linhão e não só 
dos motores a diesel, que eram apenas quebra-galhos. 
Ainda há Municípios em que a energia acaba em de-
terminado momento da noite, Senador Romeu Tuma, e 
em que a população fica sem energia, porque não tem 
como tocar os motores em determinados momentos 
em que o diesel acaba.

O projeto do Linhão está aprovado, e os recursos 
– são R$115 milhões – foram liberados pela Eletrobrás. 
A população do norte do Araguaia, no prazo máximo 
de um ano e meio, contará com o Linhão, fazendo pas-
sar energia por dezesseis Municípios, com o Luz Para 
Todos na área rural, com energia na área urbana.

Já falei da BR-163 e, agora, quero voltar a outro 
assunto. Temos lutado bastante em Mato Grosso ao 
lado do movimento que apóia a continuidade da pro-
dução da soja e do algodão. Infelizmente, hoje, nosso 
Estado está restrito à produção de produtos primários 
para exportação. Sempre digo que o produto para a 
exportação é extremamente importante. Mato Grosso 
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é, hoje, o maior produtor de soja, de algodão e de gado 
para exportação. Precisamos continuar exportando soja, 
algodão, carne de boi e também outros produtos, mas 
principalmente esses três, que são fundamentais para 
o nosso Estado e para a busca de divisas para o País. 
Precisamos, porém, estimular a agricultura familiar e 
a busca de alternativas de produção que, realmente, 
tragam condições de sobrevivência digna para todos 
em nosso Estado do Mato Grosso.

Não é possível continuar na monocultura, que 
é problemática. A produção em nosso País é cíclica, 
toda a nossa história conta isso. Não podemos con-
tinuar insistindo em produzir apenas um ou dois pro-
dutos. Quando há um crack, quando há uma quebra 
num desses produtos, fica todo mundo em estado de 
pânico e até mesmo de desespero, como estão hoje os 
produtores rurais em Mato Grosso, especialmente os 
médios e os grandes. Os pequenos também enfrentam 
problemas, mas ainda buscam alternativa e conseguem, 
em algumas situações, sobreviver; em outras, estão 
em condição também desesperadora.

Estamos atuando permanentemente aqui, lutando. 
De trinta dias para cá, temos agido junto ao Ministro da 
Agricultura, ao Ministro do Planejamento, ao Ministro 
da Fazenda e à Casa Civil, para que, realmente, se 
busquem saídas e alternativas na tentativa de atender 
às reivindicações importantes trazidas especialmente 
pelo movimento Grito do Ipiranga. Algumas dessas rei-
vindicações já foram atendidas em sua totalidade pelo 
Governo do Presidente Lula, outras foram atendidas 
em parte. Nosso Governo busca, realmente, fazer com 
que a produção em Mato Grosso continue no mesmo 
patamar que havia alcançado.

Não podemos deixar que a produção em Mato 
Grosso caia, porque será um prejuízo para o Brasil 
e para o nosso Estado, indiscutivelmente. Por isso, 
nós estamos – quando digo “nós”, refiro-me ao nosso 
Governo, ao Governo do Presidente Lula – buscando 
alternativas e soluções para que a produção continue 
no mesmo patamar alcançado nos anos anteriores no 
Estado de Mato Grosso.

Não vou falar aqui das reivindicações, porque to-
dos já as conhecem, e o tempo é curto. Não vou falar 
aqui das conquistas, que também foram amplamente 
divulgadas.

Queria apresentar alguns dados, mas tenho ape-
nas mais um minuto. De qualquer modo, quero res-
saltar que, em Mato Grosso, temos motivos de sobra 
para afirmar que temos alternativas extremamente 

significativas, como o biodiesel, a cana-de-açúcar e 
o bagaço da cana-de-açúcar – pensava-se antes no 
bagaço como poluição apenas, mas hoje já se sabe 
que, tratado de forma devida, o bagaço pode resolver 
o problema da energia elétrica, pois permite a produ-
ção de energia limpa para o Estado de Mato Grosso. 
Isso é de um significado espantoso.

Ontem mesmo, numa reunião em São Paulo, eu 
discutia o crédito de carbono, que é alternativa extre-
mamente significativa para Mato Grosso. Podem ser 
usados para a obtenção de créditos de carbono o farelo 
de arroz, o farelo de serragem de madeira e o bagaço 
de cana, além de muitos outros produtos.

E temos de tratar também do reflorestamento. 
Mato Grosso tem muita madeira, mas não pode conti-
nuar sendo desmatado de forma desorganizada. Para 
evitar que isso se dê assim, precisamos de projetos 
de manejo florestal.

Isso acontecendo, Mato Grosso terá todas as 
alternativas para estourar, para produzir um grande 
boom. Queremos ser um grande Estado, mas um grande 
Estado com uma produção diversificada e não restrito 
à monocultura como está hoje, o que vem dando um 
prejuízo significativo aos produtores do nosso Estado 
de Mato Grosso. É nessa busca que estamos empe-
nhados. Voltaremos a esse assunto.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senadora Serys Slhessa-
renko.

Antes de conceder a palavra, pela ordem, ao 
nobre Senador Romeu Tuma, há expedientes a se-
rem lidos.

Sobre a mesa, expedientes que serão lidos pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Alberto 
de Souza.

São lidos os seguintes:

OF. nº 376 /06/PS–GSE

Brasília, 7 de junho de 2006

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2006 (Medida 
Provisória nº 287/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 31-5-06, que “Abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes, 

    285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2006 



20196 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2006

no valor de R$361.554.596,00 (trezentos e sessenta 
e um milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil, 
quinhentos e noventa e seis reais), para os fins que 
especifica.”, conforme o disposto no art. 62 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da refe-
rida Medida os autógrafos da matéria aprovada nesta 
Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro Secretário.

OF nº 378/06/PS–GSE

Brasília, 9 de junho de 2006

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2006 (Medida 
Provisória nº 288/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 7-6-6, que “Dispõe sobre o 
salário mínimo a partir de 10 de abril de 2006; revoga 
dispositivos do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março 
de 1986, e das Leis nos 7.789, de 3 de julho de 1989, 
8.178, de 1º de março de 1991, 9.032, de 28 de abril 
de 1995, 9.063, de 14 de junho de 1995, 10.699, de 9 
de julho de 2003, e 10.888, de 24 de junho de 2004; 
e revoga o Decreto-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 
1987, as Leis nos 9.971, de 18 de maio de 2000, 
10.525, de 6 de agosto de 2002, e 11.164, de 18 de 
agosto de 2005, e a Medida Provisória nº 2.194-6, de 
23 de agosto de 2001.”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro Secretário

OF. nº 379/06/PS–GSE

Brasília, 9 de junho de 2006

Assunto: Envio de MPv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 289, de 2006, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 07.06.06, que 

“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e de Operações Oficiais de Crédi-
to, no valor global de R$738.000.000,00 (setecentos 
e trinta e oito milhões de reais) para os fins que espe-
cifica”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro Secretário.

OF. nº 380/06/PS–GSE

Brasília, 9 de junho de 2006

Assunto: Envio de MPv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 290, de 2006, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 7-6-06, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de R$775.849.258,00 
(um bilhão, setecentos e setenta e cinco milhões, oito-
centos e quarenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e 
oito reais) para os fins que especifica.”, conforme o dis-
posto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os aulógratos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Na forma da Constituição Federal e do Regimento 
Interno do Senado Federal, as matérias que acabam 
de ser lidas – Projetos de Lei de Conversão nºs 17 e 
18, de 2006 (provenientes das Medidas Provisórias 
nºs 287 e 288, de 2006), e Medidas Provisórias nºs 
289 e 290, de 2006 – constarão da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com referência aos Projetos de Lei de Conver-
são nºs 17 e 18, de 2006 (provenientes das Medidas 
Provisórias nºs 287 e 288, de 2006), e das Medidas 
Provisórias nºs 289 e 290, de 2006, que acabam de 
ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que o 
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prazo de 45 dias para apreciação das matérias pelo 
Congresso Nacional encontra-se esgotado, e o de vi-
gência foi prorrogado por Atos da Mesa do Congresso 
Nacional por mais sessenta dias, conforme prevê o § 
7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, es-
gotando-se, respectivamente, nos próximos dias 9, 11, 
21 e 23 de agosto.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legisla-
tivas da Casa até que se ultimem suas votações.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia de amanhã.

São as seguintes as matérias recebi-
das:

 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 17, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória Nº 287, de 2006)

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor dos Ministérios, no valor de R$ 
361.554.596,00 (trezentos e sessenta e um 
milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro 
mil, quinhentos e noventa e seis reais), para 
os fins que especifica.

Este avulso contém os seguintes documentos:

– Autógrafo da Medida Provisória 
– Medida Provisória original 
– Mensagem do Presidente da República nº 195, de 
2006
– Exposição de Motivos n° 51/2006, do Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 

– Ofício nº 376/2006, da Câmara dos Deputados, en-
caminhando a matéria ao Senado 
– Calendário de tramitação da medida provisória 
– Nota Técnica nº 7, de 2006, da Consultoria de Or-
çamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 
Deputados 
– Parecer sobre a medida provisória, em substituição 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, proferido no Plenário da Câmara dos 
Deputados – Relator: Deputado Almir Sá (PL-RR)
– Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados 
– Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 21, 
de 2006, prorrogando o prazo de vigência da medida 
provisória

 
 PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 17, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória n° 287, de 2006) 

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério dos Transportes, no valor de 
R$361.554.596,00 (trezentos e sessenta e 
um milhões, quinhentos e cinqüenta e qua-
tro mil, quinhentos e noventa e seis reais), 
para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 

favor do Ministério dos Transportes, no valor de R$ 
361.554.596,00 (trezentos e sessenta e um milhões, 
quinhentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e 
noventa e seis reais), para atender às programações 
constantes dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 287, DE 2006

Abre crédito extraodinário, em favor 
do Ministério dos Transportes, no valor de 
R$361.554.596,00, para os fins que espe-
cífica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 
167 da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 
favor do Ministério dos Transportes, no valor de R$ 
361.554.596,00 (trezentos e sessenta e um milhões, 
quinhentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e no-
venta e seis reais), para atender às programações cons-
tantes dos Anexos I e II desta Medida Provisória.

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

Brasília, 28 de março de 2006; 185º da Independên-
cia e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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MENSAGEM Nº 195, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto 

a elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 287, de 28 de março de 2006, 
que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
dos Transportes, no valor de R$361.554.596,00, para 
os fins que especifica”.

Brasília, 28 de março de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 51/2006-MP

Brasília, 28 de março de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresen-
tar a Proposta de Medida Provisória que abre crédito 
extraordinário em favor do Ministério dos Transportes 
– MT, no valor de R$361.554.596,00 (trezentos e ses-
senta e um milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro 
mil, quinhentos e noventa e seis reais).

2. O crédito em favor do MT, no montante de 
R$199.401.452,00 (cento e noventa e nove milhões, 
quatrocentos e um mil, quatrocentos e cinqüenta e 
dois reais), permitirá ao Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, atenda despe-
sas relativas àrealização de obras de recuperação em 
rodovias. Permitirá, ainda, a adequação de trechos 
rodoviários na BR–101 no Estado do Rio Grande do 
Sul, visando reduzir os danos causados aos usuários. 
Também serão realizadas desapropriações indis-
pensáveis ao inicio da construção da ferrovia Nova 
Transnordestina.

3. No caso das Companhias Docas, os recur-
sos no valor de R$162.153.144,00 (cento e sessen-
ta e dois milhões, cento e cinqüenta e três mil, cento 
e quarenta e quatro reais) permitirão a execução de 
investimentos dessas empresas, necessarios para a 
ampliação, modernização e revitalização da infra-es-
trutura dos portos nacionais, inclusive o cumprimento 
das metas estabelecidas no Plano de Segurança dos 
Portos (Implantação do Sistema de Segurança Portu-
ária – ISPS –CODE).

4. Com relação à execução de obras e serviços 
em rodovias, o crédito possibilitará recuperar os tre-
chos que se encontram em acelerada deterioração, 
em função do uso das rodovias acima do previsto, das 
ocorrências adversas que surgem com o tráfego e das 
condições climáticas atípicas, que têm prejudicado a 
logística de transporte, provocando o incremento dos 
custos operacionais e de acidentes, em continuidade 
aos esforços já despendidos pelo Governo Federal 

para recuperação das condições de trafegabilidade da 
malha rodoviária.

5. No tocante à adequação de trechos na BR–
101/RS, os recursos possibilitarão a desapropriação 
de áreas que interferem em sua construção e que, 
se postergadas, podem prejudicar a conclusão das 
obras consideradas indispensáveis; a aquisição de 
materiais betuminosos para serem aplicados no 
pavimento asfáltico; e a supervisão e ao apoio a 
fiscalização e gerenciamento das obras, visto que 
o ritmo de execução dos serviços encontra-se bas-
tante acelerado.

6. O sistema de transporte rodoviário é hoje 
objeto de investimento público e privado, voltado à 
melhoria da infra-estrutura do País, fator indispen-
sável ao desenvolvimento nacional e à competitivi-
dade de nossos produtos no mercado internacional. 
Portanto, é por ele que se movimentam os produtos 
da retomada da economia e o desenvolvimento e a 
integração regional.

7. Quanto à Nova Transnordestina, essa é 
uma ferrovia com 1.860km, que liga os portos de 
Pecém (CE) e Suape (PE) ao cerrado do Piauí, no 
Município de Eliseu Martins, cujo objetivo é elevar 
a competitividade da produção agrícola e mine-
ral da região com uma moderna logística que une 
uma ferrovia de alto desempenho e portos de pro-
fundidade com capacidade para receber navios de 
grande porte.

8. Diante dos fatos, urge proceder às desapro-
priações das áreas necessárias àimplantação do novo 
projeto da Ferrovia, com previsão de início em abril 
de 2006, bem como às providências imprescindíveis 
à célere realização do empreendimento, que figuram 
como responsabilidade da União no Protocolo de In-
tenções, firmado recentemente com os acionistas da 
Companhia Ferroviária do Nordeste – CFN, concessio-
nária dos serviços de transporte de cargas da Malha 
Nordeste. A não-realização imediata da construção 
inibirá os investidores e o desenvolvimento regional. 
Cabe ressaltar que os recursos ora tratados são sufi-
cientes apenas para as desapropriações necessárias 
e indispensáveis.

9. Os projetos de infra-estrutura portuária es-
tão detalhados, a seguir, pelas empresas respon-
sáveis:

a) Companhia Docas do Ceará – CDC – R$454.768,00 
destinados à implantação do Sistema indispen-
sável à Segurança Portuária (ISPS–CODE) e à 
execução de obras necessárias para o aprofun-
damento do cais comercial e de derrocagem no 
Porto de Fortaleza, no Estado do Ceará;
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b) Companhia Docas do Espírito Santo – CODE-
SA – R$20.273.136,00 destinados à implan-
tação do Sistema imprescindível à Segurança 
Portuária (ISPS–CODE) e àexecução de obras 
imediatas de ampliação da infra-estrutura dos 
Portos de Vitória e Capuaba, no Estado do Es-
pírito Santo;

c) Companhia das Docas do Estado da Bahia 
– CODEBA – R$26.457.613,00 destinados à 
implantação do Sistema essencial à Seguran-
ça Portuária (ISPS–CODE) e à execução de 
obras inadiáveis como dragagem, construção, 
ampliação e modernização da infta-estrutura 
dos Portos de Salvador, Aratu e Ilhéus, no Es-
tado da Bahia;

d) Companhia Docas do Estado de São Paulo 
– CODESP – R$18.744.196,00 destinados à 
implantação do Sistema indispensável à Segu-
rança Portuária (ISPS–CODE) e da Avenida Pe-
rimetral Portuária, imprescindível ao acesso ao 
Porto de Santos, bem como àrealização urgente 
de obras de dragagem de aprofundamento, de 
derrocagem, de construção, ampliação e moder-
nização da infra-estrutura do referido Porto, no 
Estado de São Paulo;

e) Companhia Docas do Pará – CDP – R$1.756.876,00 
destinados àimplantação do Sistema essencial à 
Segurança Portuária (ISPS–CODE) e à execução 
de obras necessárias à melhoria da infra-estru-
tura dos Portos de Santarém, Belém e Vila do 
Conde, no Estado do Pará;

f) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ 
– R$75.888.689,00 destinados à implantação 
do Sistema indispensável à Segurança Por-
tuária (ISPS–CODE) e à execução de obras 
prioritárias de dragagem de aprofundamento 
e de manutenção, de construção, ampliação, 
modernização e recuperação da infra-estrutura 
do Cais do Caju e dos portos de Sepetiba, do 
Rio de Janeiro e de Niterói, no Estado do Rio 
de Janeiro; e

g) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CO-
DERN – R$18.577.866,00 destinados à implan-
tação do Sistema indispensável à Segurança 
Portuária (ISPS-CODE) e à execução de obras 
imediatas de dragagem, de construção, ampliação 
e modernização da infra-estrutura dos Portos de 
Maceió, no Estado de Alagoas, e de Natal e do 
Terminal Salineiro de Areia Branca, no Estado 
do Rio Grande do Norte.

10. Desse modo, a urgência na abertura do refe-
rido crédito decorre da necessidade iminente de:

a) aumentar a segurança dos usuários, 
com a redução de acidentes causados pelo 
mau estado das rodovias;

b) restabelecer a trafegabilidade das es-
tradas, com vistas a evitar grandes prejuízos 
para a economia do País;

e) permitir o pagamento das desapro-
priações suficientes e indispensáveis para o 
início da construção da ferrovia Nova Trans-
nordestina, prevista para abril de 2006, cuja 
postergação poderá comprometer o cronogra-
ma de aporte de recursos acordado com os 
agentes financeiros envolvidos, e obstar ou, 
até mesmo, inviabilizar os investimentos pri-
vados, de interesse para o desenvolvimento 
regional e nacional;

d) evitar a descontinuidade, neste exer-
cício, da implantação de projetos inadiáveis, 
sob a responsabilidade das Companhias Do-
cas, de ampliação, modernização e revitaliza-
ção da infra-estrutura dos portos nacionais, 
inclusive para cumprimento das metas esta-
belecidas no Plano de Segurança dos Portos 
(ISPS-CODE), obras essas necessárias à ha-
bilitação plena dos portos brasileiros junto a 
organismos internacionais, e das medidas de 
segurança marítima e portuária baixadas pela 
Organização Marítima Internacional (IMO). O 
não atendimento iminente de tais medidas po-
derá ocasionar prejuízos aos portos brasileiros 
e à economia do País; e

e) aumentar a eficiência dos portos na-
cionais, exigida pelos padrões internacionais, 
e reduzir os custos operacionais, com impacto 
positivo nas exportações brasileiras, especial-
mente de grãos, bem como nas importações 
de bens, diminuindo, assim, as restrições ao 
crescimento econômico e seus conseqüentes 
impactos indesejáveis sobre os níveis de em-
prego e renda.

11. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com 
o § 3º do art. 167, da Constituição.

12. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência, em anexo, a Proposta de Medida 
Provisória, que abre crédito extraordinário em favor do 
Ministério dos Transportes.

Respeitosamente, –  Paulo Bernardo Silva.
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OF. nº 376/06/PS-GSE

Brasília, 7 de junho de 2006

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2006 (Medida 
Provisória nº 287/06, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 31-5-06, que “Abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes, 

no valor de R$361.554.596,00 (trezentos e sessenta 
e um milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil, 
quinhentos e noventa e seis reais), para os fins que 
especifica.”, conforme o disposto no art. 62 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA Nº 7/2006

Subsídios para a apreciação da Me-
dida Provisória nº 287, de 28 de março de 
2006, quanto à adequação orçamentária e 
financeira.

I – Introdução
A presente Nota Técnica atende à determinação 

do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, que estabelece: “O órgão de consultoria e 
assessoramento orçamentário da Casa a que perten-
cer o Relator de Medida Provisória encaminhará aos 
Relatores e à Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias 
de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca 
da adequação financeira e orçamentária de Medida 
Provisória”.

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submeteu à deliberação do 
Congresso Nacional a Medida Provisória (MP) n0 287, 
de 28 de março de 2006, que “abre crédito extraordiná-
rio em favor do Ministério dos Transportes, no valor de 
R$361.554.596,00, para os fins que especifica.”

II – Síntese e Aspectos Relevantes
Segundo a Exposição de Motivos nº 51/2006-MP, 

de 28 de março de 2006, do Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que acompanha a Mensagem 
Presidencial, a destinação, por unidade orçamentária, 
dos recursos previstos na medida provisória em aná-
lise é a seguinte:

a) Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes – DNIT: R$199,4 milhões, destinados a 
recuperação de rodovias (R$171,4 milhões); à 
adequação de trecho rodoviário na BR–101 no 
Estado do Rio Grande do Sul (R$25,0 milhões); 
e à desapropriação de áreas para construção da 
Ferrovia Transnordestina (R$3,0 milhões);

b) Companhia Docas do Ceará – CDC: R$454,7 mil, 
destinados à implantação do Sistema de Segu-
rança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de 
obras para o aprofundamento do cais comercial 
e de derrocagem no porto de Fortaleza;

c) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA: 
R$20,3 milhões, destinados à implantação do 
Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) 
e à execução de obras de ampliação da infra-es-
trutura dos portos de Vitória e Capuaba;

d) Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODE-
BA: R$26,4 milhões, destinados à implantação do 
Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) 
e à execução de obras de dragagem, construçao, 

ampliação e modernização da infra-estrutura dos 
portos de Salvador, Aratu e Ilhéus;

e) Companhia Docas do Estado de São Paulo – CO-
DESP: R$18,7 milhões, destinados à implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS 
– CODE) e à execução de obras de implantação 
da Avenida Perimetral Portuária, de dragagem de 
aprofundamento, de derrocagem, de construção, 
ampliação e modernização da infra-estrutura do 
porto de Santos;

f) Companhia Docas do Pará – CDP: R$1,7 milhões, 
destinados à implantação do Sistema de Segu-
rança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de 
obras de melhoria da infra-estrutura dos portos 
de Santarém, Belém e Vila do Conde;

g) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ: 
R$75,9 milhões, destinados à implantação do 
Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) 
e à execução de obras de dragagem de apro-
fundamento e de manutenção, de construção, 
ampliação, modernização e recuperação da in-
fra-estrutura do Cais do Caju e dos portos de 
Sepetiba, do Rio de Janeiro e de Niterói;

h) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CO-
DERN: R$18,6 milhões, destinados à implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS 
– CODE) e à execução de obras de dragagem, 
de construção, ampliação e modernização da 
infra-estrutura dos portos de Maceió, de Natal e 
do Terminal Salineiro de Areia Branca.

III – Compatibilidade e Adequação Orçamentária 
e Financeira

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras providências”, refe-
re-se da seguinte forma ao exame da adequação or-
çamentária e financeira: “O exame de compatibilidade 
e adequação orçamencária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária da União.”

O § 3º do art. 167 da Constituição estabelece 
que “a abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
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interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.”

Dessa forma, a abertura de um crédito extraor-
dinário deve ter objeto específico e detalhado, e estar 
amparada em justificativa que demonstre claramente 
o prejuízo irreparável que adviria da demora na libe-
ração dos recursos. A EM nº 51/2006-MP justifica a 
urgência na abertura do crédito em decorrência da 
necessidade iminente de:

a) aumentar a segurança dos usuários, 
com a redução de acidentes causados pelo 
mau estado das rodovias;

b) restabelecer a trafegabilidade das es-
tradas, com vistas a evitar grandes prejuízos 
para a economia do País;

c) permitir o pagamento das desapro-
priações suficientes e indispensáveis para o 
início da construção da Ferrovia Nova Trans-
nordestina, prevista para abril de 2006, cuja 
postergação poderia comprometer o crono-
grama de aporte de recursos acordado com 
os agentes financeiros envolvidos, e obstar 
ou, até mesmo, inviabilizar os investimentos 
privados, de interesse para o desenvolvimento 
regional e nacional;

d) evitar a descontinuidade, neste exercí-
cio, da implantação de projetos inadiáveis, sob 
a responsabilidade das Companhias Docas, 
de ampliação, modernização e revitalização 
da infra-estrutura dos portos nacionais, inclu-
sive para cumprimento das metas estabeleci-
das no Plano de Segurança dos Portos (ISPS 
– CODE), necessárias à habilitação plena dos 
portos brasileiros junto a organismos interna-
cionais, e das medidas de segurança marítima 
e portuária estabelecidas pela Organização 
Marítima Internacional (IMO);

e) aumentar a eficiência dos portos na-
cionais, exigida pelos padrões internacionais, 
e reduzir os custos operacionais, com impacto 
positivo nas exportações brasileiras, especial-
mente de grãos, bem como nas importações 
de bens, diminuindo, assim, as restrições ao 
crescimento econômico e seus conseqüentes 
impactos indesejáveis sobre os níveis de em-
prego e renda.

Verifica-se que a maior parte das ações objeto de 
suplementação (46 ações de um total de 74) na MP em 
análise já constaram da Lei Orçamentária para 2005 
e/ou constam da proposta orçamentária para 2006, 

ora em tramitação no Congresso Nacional. Visto que 
estas ações já constaram do orçamento do exercício 
anterior ou constam da proposta orçamentária para o 
exercício corrente, não se pode considerá-las despe-
sas imprevisíveis.

A abertura de crédito extraordinário por inter-
médio da MP nº 287 na realidade aporta recursos em 
caráter urgente para ações, que estão não somente 
presentes ordinariamente na lei e/ou proposta orça-
mentárias, mas também são destituídas de qualquer 
caráter de imprevisibilidade.

Considera-se, portanto, que a edição da MP em 
análise extrapola a autorização contida no § 3º do art. 
167 da Constituição Federal e está em desacordo com 
o inciso III do art. 41 da Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964.

Outro ponto a ser observado ao se proceder ao 
exame de compatibilidade e adequação orçamentária 
e financeira de medidas provisórias abrange a análise 
de possíveis implicações quanto ao cumprimento da 
meta de resultado primário constante da LDO/2006.

No orçamento fiscal, os recursos necessários à 
abertura do crédito em tela são totalmente provenientes 
de fonte 100, recursos ordinários do Tesouro Nacional. 
Assim, supõe-se que se tratem de recursos alocados 
em função da expectativa de arrecadação durante o 
exercício de 2006.

Já no orçamento de investimento das estatais, 
do total de R$162,1 milhões previstos, R$2,8 milhões 
advêm de recursos de geração própria e R$159,3 mi-
lhões decorrem de recursos para aumento da partici-
pação da União no capital das Companhias Docas, 
dos quais R$72,6 milhões correspondem a recursos 
do Tesouro referentes ao exercício de 2006 e R$86,7 
milhões a saldos de exercícios anteriores.

No que se refere ao cumprimento da meta de su-
perávit primário constante da LDO/2006, cabe mencio-
nar que o valor global do crédito de R$361,5 milhões 
se refere ao incremento de despesas primárias. Dos 
recursos utilizados, R$274,8 milhões correspondem 
à arrecadação de receitas primárias no exercício (re-
cursos ordinários do Tesouro Nacional e recursos de 
geração própria das Companhias Docas). No orça-
mento de investimento das estatais, porém, R$86,7 
milhões são provenientes de fontes financeiras (saldos 
de exercícios anteriores).

Note-se, portanto, que a utilização da fonte ‘Sal-
dos de recursos repassados pelo Tesouro Nacional 
em exercícios anteriores a título de participação da 
União no capital social das Companhias Docas’ para 
a abertura do crédito afetaria a meta de resultado fis-
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cal estabelecida para as empresas estatais, uma vez 
que se trata da utilização de recursos financeiros para 
o incremento de despesas primárias.

Ademais, no caso da MP nº 287, qualquer 
análise com relação a possíveis implicações, quan-
to ao cumprimento da meta de resultado primário 
constante da LDO/2006, fica prejudicada pela au-
sência de informações, seja no texto da MP, seja 
em sua exposição de motivos, sobre a possibilidade 
de compensação dos impactos financeiros decor-
rentes das despesas propostas. Não se sabe, por 
exemplo, se os efeitos decorrentes dos créditos 
programados na MP em questão serão absorvidos 
pelas metas de resultado fiscal ou se serão com-
pensados pelo cancelamento em igual montante 
de outras ações primárias previstas em Lei Orça-
mentária para 2006.

Esses são os subsídios julgados pertinentes.
Brasília, 5 de abril de 2006. – Edson Tubaki, Con-

sultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/CD

PARECER DO RELATOR PROFERIDO NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA 
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS 

E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 287, DE 2006, E EMENDAS

O SR. ALMIR SÁ (PL  – RR. Para emitir pare-
cer.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, coube a 
mim relatar a Medida Provisória nº 287, de 2006, que 
“abre crédito extraordinário, em favor do Ministério dos 
Transportes, no valor de R$361.554.596,00, para os 
fins que especifica”.

Nos termos do art. 62, combinado com o art. 
167, § 3º, da Constituição Federal, o Presidente da 
República submeteu à deliberação do Congresso Na-
cional, por intermédio da Mensagem nº 25, de 2006, 
do Congresso Nacional, a Medida Provisória nº 287, 
de 28 de março de 2006, que abre crédito extraordi-
nário, em favor do Ministério dos Transportes, no valor 
já especificado.

Conforme a Exposição de Motivos nº 51, de 2006, 
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que acompanha e instrui a referida Mensagem 
Presidencial, a destinação, por unidade orçamentária, 
dos recursos previstos na Medida Provisória em aná-
lise é a seguinte:

a) Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT: R$199,4 milhões, des-
tinados à recuperação de rodovias (R$171,4 

milhões); àadequação de trecho rodoviário 
na BR–101 no Estado do Rio Grande do Sul 
(R$25 milhões); e à desapropriação de áreas 
para construção da Ferrovia Transnordestina 
(R$3 milhões);

b) Companhia Docas do Ceará – CDC: R$454,7 
mil, destinados à implantação do Sistema de 
Segurança Portuária (ISPS-CODE) e à exe-
cução de obras para o aprofundamento do 
cais comercial e de derrocagem no porto de 
Fortaleza;

c) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA: 
R$20,3 milhões, destinados à implantação do 
Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) 
e à execução de obras de ampliação da infra-es-
trutura dos portos de Vitória e Capuaba;

d) Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODE-
BA: R$26,4 milhões, destinados à implantação do 
Sistema de Segurança Portuária e (ISPS-CODE) 
àexecução de obras de dragagem, construção, 
ampliação e modernização da infra-estrutura dos 
portos de Salvador, Aratu e Ilhéus;

e) Companhia Docas do Estado de São Paulo – CO-
DESP: R$18,7 milhões, destinados à implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-
CODE) e àexecução de obras de implantação da 
Avenida Perimetral Portuária, de dragagem de 
aprofundamento, de derrocagem, de construção, 
ampliação e modernização da infraestrutura do 
porto de Santos;

f) Companhia Docas do Pará – CDP: R$1,7 milhão, 
destinados à implantação do Sistema de Segu-
rança Portuária (ISPS-CODE) e à execução de 
obras de melhoria da infra-estrutura dos portos 
de Santarém, Belém e Vila do Conde;

g) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ: 
R$75,9 milhões, destinados àimplantação do 
Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) 
e à execução de obras de dragagem de apro-
fundamento e de manutenção, de construção, 
ampliação, modernização e recuperação da in-
fra-estrutura do Cais do Caju e dos portos de 
Sepetiba, do Rio de Janeiro, e de Niterói;

h) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CO-
DERN: R$18,6 milhões, destinados à implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-
CODE) e à execução de obras de dragagem, 
de construção, ampliação e modernização da 
infra-estrutura dos portos de Maceió e Natal e 
do Terminal Salineiro de Areia Branca.
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A citada Exposição justifica a urgência e relevân-
cia da Medida Provisória em análise como decorrência 
da necessidade iminente de:

a) aumentar a segurança dos usuários, 
com a redução de acidentes causados pelo 
mau estado das rodovias;

b) restabelecer a trafegabilidade das es-
tradas, com vistas a evitar grandes prejuízos 
para a economia do País;

c) permitir o pagamento das desapro-
priações suficientes e indispensáveis para o 
início da construção da Ferrovia Nova Trans-
nordestina, prevista para abril de 2006, cuja 
postergação poderia comprometer o crono-
grama de aporte de recursos acordado com 
os agentes financeiros envolvidos, e obstar 
ou, até mesmo, inviabilizar os investimentos 
privados, de interesse para o desenvolvimento 
regional e nacional;

d) evitar a descontinuidade, neste exercí-
cio, da implantação de projetos inadiáveis, sob 
a responsabilidade das Companhias Docas, de 
ampliação, modernização e revitalização da 
infra-estrutura dos portos nacionais, inclusive 
para cumprimento das metas estabelecidas no 
Plano de Segurança dos Portos (ISPS-CODE), 
necessárias à habilitação plena dos portos 
brasileiros junto a organismos internacionais, 
e das medidas de segurança marítima e portu-
ária estabelecidas pela Organização Marítima 
Internacional – IMO;

e) aumentar a eficiência dos portos na-
cionais, exigida pelos padrões internacionais, 
e reduzir os custos operacionais, com impacto 
positivo nas exportações brasileiras, especial-
mente de grãos, bem como nas importações 
de bens, diminuindo, assim, as restrições ao 
crescimento econômico e seus conseqüentes 
impactos indesejáveis sobre os niveis de em-
prego e renda.

Foram apresentadas 30 emendas à Medida Pro-
visória em exame no prazo regimental.

É o relatório.
Voto do Relator:
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, do Con-

gresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação, 
pelo Congresso Nacional, das medidas provisórias 
a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, 
prevê que o parecer referente à análise de crédito 
extraordinário aberto por medida provisória deve ser 

único, com manifestação sobre a matéria no que tan-
ge aos aspectos constitucionais – inclusive sobre os 
pressupostos de relevância e urgência; de adequa-
ção financeira e orçamentária; de mérito; e sobre o 
cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º 
daquele diploma legal.

Dos aspectos constitucionais e pressupostos de 
relevância e urgência.

Do exame da Medida Provisória, verificamos que 
a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais 
de admissibilidade referentes a relevância, urgência 
e imprevisibilidade prescritos nos arts. 62 e 167, § 3º, 
da Constituição Federal.

Da adequação financeira e orçamentária.
Da análise da adequação orçamentária e finan-

ceira da Medida Provisória, verifica-se que o crédito 
extraordinário não contraria dispositivos ou preceitos 
legais pertinentes, em particular, no que diz respeito 
à sua compatibilidade com o Plano Plurianual para 
2004/2007 (Lei nº 10.933, de 11-8-04), e sua confor-
midade com as disposições da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2006 (Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005), e da Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2006.

Do mérito.
No mérito, verifica-se que o crédito extraordinário 

visa destinar recursos a ações relevantes como:

a) no Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes: à execução de obras 
de recuperação de rodovias; de adequação 
de trechos rodoviários na BR-101, no Estado 
do Rio Grande do Sul; e à realização de de-
sapropriações de áreas para a construção da 
Ferrovia Transnordestina;

b) no caso das Companhias Docas: à 
execução de investimentos necessários para 
a ampliação, modernização e revitalização da 
infra-estrutura dos portos nacionais, inclusive, 
a implantação do Sistema de Segurança Por-
tuária – ISPS – CODE.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional (§ 1º do art. 2º).

A Exposição de Motivos nº 51/06/MP, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002, acerca da obrigatoriedade do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da medida provisória.
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Das emendas.
Por contrariar o inciso I do art. 29 da Resolução 

nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, que estabelece 
que as emendas a projeto de lei de crédito adicional 
não serão admitidas quando contemplarem subtítulos 
em unidade orçamentária não prevista no projeto de lei, 
comunicamos a inadmissibilidade da Emenda nº 15.

Quanto às demais emendas, cumpre observar que 
a matéria objeto de crédito extraordinário é excepcio-
nal por natureza e sua edição remete a despesas de 
realização imediata ou que podem ter sido totalmen-
te realizadas até a última ação de sua tramitação no 
Congresso Nacional.

Por conseguinte, com o fito de evitar a descarac-
terização da iniciativa original da Medida Provisória e 
o risco da insuficiência de recursos remanescentes 
para a execução de eventual programação aprovada 
por meio de emenda parlamentar, somos pela rejeição 
das Emendas nºs 1, 14 e 16 a 30.

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação 
da Medida Provisória nº 287, de 2006, na forma edi-
tada pelo Executivo.

É o parecer.

REFORMULAÇÃO DO PARECER DO RELATOR, 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE 

PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS 
E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 287, DE 2006, E EMENDAS 
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

O SR. ALMIR SÁ (PL – RR. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, baseado no 
que foi acordado hoje pela manhã, esta Relatoria pro-
cedeu à devida alteração ao final de seu parecer:

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão à Medida Provisória 
nº 287, de 2006.

Encaminharemos à Mesa e aos Srs. Lideres in-
teressados o Projeto de Lei de Conversão à Medida 
Provisória nº 287.

Conforme o acordado, o anexo fala da operação 
ou outros encargos especiais: participação da União 
no capital da Companhia Docas do Espírito Santo, par-
ticipação da União no capital da Companhia Docas do 
Rio de Janeiro e participação da União no capital da 
Companhia Docas do Estado de São Paulo, totalizando 
o montante de 72 milhões 583 mil e 878 reais, que foi 
o argüido hoje pela manhã, conforme entendimento 
dos restos a pagar de 2005 e agora fazendo parte da 
conversão os detalhes da abertura da participação do 
capital da União nessas companhias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita a V. Exª que entregue à Mesa o 
parecer para tirarmos cópias e distribuirmos ao Plená-
rio. Após a distribuição das cópias, daremos um tempo 
para votar a matéria.

Indago a V. Exª se foi consultado sobre o texto o 
Líder do PSDB, o ilustre Deputado Ronaldo Dirnas.

O SR. ALMIR SÁ – Sr. Presidente, estamos aguar-
dando a chegada do Deputado Ronaldo Dimas, mas 
o que foi acordado está expresso aqui. Esperamos 
dar cabo e votar de vez a Medida Provisória nº 287 e, 
assim, permitir que esta Casa cumpra mais uma das 
suas missões.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER Nº

Dispõe sobre a Medida Provisória nº 
287, de 2006, que “abre crédito extraordiná-
rio, em favor do Ministério dos Transportes, 
no valor de R$361.554.596,00, para os fins 
que especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Almir Sá

I – Relatório

Nos termos do art. 62, combinado com o art. 
167, § 3º da Constituição Federal, o Presidente da 
República submeteu à deliberação do Congresso Na-
cional, por intermédio da Mensagem nº 25/2006-CN 
(nº 195/2006, na origem), a Medida Provisória (MP) 
nº 287, de 28 de março de 2006, que abre crédito ex-
traordinário, em favor do Ministério dos Transportes, 
no valor de R$361.554.596,00 (trezentos e sessenta 
e um milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil, 
quinhentos e noventa e seis reais), para atender às 
programações constantes do seu Anexo I.

Conforme a Exposição de Motivos nº 51/2006-MP, 
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que acompanha e instrui a referida Mensagem 
Presidencial, a destinação, por unidade orçamentária, 
dos recursos previstos na medida provisória em aná-
lise é a seguinte:

a) Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes – DNIT: R$199,4 milhões, destinados à 
recuperação de rodovias (R$171,4 milhões); à 
adequação de trecho rodoviário na BR-10l no 
estado do Rio Grande do Sul (R$25,0 milhões); 
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e à desapropriação de áreas para construção da 
Ferrovia Transnordestina (R$3,0 milhões);

b) Companhia Docas do Ceará – CDC: R$454,7 
mil, destinados à implantação do Sistema de 
Segurança Portuária (ISPS – CODE) e à exe-
cução de obras para o aprofundamento do 
cais comercial e de derrocagem no porto de 
Fortaleza;

c) Companhia Docas do Espírito Santo – CODE-
SA: R$20,3 milhões, destinados à implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS 
– CODE) e à execução de obras de ampliação 
da infra-estrutura dos portos de Vitória e Ca-
puaba;

d) Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODE-
BA: R$26,4 milhões, destinados à implantação do 
Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) 
e à execução de obras de dragagem, construção, 
ampliação e modernização da infra-estrutura dos 
portos de Salvador, Aratu e Ilhéus;

e) Companhia Docas do Estado de São Paulo  – CO-
DESP: R$18,7 milhões, destinados à implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS 
– CODE) e à execução de obras de implantação 
da Avenida Perimetral Portuária, de dragagem de 
aprofundamento, de derrocagem, de construção, 
ampliação e modernização da infra-estrutura do 
porto de Santos;

f) Companhia Docas do Pará – CDP: R$1,7 milhões, 
destinados à implantação do Sistema de Segu-
rança Portuária (ISPS – CODE) e à execução de 
obras de melhoria da infra-estrutura dos portos 
de Santarém, Belém e Vila do Conde;

g) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ: 
R$75,9 milhões, destinados à implantação do 
Sistema de Segurança Portuária (ISPS – CODE) 
e à execução de obras de dragagem de apro-
fundamento e de manutenção, de construção, 
ampliação, modernização e recuperação da in-
fra-estrutura do Cais do Caju e dos portos de 
Sepetiba, do Rio de Janeiro e de Niterói;

h) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CO-
DERN: R$18,6 milhões, destinados à implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS 
– CODE) e à execução de obras de dragagem, 
de construção, ampliação e modernização da 
infra-estrutura dos portos de Maceió, de Natal e 
do Terminal Salineiro de Areia Branca.

A citada Exposição justifica a urgência e relevân-
cia da medida provisória em análise como decorrência 
da necessidade iminente de:

a) aumentar a segurança dos usuários, 
com a redução de acidentes causados pelo 
mau estado das rodovias;

b) restabelecer a trafegabilidade das es-
tradas, com vistas a evitar grandes prejuízos 
para a economia do País;

c) permitir o pagamento das desapro-
priações suficientes e indispensáveis para o 
início da construção da Ferrovia Nova Trans-
nordestina, prevista para abril de 2006, cuja 
postergação poderia comprometer o crono-
grama de aporte de recursos acordado com 
os agentes financeiros envolvidos, e obstar 
ou, até mesmo, inviabilizar os investimentos 
privados, de interesse para o desenvolvimento 
regional e nacional;

d) evitar a descontinuidade, neste exer-
cício, da implantação de projetos inadiáveis, 
sob a responsabilidade das Companhias 
Docas, de ampliação, modernização e revi-
talização da infra-estrutura dos portos nacio-
nais, inclusive para cumprimento das metas 
estabelecidas no Plano de Segurança dos 
Portos (ISPS – CODE), necessárias à habi-
litação plena dos portos brasileiros junto a 
organismos internacionais, e das medidas 
de segurança marítima e portuária estabe-
lecidas pela Organização Marítima Interna-
cional (IMO);

e) aumentar a eficiência dos portos na-
cionais, exigida pelos padrões internacionais, 
e reduzir os custos operacionais, com impacto 
positivo nas exportações brasileiras, especial-
mente de grãos, bem como nas importações 
de bens, diminuindo, assim, as restrições ao 
crescimento econômico e seus conseqüentes 
impactos indesejáveis sobre os níveis de em-
prego e renda.

Foram apresentadas 30 (trinta) emendas à Medi-
da Provisória em exame no prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
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à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais 
– inclusive sobre os pressupostos de relevância e ur-
gência; de adequação financeira e orçamentária; de 
mérito; e sobre o cumprimento da exigência prevista 
no § 1º do art. 2º daquele diploma legal.

II.1. Dos Aspectos Constitucionais e Pressupostos 
de Relevância e Urgência

Do exame da Medida Provisória, verificamos que 
a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais 
de admissibilidade referentes a relevância, urgência 
e imprevisibilidade prescritos nos arts. 62 e 167, § 3º, 
da Constituição Federal.

II.2. Da Adequação Financeira e Orçamentária
Da análise da adequação orçamentária e finan-

ceira da medida provisória, verifica-se que o crédito 
extraordinário não contraria dispositivos ou preceitos 
legais pertinentes, em particular no que diz respeito à 
sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2004-2007 
(Lei nº 10.933, de 11-8-2004), e à sua conformidade 
com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para o exercício de 2006 (Lei nº 11.178, de 20 de 
setembro de 2005), e da Lei Orçamentária Anual para 
o exercício de 2006.

II.3. Do Mérito
Verifica-se que o crédito extraordinário visa des-

tinar recursos a ações relevantes como:

a) no Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes: à execução de obras 
de recuperação de rodovias; de adequação 
de trechos rodoviários na BR-101 no Estado 
do Rio Grande do Sul; e à realização de de-
sapropriações de áreas para a construção da 
Ferrovia Transnordestina;

b) no caso das Companhias Docas: à 
execução de investimentos necessários para 
a ampliação, modernização e revitalização da 
infra-estrutura dos portos nacionais, inclusive 
a implantação do Sistema de Segurança Por-
tuária  – ISPS-CODE.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

II.4. Do Cumprimento da Resolução nº 1, de 2002–
CN (§ 1º do art. 2º)

A Exposição de Motivos nº 51/2006/MP, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Reso-

lução nº 1, de 2002–CN, acerca da obrigatoriedade do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da Medida Provisória.

II.5. Das Emendas
Por contrariar o inciso I do art. 29 da Resolução 

nº 1, de 2001-CN, que estabelece que as emendas a 
projeto de lei de crédito adicional não serão admitidas 
quando contemplarem subtítulos em unidade orça-
mentária não prevista no projeto de lei, comunicamos 
a inadmissibilidade da Emenda de nº 00015.

Quanto às demais emendas, cumpre observar que 
a matéria objeto de crédito extraordinário é excepcio-
nal por natureza, e sua edição remete a despesas de 
realização imediata ou que podem ter sido totalmente 
realizadas até a ultimação de sua tramitação no Con-
gresso Nacional.

Por conseguinte, com o fito de evitar a descarac-
terização da iniciativa original da Medida Provisória 
e o risco da insuficiência de recursos remanescen-
tes para a execução de eventual programação apro-
vada por meio de emenda parlamentar, somos pela 
rejeição das Emendas nos 00001 a 00014, e 00016 
a 00030.

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória 
nº 287, de 2006.

Sala das Sessões, – Deputado Almir Sá, Re-
lator.

 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 17, 

À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 287,  
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério dos Transportes, no valor de 
R$361.554.596,00, para os fins que espe-
cifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 

favor do Ministério dos Transportes, no valor de 
R$361.554.59600 (trezentos e sessenta e um mi-
lhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil, quinhen-
tos e noventa e seis reais) para atender às progra-
mações constantes dos Anexos I e II desta Medida 
Provisória.

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

Sala das Sessões, 31 de maio de 2006. – Depu-
tado Almir Sá.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 18, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 288, de 2006)

Dispõe sobre o salário mínimo a partir 
de 1º de abril de 2006; revoga dispositivos 
do Decreto-Lei nºs 2.284, de 10 de março de 
1986, e das Leis nº 7.789, de 3 de julho de 
1989, 8.178, de lº de março de 1991, 9.032, de 
28 de abril de 1995, 9.063, de 14 de junho de 
1995, 10.699, de 9 de julho de 2003, e 10.888, 
de 24 de junho de 2004; e revoga o Decre-
to-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 1987, as 
Leis nºs 9.971, de 18 de maio de 2000, 10.525, 
de 6 de agosto de 2002, e 11.164, de 18 de 
agosto de 2005, e a Medida Provisória nº 
2.194-6, de 23 de agosto de 2001.

Este avulso contém os seguintes documentos:

 – Autógrafo do Projeto de Lei de Conversão 
 – Medida Provisória original 
 – Mensagem do Presidente da República nº 200, de 
2006 
 – Exposição de Motivos nº 9/2006, dos Ministérios 
correspondentes 
 – Ofício nº 378/2006, da Câmara dos Deputados, en-
caminhando a matéria ao Senado 
 – Calendário de tramitacão da Medida Provisória 
 – Nota Técnica s/nº, de 10-4-2006, da Consultoria 
de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado 
Federal 
 – Parecer sobre a Medida Provisória, em substituição à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, proferido no Plenário da Câmara dos Depu-
tados – Relator: Deputado Sr. Vignatti (PT – SC )
 – Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados 
 – Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 22, 
de 2006 prorrogando o prazo de vigência da Medida 
Provisória 
 – Legislação citada 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 18, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 288, de 2006)

Dispõe sobre o salário mínimo a partir 
de 1º de abril de 2006; revoga dispositivos 
do Decreto-Lei nº 2.294, de 10 de março de 
1966, e das Leis nºs 7.769, de 3 de julho de 
1999, 8.178, de 1º de março de 1991, 9.032, 
de 28 de abril de 1995, 9.063, de 14 de ju-
nho de 1995, 10.699, de 9 de julho de 2003, 
e 10.888, de 24 de junho de 2004; e revoga o 
Decreto-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 1987, 
as Leis  nºs 9.971, de 18 de maio de 2000, 

10.525, de 6 de agosto de 2002, e 11.164, de 
18 de agosto de 2005, e a Medida Provisória 
nº 2.194-6, de 23 de agosto de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1º de abril de 2006, após a aplica-

ção do percentual correspondente à variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ocorrida de 
1º de maio de 2005 a 31 de março de 2006, a título de 
reajuste, e de percentual a título de aumento real, sobre 
o valor de R$300,00 (trezentos reais), o salário mínimo 
será de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais).

§ 1º Em virtude do disposto no caput deste arti-
go, o valor diário do salário mínimo corresponderá a 
R$11,67 (onze reais e sessenta e sete centavos) e 
o seu valor horário a R$1,59 (um real e cinqüenta e 
nove centavos)

§ 2º O valor da aplicação do percentual previsto 
no caput deste artigo é estendido a todos os aposen-
tados e pensionistas do Regime Geral da Previdência 
Social, independentemente do valor do benefício.

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

Art. 3º Ficam revogados, a partir de 1º de abril 
de 2006:

I  – o art. 17 do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de 
março de 1986;

II  – O Decreto-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 
1987;

III  – o art. 1º da Lei nº 7.789, de 3 de julho de 
1989;

IV  – o art. 10 da Lei nº 8.178, de 1º de março 
de 1991;

V  – o art. 1º da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 
1995;

VI  – o art. 1º da Lei nº 9.063, de 14 de junho 
de 1995;

VII  – a Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000;
VIII  – a Medida Provisória nº 2.194-6, de 23 de 

agosto de 2001;
IX  – a Lei nº 10.525, de 6 de agosto de 2002;
X  – o art. 1º da Lei nº 10.699, de 9 de julho de 

2003;
XI  – o art. 1º da Lei nº 10.888, de 24 de junho 

de 2004; e
XII  – a Lei nº 11.164, de 18 de agosto de 2005.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 288, DE 2006

Dispõe sobre o salário mínimo a partir 
de 1º de abril de 2006.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A partir de 1º de abril de 2006, após a apli-
cação do percentual corresponde à variação do Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ocorrido de 
1º de maio de 2005 a 31 de março de 2006, a título de 
reajuste, e de percentual a título de aumento real, sobre 
o valor de R$300,00 (trezentos reais), o salário mínimo 
será de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca-
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá 
a R$11,67 (onze reais e sessenta e sete centavos) e 
o seu valor horário a R$1,59 (um real e cinqüenta e 
nove centavos).

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

Art. 3º Ficam revogados, a partir de 1º abril de 
2006:

I – o art. 17 do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de 
março de 1986;

II – o Decreto-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 
1987;

III – o art. 1º da Lei nº 7.789, de 3 de julho de 
1989;

IV – o art. 10 da Lei nº 8.178, de 1º de março 
de 1991;

V – o art. 1º da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 
1995;

VI – o art. 1º da Lei nº 9.063, de 14 de junho de 
1995;

VII – a Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000;
VIII –  a Medida Provisória nº 2.194-6, de 23 de 

agosto de 2001;
IX – a Lei nº 10.525, de 6 de agosto de 2002;
X – o art. 1º da Lei nº 10.699, de 9 de julho de 

2003;
XI – o art. 1º da Lei nº 10.888, de 24 de junho 

de 2004; e
XII – a Lei nº 11.164, de 18 de agosto de 2005.
Brasília, 30 de março de 2006; 185º da Inde-

pendência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MENSAGEM Nº 200, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 288 de 30 de março de 2006, 
que “dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de 
abril de 2006”.

Brasília, 30 de março de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EMI Nº 9 /MTE/MF/MPS/MP

Em 30 de março de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à consideração de 

Vossa Excelência proposta de Medida Provisória, ob-
jetivando reajustar, a partir de 1º de abril de 2006, o 

valor do salário mínimo para R$350,00 (trezentos e 
cinqüenta reais) mensais.

2. O novo valor proposto para o salário mínimo, 
R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais), representa 
reajuste pela estimativa da variação acumulada do 
Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, no 
período de maio de 2005 a março de 2006, acrescido 
do aumento real.

3. A medida proposta beneficiará cerca de 23,7 
milhões de trabalhadores formais e informais que, se-
gundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio – PNAD – 2004, recebiam até um salário 
mínimo mensal.

4. A este contingente se agregam 15,7 milhões 
de pessoas que recebem o equivalente a um salário 
mínimo como benefício previdenciário ou assistencial 
pagos pela Previdência Social, o que significa, direta 
ou indiretamente, que aproximadamente 40 milhões de 
pessoas poderão ter a sua renda mensal elevada por 
efeito do aumento proposto para o salário mínimo.

5. O valor para o novo salário mínimo submetido 
à consideração de Vossa Excelência reproduz o es-
forço na busca da melhoria das condições de vida da 
população, por meio da elevação real e da preservação 
de seu poder de compra, assim como a promoção de 
sua gradual recomposição.

6. O impacto orçamentário-financeiro previsto 
para 2006 nas despesas líquidas da Previdência e As-
sistência Social foi estimado em R$7,8 bilhões. Além 
disso, há um impacto estimado de R$1,5 bilhão nas 
despesas com seguro-desemprego e abono salarial, O 
impacto total estimado perfaz, aproximadamente, R$9,4 
bilhões. As despesas nos anos fiscais seguintes serão 
compensadas pelo aumento da arrecadação tributária 
decorrente do crescimento da economia nacional pre-
visto para aqueles períodos.

7. O novo valor proposto para o salário mínimo foi 
objeto de variados estudos e ampla discussão no âmbito 
do Governo Federal, com a participação das centrais 
sindicais. Reflete, assim, o consenso alcançado, resul-
tado do esforço de conciliar a melhoria das condições 
de vida da população e os efeitos dinamizadores da 
economia que advêm do aumento real deste salário 
com as limitações impostas pelo orçamento da União, 
em especial, as derivadas do aumento dos gastos com 
benefícios pagos pela Previdência Social.

8. A relevância e a urgência que justificam a edição 
da medida provisória proposta a Vossa Excelência deri-
vam da urgente necessidade de fixação do novo valor do 
salário mínimo que terá vigência a partir de 1º de abril de 
2006, haja vista não ter sido aprovado, pelo Congresso 
Nacional, em tempo hábil, o Projeto de Lei encaminhado 
pelo Poder Executivo contendo esta providência.

9. Vale ressaltar que o PLOA–2006 prevê reserva 
de contingência específica para riscos previdenciários 
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no valor de R$ 1,2 bilhão, conforme estabelece o § 
2º do art. 13 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 
2005, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – 2006. 
É imprescindível a adequação do Projeto de Lei Or-
çamentária de 2006, ora em tramitação no Congresso 
Nacional, de forma a contemplar o montante de recur-
sos necessários ao atendimento da despesa adicional 
decorrente do novo salário mínimo proposto.

São essas, Senhor Presidente, as razões que nos 
levam a submeter à apreciação de Vossa Excelência 
o anexo Projeto de medida provisória.

Respeitosamente, – Luiz Marinho, – Guido Man-
tega, – Nelson Machado, – Paulo Bernardo.

OF. Nº 378/06/PS-GSE

Brasília, 9 de junho de 2006

Assunto: envio de PLv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser subme-

tido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto 

de Lei de Conversão nº 18, de 2006 (Medida Provisória 
nº 288/06, do Poder Executivo), aprovado na Sessão 
Plenária do dia 7-6-06, que “dispõe sobre o salário mí-
nimo a partir de 1º de abril de 2006; revoga dispositivos 
do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, e das 
Leis nºs 7.789, de 3 de julho de 1989, 8.178, de 1º de 
março de 1991, 9.032, de 28 de abril de 1995, 9.063, de 
14 de junho de 1995, 10.699, de 9 de julho de 2003, e 
10.888, de 24 de junho de 2004; e revoga o Decreto-Lei 
nº 2.351, de 7 de agosto de 1987, as Leis nºs 9.971, de 
18 de maio de 2000, 10.525, de 6 de agosto de 2002, e 
11.164, de 18 de agosto de 2005, e a Medida Provisória 
nº 2.194-6, de 23 de agosto de 2001.”, conforme o dis-
posto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida medida provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, –  Deputado Inocêncio Olivei-
ra, Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE ADEQUAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Brasília, 10 de abril de 2006

Assunto: Adequação orçamentária da MP nº 288/06, 
que dispõe sobre o salário mínimo, a partir de 1º de 
abril de 2006.

Interessado: Secretaria-Geral da Mesa

1. Introdução

A presente Nota Técnica atende à determinação 
constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002-CN, 
que estabelece, ipsis verbis:

“Art 19. O órgão de consultoria e assesso-
ramento orçamentário da Casa a que pertencer 
o Relator da Medida Provisória encaminhará 
aos Relatores e à Comissão, no prazo de 5 
(cinco) dias de sua publicação, nota técnica 
com subsídios acerca da adequação financeira 
e orçamentária de Medida Provisória”.

No art. 62, § 9º, a Constituição estabelece que 
caberá a uma comissão mista de Deputados e Sena-
dores examinar as medidas provisórias e sobre elas 
emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessões 
separadas, pelo plenário de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional.

Determina, ainda, o art. 19 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, que o órgão de consultoria e assessoramen-
to orçamentário da Casa a que pertencer o relator da 
matéria deverá elaborar nota técnica com subsídios 
acerca da adequação orçamentária e financeira da 
medida provisória, a ser encaminhada aos relatores 
e demais membros da comissão mista.

A nota técnica deve atender ao disposto no art. 
5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que prescre-
ve os requisitos a serem observados quando do exa-
me de compatibilidade e adequação orçamentária e 
financeira: “análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financeiras 
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, a lei do plano plurianual, 
a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária 
da União”.

Para a apreciação da medida provisória em ques-
tão, compete a esta Consultoria de Orçamentos, Fisca-
lização e Controle elaborar a respectiva nota técnica.

2. Síntese da Medida Provisória

A Medida Provisória nº 288/2006, altera os valores 
do Salário Mínimo Nacional para R$350,00 (trezentos 
e cinqüenta reais).

No que se refere à adequação orçamentária, es-
clarecemos que o Relatório aprovado na CMO faz a 
adequação orçamentária aos valores indicados, con-
forme consignado abaixo (página 10, item 1.4.3 do 
Relatório do Relator-Geral do PLOA/2006):

“Emendas de compatibilização com a LOA/2006
No relatório do relator-geral da lei orçamentária 

para 2006, dentre as principais alterações incorpo-
radas ao seu substitutivo, chamou-nos a atenção a 
adoção de uma reserva de recursos no valor de R$5,7 
bilhões, para viabilizar a elevação do salário-mínimo, 
de R$ 321,21, como previsto na proposta orçamentá-
ria, para R$350,00 e outra, de R$0,55 bilhão, com o 
objetivo de atender à complementação da União ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB).

Devido à magnitude dos valores envolvidos, con-
sideramos, em nosso substitutivo, o impacto dessa 
decisão no PPA, no ano de 2007. Assim sendo, apre-
sentamos emendas de relator, no valor de R$9.242,02 
milhões, correspondentes à diferença entre as duas 
colunas de valores da tabela seguinte.

No que se refere aos requisitos constitucionais de 
urgência e relevância, esclarecemos que, salvo melhor 
juízo, o tema guarda os requisitos essenciais para ser 
considerado urgente e relevante tendo em vista o im-
pacto social e as datas base de várias categorias.

3. Conclusão

São esses os subsídios que consideramos mais 
relevantes para a apreciação da Medida Provisória nº 
288, de 30 de março de 2006, quanto à adequação 
orçamentária e financeira. Esclarecemos, ainda, que 
a adequação foi procedida no PLOA de 2006 pelo Re-
lator-Geral por meio de emenda de Relator. – Renato 
Jorge Brown Ribeiro, Consultor/de Orçamentos.

PARECER DO RELATOR, PROFERIDO NO  
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM 
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, À MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 288, DE 2006, E EMENDAS 

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
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tados, com muita honra, tenho o prazer de fazer o re-
latório desta tão importante Medida Provisória e desse 
fabuloso salário mínimo para o povo brasileiro.

A Medida Provisória nº 288, de 2006, determi-
na-o valor do salário mínimo a partir de 1º de abril de 
2006.

I – Relatório

A Medida Provisória nº 288, de 2006, estipula em 
350 reais o valor do salário mínimo mensal, a partir 
de 1º de abril de 2006. O parágrafo único do Art. 1º 
dessa proposição fixa o valor diário do salário mínimo 
em 11 reais e 67 centavos e seu valor horário em 1 
real e 59 centavos.

O art. 3º da referida Medida Provisória revoga 
ainda o art. 17 do Decreto-Lei nº 2.284, e outros dis-
positivos legais.

No decorrer do prazo regimental, foram apresen-
tadas 29 emendas:

a) reajustando o salário mínimo a partir 
de abril de 2006:

para 365 reais – Emenda nº 3, do Depu-
tado Fernando de Fabinho; para 375 reais 
– Emenda nº 4, do Deputado Pauderney Ave-
lino; para 400 reais – Emenda nº 5, do Sena-
dor Álvaro Dias, nº 6, do Deputado Wladimir 
Costa, nº 8, do Deputado Eduardo Cunha, nº 9, 
do Deputado Carlos Souza, e nº 11, do Depu-
tado João Fontes; para 560 reais e 62 centavos 
– Emenda nº 10, do Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame; para 615 reais – Emenda nº 

13, do Deputado Luiz Carlos Hauly;
b) criando outros mecanismos de reajuste 

do salário mínimo:
– Emenda nº 7, do Deputado Sandro Ma-

bel, determinando que o salário mínimo seja 
reajustado anualmente, a partir de 1º de abril de 
2006, em no mínimo 10,41% acima da inflação 
medida pelo IPCA, até que o salário mínimo 
dobre o seu valor real com base naquele em 
vigor a partir de 1º de abril de 2006;

– Emenda nº 18, do Deputado André 
Figueiredo, prevendo o reajuste a partir de 
12 de setembro de 2006, inclusive, e a cada 
quadrimestre, em quatro inteiros e cento e oi-
tenta e nove centésimos por cento, a título de 
aumento real, acrescido do IPC do período, 
podendo o Poder Executivo propor reajuste 
superior a tais índices;

– Emenda nº 19, do Senador Paulo Paim, 
propondo, a partir de 1º de abril de 2007, au-
mento real correspondente ao dobro da va-
riação real positiva do PIB verificado no ano 

anterior, assegurando também a aplicação do 
reajuste do salário mínimo para os benefícios 
da Previdência Social;

– Emenda nº 29, do Deputado Renildo 
Calheiros, determinando o reajuste, a partir 
de março de 2007, no mínimo, pela variação 
nominal do PIB apurado no ano anterior ou 
pelo INPC acumulado desde o último reajuste, 
se superior, acrescido do índice de aumento 
de produtividade média do trabalho total, se 
positivo, também do ano anterior, calculados 
pelo IBGE;

c) Dispondo sobre a aplicação do reajuste 
do salário mínimo também para os benefícios 
da Previdência Social:

– Emenda nº 1, do Deputado Ivan Ran-
zolin;

– Emenda nº 2, do Deputado Ivan Ran-
zolin: acima do mínimo;

– Emenda nº 12, do Deputado Ivan Ran-
zolin;

– Emenda nº 14, do Deputado Marco 
Maia, dispondo sobre a aplicação do reajuste 
do salário mínimo também para os benefícios 
da Previdência Social, de forma escalonada: 
100% do reajuste do salário mínimo para be-
nefícios até 3 pisos previdenciários; 75% para 
benefícios acima de 3 e até 5 pisos, 50% acima 
de 5 até 10 pisos, e a correção pela variação 
do INPC acima de 10 pisos;

– Emenda nº 15, do Senador Paulo 
Paim;

– Emenda nº 16, do Deputado Arnaldo 
Faria de Sá;

– Emenda nº 17, do Deputado Arnaldo 
Faria de Sá;

– Emenda nº 21, do Deputado Fernan-
do Coruja;

– Emenda nº 22, do Deputado Edinho 
Bez;

– Emenda nº 27, do Deputado Fernan-
do Coruja;

d) Reajustando o salário-família:
– Emenda nº 24, do Deputado André Fi-

gueiredo, que reajusta o salário-família com 
o mesmo índice aplicado ao salário mínimo e 
determina a aplicação do salário-família tam-
bém aos domésticos, aumenta de 14 para 16 
anos a idade máxima do dependente e usa o 
termo podador de deficiência;

– Emenda nº 28, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá, que reajusta o salário-família com o 
mesmo índice aplicado pelo salário mínimo;
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e) Criando Comissão Mista:
– Emenda nº 20, do Senador Paulo Paim, 

que cria Comissão Especial Mista Permanente, 
composta de membros do Executivo, Legisla-
tivo e da sociedade organizada, para estudar, 
debater e avaliar as políticas permanentes 
adotadas para o salário mínimo;

f) tratando dos praças das Forças Ar-
madas:

– Emenda nº 23, do Deputado Jair Bol-
sonaro, que revoga o § 2º do art. 18 da Me-
dida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto 
de 2001, a fim de impedir que os praças pres-
tadores de serviço militar inicial, os praças 
especiais e seus pensionistas recebam como 
remuneração proventos mensais ou pensão 
militar de valor inferior ao do salário mínimo 
vigente;

– Emenda nº 26, do Deputado Jair Bol-
sonaro, que acrescenta artigo prevendo que 
a remuneração dos praças prestadores do 
serviço militar inicial das Forças Armadas não 
poderá ser inferior ao valor estipulado para o 
salário mínimo;

g) tratando das cooperativas:
– Emendas nºs 25 e 29, do Deputado Luiz 

Carlos Hauly, visando ao auxílio às atividades 
cooperativistas em nosso País.

É o relatório.
Voto do Relator.
Da admissibilidade.
Conforme determina a Constituição Federal – art. 

62, § 5º – e a Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional – art. 5º –  cabe ao Congresso Nacional, no 
que toca a medidas provisórias, deliberar sobre o aten-
dimento dos pressupostos constitucionais, nos quais 
se incluem a relevância e a urgência, bem como sobre 
a adequação orçamentária e financeira e o mérito.

O art. 62 da Constituição Federal dispõe que, em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da Repú-
blica poderá adotar medidas provisórias, com força 
de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congres-
so Nacional. O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 
2002, do Congresso Nacional, determina que, na data 
da publicação da medida provisória no Diário Oficial 
da União, será enviado ao Congresso Nacional o seu 
texto, acompanhado da respectiva mensagem e docu-
mentos que revelem a motivação do ato.

A admissibilidade depende, dessa forma, da obe-
diência aos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência, bem como do entendimento ao mencio-
nado dispositivo do Regimento Comum do Congres-
so Nacional.

A Exposição de Motivos nº 9, de 2006, alinhou 
consistentemente as razões da justificativa para a ado-
ção da Medida Provisória nº 288, de 2006.

Da urgência e relevância.
Estão configuradas a urgência e a relevância, 

tendo em vista a necessidade de efetuar o reajuste do 
salário mínimo na periodicidade devida, assegurando-
se seus efeitos a partir de 1º de abril de 2006 e permi-
tindo ganho real aos trabalhadores brasileiros.

Com base no exposto e tendo em vista o cum-
primento do que estabelece o art. 62 da Constituição 
Federal e o que dispõe o § 1º do art. 2º da Resolução 
nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, somos pela 
admissibilidade da Medida Provisória no que tange à 
urgência e à relevância.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

A matéria contida na Medida Provisória não se 
insere entre aquelas de competência exclusiva do 
Congresso Nacional (art. 49 da Constituição Fede-
ral) ou de qualquer de suas Casas (arts. 51 e 52 da 
Constituição Federal), da mesma forma que não se 
contrapõe aos temas cujo tratamento é vedado por 
intermédio desse instrumento normativo (art. 62, § 1º 
da Constituição Federal).

E a Medida Provisória em tela coaduna-se com o 
ordenamento jurídico vigente e foi redigida atendendo 
a todas as normas relativas à boa técnica legislativa, 
possuindo clareza, precisão e ordem lógica, em con-
formidade com a Lei Complementar nº 95, de 1998, 
alterada pela Lei de nº 107, de 2001.

No entanto, as Emendas de nºs 20, 24, 25, 28 e 
29, não tratam do tema objeto da Medida Provisória, 
estando configurada a injuridicidade de tais emendas, 
com base no art. 4º, § 4º da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional.

Há outro vício constante nas Emendas nºs 23 e 
26, que tratam da remuneração dos praças que pres-
tam serviço militar. Além de serem estranhas à maté-
ria tratada na presente Medida Provisória, segundo o 
art. 61, § 1º da Constituição Federal, são de iniciativa 
privativa do Presidente da República as leis que dis-
ponham sobre a criação de cargos, funções ou em-
pregos públicos na administração direta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração.

Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provi-
sória nº 288, de 2006, pela injuridicidade das Emendas 
nºs 20, 24, 25, 28, 29, e pela inconstitucionalidade das 
Emendas nºs 23 e 26.

Da adequação financeira e orçamentária.
A análise da adequação financeira e orçamentá-

ria da Medida Provisória nº 288, de 2006, deve seguir 
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as disposições da Resolução nº 1, de 2002, do Con-
gresso Nacional. O § 1º do art. 5º dessa Resolução 
define que o exame da compatibilidade e da adequa-
ção orçamentária e financeira das medidas provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita e a 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do 
Plano Plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a 
lei orçamentária da União.

O impacto orçamentário-financeiro previsto para 
2006, nas despesas líqüidas da Previdência e Assis-
tência Social foi estimado em 7,8 milhões de reais. Há 
também um impacto estimado em 1,5 bilhão de reais 
nas despesas com seguro-desemprego e abono sala-
rial, sendo que o impacto total estimado é de aproxima-
damente 9,4 bilhões de reais. As despesas nos anos 
fiscais seguintes serão compensadas pelo aumento da 
arrecadação tributária decorrente do crescimento da 
economia nacional previsto para aquele período.

Destaque-se que se trata de impacto no Orça-
mento em valores liqüidos. Ou seja, para se obter os 
valores supracitados, abateu-se do total do aumento 
de despesas os valores correspondentes ao aumento 
previsto na receita da Previdência Social, tendo em 
vista o impacto do reajuste do salário mínimo na base 
de cálculo das contribuições previdenciárias.

Mesmo tendo em vista as várias restrições apre-
sentadas pelo Orçamento, foi feito um grande esforço 
para a identificação de fontes para custear a revisão 
e o aumento real do salário mínimo, permitindo-se 
um ganho real de cerca de 13%. Cito o papel do Re-
lator Carlito Merss e da Comissão de Receita do Or-
çamento.

Tal índice foi obtido tendo em vista os limites res-
tritos estipulados pelo Orçamento e a demonstração 
dos impactos orçamentários, atuariais e financeiros, 
especialmente sobre o Regime Geral da Previdência 
Social.

Além dos 3,46 bilhões de reais que foram aloca-
dos pelo Poder Executivo para promover o aumento do 
salário mínimo a partir de abril de 2006, com reflexos 
financeiros a partir de maio de 2006, o Congresso Na-
cional aprovou a alocação de 5,715 bilhões de reais.

Os 5,7 bilhões de reais foram incluidos no PLOA 
de 2006 como emenda do Relator Geral da Unidade 
Orçamentária 90000 – Reserva de Contingência com 
o subtítulo “Reserva de Contingência para Garantir o 
Reajuste dos Benefícios da Seguridade Social Decor-
rente do Aumento Real”.

Convém ressaltar que o acréscimo de cada 1 real 
no salário mínimo no período de 9 meses de 2006 (caso 

do salário mínimo atual de 350 reais a partir de abril, 
com reflexos financeiros iniciando em maio e incluído 
o 13º salário), acarretará um aumento no Orçamentos 
da União de aproximadamente 184 milhões de reais.

As emendas nºs 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22 
e 27, prevêem a concessão de reajuste imediato aos 
benefícios previdenciários, sem previsão de receita no 
Orçamento de 2006, e sem a justificativa adequada, 
contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sr. Presidente, ressalto que foi editada outra me-
dida provisória com o mesmo teor, em trâmite nesta 
Casa, como é de conhecimento dos Srs. Deputados: 
a Medida Provisória nº 291.

Do mesmo modo, as Emendas nºs 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11 e 13, propõem valores maiores para o salário 
mínimo e as Emendas nºs 7, 18, 19 e 27, que têm outro 
mecanismo de reajuste para o salário mínimo, também 
não possuem previsão no Orçamento de 2006, tam-
pouco se fazem acompanhar da justificativa adequada, 
contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante do exposto, consideramos a Medida Pro-
visória nº 288, de 2006, nos termos da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional, adequada orçamen-
tária e financeiramente. As Emendas nºs 1, 2, 3, 4, são 
objeto de acordo para destaque. Retiro as Emendas 
de nºs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22 e 27.

Do mérito.
Consideramos que o reajuste previsto na Medi-

da Provisória sob análise, dentro das atuais limitações 
orçamentárias, garante uma recuperação significativa 
do poder de compra do salário mínimo, sendo o mais 
adequado. Segundo tal proposição, a partir de abril 
de 2006, o valor mensal do salário mínimo será de 
350 reais.

Tal proposição também revoga o art. 17, do De-
creto-Lei nº 2.284, a Lei nº 11. 164, de 18 de agosto de 
2005, e outros dispositivos legais que se referem aos 
valores concedidos ao salário mínimo nos respectivos 
anos de promulgação.

Levando-se em conta a variação acumulada do 
índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC no 
período de maio de 2005, a março de 2006, a elevação 
do salário mínimo para 350 reais mensais a partir de 
1º de abril de 2006, assegura o significativo aumento 
real de 13%. Através do controle de inflação durante o 
Governo Lula, foi possível evitar que houvesse signifi-
cativas perdas do valor real dos salários. Nesse senti-
do, cabe lembrar que a inflação de 2005, foi a menor 
desde 1998, o que é extremamente benéfico para a 
manutenção do poder de compra dos salários. Nesse 
contexto, ganhos reais de 8% para o salário mínimo, 
como foi conquistado em 2005, mais os 13% de 2006, 
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ganham uma relevância ainda maior e asseguram um 
efetivo avanço na distribuição da renda para as cama-
das mais empobrecidas da Nação.

A elevação do valor do salário mínimo benefi-
ciará mais de 23,7 milhões de trabalhadores formais 
e informais que, segundo as informações da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD de 2004, 
recebiam mensalmente até 1 salário mínimo. A estes 
devem ser somados cerca de 15,7 milhões de cidadãos 
que recebiam, em 2005, o equivalente a 1 salário mí-
nimo como benefício previdenciário ou assistencial da 
Previdência Social. Ou seja, cerca de 40 milhões de 
pessoas terão o benefício direto do aumento de sua 
renda mensal em virtude da elevação proposta para 
o salário mínimo.

Além disso, inúmeros outros trabalhadores são 
beneficiados pelo reajuste, já que serve como parâ-
metro para a negociação coletiva de muitas categorias 
profissionais. Por isso, a elevação do salário mínimo 
acarreta também o aumento dos pisos salariais pre-
vistos em convenções e acordos coletivos de trabalho 
pelo Brasil afora. E a economia informal também utiliza 
o valor do salário mínimo como referência para o pa-
gamento dos trabalhadores e prestadores de serviços, 
demonstrando outra repercussão positiva do reajuste 
para os setores mais necessitados da sociedade. Cal-
cula-se que o reajuste proposto pelo Governo Federal 
ao salário mínimo injetará cerca de 15 bilhões na ati-
vidade econômica brasileira. Com tal aumento, deverá 
haver uma expansão de 5,8% da massa salarial, o que 
servirá para incentivar a atividade econômica, sem, no 
entanto, gerar pressões inflacionárias.

Cabe lembrar ainda que o reajuste do salário mí-
nimo tem um impacto relevante nas pequenas cidades 
brasileiras. Em cerca de dois terços dos Municípios 
do País, as aposentadorias pagas pelo INSS são res-
ponsáveis por volume de recursos maior que os pro-
venientes do Fundo de Participação dos Municipios 
– em 2002, foram 3.546 Municípios em tal situação, e 
3.773 Municípios em 2003.

Servem também os reajustes concedidos ao 
salário mínimo nos últimos anos para contribuir para 
a redução da pobreza e melhoria da distribuição de 
renda. De acordo com o IPEA, em 2005, 18,4 milhões 
de pessoas deixaram a condição de indigência em 
virtude do acesso aos benefícios da assistência e se-
guridade social, e 3,2 milhões de pessoas sairam de 
tal condição em virtude do crescimento real do salário 
mínimo de 1994 a 2005.

Ressalte-se que o reajuste do salário mínimo 
aumenta o consumo e a produção, fortalecendo o 
mercado interno e o crescimento, incrementando a 

receita do setor público, bem como a produção de 
bens de consumo.

Por outro lado, devemos conhecer os avanços 
na democratização do debate acerca do salário míni-
mo. Em 2005, o Poder Executivo, através do Decreto 
Presidencial de 20 de abril, criou, junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, uma comissão composta por 
trabalhadores, empregadores, aposentados e Poder 
Executivo para elaborar política de fortalecimento do 
salário mínimo. Aos trabalhos dessa comissão, que 
ainda não estão concluídos, somaram-se as centrais 
sindicais dos trabalhadores do País que, mais uma vez, 
e de forma unitária, encaminharam um processo de 
negociação junto ao Poder Executivo, que resultou na 
presente proposta e também na correção significativa 
de tabela do Imposto de Renda.

Esse processo de negociação, prolongado e res-
ponsável, confere enorme legitimidade à proposição, 
que, na realidade, é a expressão de um acordo firma-
do com os principais e mais diretos interessados no 
reajuste, que são os trabalhadores, os aposentados e 
demais beneficiários da Previdência Social. De outra 
parte, os reajustes conquistados em 2005 e 2006, já 
delineiam de forma consistente e correta uma política 
permanente e sustentada de recuperação do valor do 
salário minimo.

Isso torna-se ainda mais evidente a partir dos 
dados abaixo.

A Tabela 1 mostra a evolução do salário mínimo 
deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor 
– IPCA, IBGE.

De 1995 a 1996, o IPCA foi escolhido como índi-
ce de preços pelo Banco Central do Brasil, usado para 
fiscalizar a medida oficial da inflação do Brasil.

A base de compensação foi fixada a partir de maio 
de 1995. A inflação do IPCA foi calculada considerando-
se a variação desse índice de preços entre as datas do 
reajuste do salário mínimo. Os reajustes nos 3 primei-
ros anos do Governo Lula garantiram um ganho real 
do salário mínimo, com elevação inflacionada medida 
pelo IPCA. O valor de 350 reais proposto para vigorar 
a partir de abril de 2006, equivale a cerca de 150 dó-
lares, implicando ganho real de cerca de 52% quando 
comparado ao valor vigente em maio de 1995.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Relator, é exata-
mente este o ponto a que me referi anteriormente. Se 
V. Exª der seu parecer como lido, é ele que vai valer. 
Então, a substituição tem de ser feita neste ponto, na 
comparação do IPCA com o INPC.

O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, tendo em vista 
o acordo, aproveito para substituir as tabelas, mesmo 
que as tenha escrito e confiando nos dados apresen-
tados.
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Tomo esta decisão em respeito ao Deputado Ro-
naldo Dimas, sempre presente, que nos trouxe uma 
sugestão, retiro esta parte do texto e as demais tabelas 
vinculadas ao IPCA.

O SR. RONALDO DIMAS – Agradeço, Depu-
tado.

O SR. VIGNATTI – Portanto, ainda que não se 
configurasse a inadequação orçamentária e finan-
ceira das Emendas de nºs 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13 
(propondo outros valores para o salário mínimo), e as 
Emendas de nºs 7, 18, 19 e 29 (criando outros meca-
nismos de reajuste), caberia sua rejeição no mérito, 
ante os motivos supracitados. Ressalto a rejeição da 
Emenda nº 4, tendo em vista o acordo firmado entre 
as lideranças partidárias.

E também, caso não restasse caracterizada a 
inadequação orçamentária e financeira, caberia reiei-
tar no mérito as Emendas de nºs 1, 2, 12, 14, 15, 16, 
17, 21, 22 e 27, que visam corrigir, a partir de 1º de 
abril de 2006, os benefícios de prestação continuada 
do Regime Geral da Previdência Social pelo mesmo 
percentual do reajuste aplicado ao salário mínimo.

Sr. Presidente, trago também um debate que, com 
certeza, o Brasil quer presente neste parecer. Trata-se 
dos pisos regionais.

Convém também analisar outra questão relevante 
para os trabalhadores. Em 2002, foi promulgada a Lei 
Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, pre-
vendo a possibilidade de os Estados criarem o piso 
mínimo regional.

Destaque-se que tal piso mínimo não deve ser 
confundido com salário mínimo. A Lei Complementar 
nº 103 autoriza os Estados e Distrito Federal a insti-
tuir o piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º 
da Constituição Federal. Tal inciso refere-se ao direi-
to dos trabalhadores a um piso salarial proporcional 
à extensão e à complexidade do trabalho, e não ao 
salário mínimo.

Apesar de tal piso ser distinto do salário mínimo, 
consideramos que sua utilização em Estados em que 
a renda per capita é mais alta também serve para me-
lhorar a condição de vida dos trabalhadores, e deve ser 
estimulada, sem prejuízo de uma necessária política de 
aumento de poder de compra do salário mínimo.

Louvamos assim a iniciativa dos Executivos e Le-
gislativos estaduais, que obtiveram ou estão em vias 
de obter a aprovação de leis estaduais, prevendo pisos 
mínimos regionais acima do salário mínimo.

Até recentemente, no entanto, somente o Rio 
Grande do Sul e o Rio de Janeiro haviam instituído o 
referido piso regional.

Há poucos dias, é importante ressaltar, a Assem-
bléia Legislativa do Paraná aprovou o que será o maior 

piso mínimo regional, mesmo com a correção do Rio 
Grande do Sul, no valor entre 427 e 437 reais, autoriza-
do pelo Governador Roberto Requião. Segundo dados 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socieconômicos – DIEESE e das 5 centrais sindicais, 
CUT, Força Sindical, CGT, NCST, SDS, o piso mínimo 
regional paranaense deve atender a 190 mil trabalha-
dores diretamente e a 600 mil de forma indireta.

Na tabela abaixo, colocamos os Estados que, em 
nosso entendimento, têm renda per capita maior que a 
média nacional e poderiam atender a essa proposta.

Conclusão.
Em síntese, cabe dizer que a Medida Provisória 

sob análise assegura um ganho real muito significativo 
da ordem de 13% ao salário mínimo; é resultado de 
acordo produzido no âmbito do processo de negocia-
ção entre o Governo e as centrais sindicais brasileiras; 
tem seus impactos orçamentários devidamente previs-
tos no Orçamento da União; aponta para uma política 
responsável, sustentada e de natureza permanente, 
voltada à recuperação do valor do salário mínimo, ini-
ciada em 2005, quando foi assegurado um ganho real 
de 8%, e continuada em 2006, com um incremento 
real de 13%, configurando o maior salário mínimo real 
desde agosto de 1985.

Por conseguinte, sugiro o voto pela constitucio-
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência, pela adequação orçamentária 
e financeira e, no mérito, pela aprovação da Medida 
Provisória nº 288, e pela injuridicidade das Emendas 
nºs 20, 24, 25, 28 e 29, pela inconstitucionalidade das 
Emendas nºs 23 e 26 e pela inadequação orçamentá-
ria e financeira das Emendas nºs 1, 2, 3 – destaco a 
de n0 4, novamente, para deixar separada, devido ao 
acordo de Lideranças – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 27.

Sr. Presidente, este é o parecer que ofereço ao 
povo brasileiro e ao Congresso Nacional para ser apre-
ciado como relatório do salário mínimo.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO  
PELO RELATOR DESIGNADO PARA MANIFES-
TAR-SE PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA  

DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 288, DE 2006

Determina o valor do salário mínimo, 
a partir de 1º de abril de 2006.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Vignatti
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I – Relatório

A Medida Provisória nº 288, de 2006, estipula em 
R$350,00 o valor do salário mínimo mensal, a partir de 
1º de abril de 2006. O parágrafo unico do art. 1º des-
ta proposição fixa o valor diário do salário mínimo em 
R$11,67 e seu valor horário em R$1,59.

O art. 3º da referida Medida Provisória revoga 
ainda o art. 17 do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de mar-
ço de 1986, o Decreto-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 
1987, o art. 1º da Lei nº 7.789, de 3 de julho de 1989, o 
art. 1º da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991, o art. 
1º da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, o art. 1º da 
Lei nº 9.063, de 14 de junho de 1995; a Lei nº 9.971, 
de 18 de maio de 2000; a Medida Provisória nº 2.194-
6, de 23 de agosto de 2001, a Lei nº 10.525, de 6 de 
agosto de 2002; o art. 1º da Lei n0 10.699, de 9 de ju-
lho de 2003; o art. 1º da Lei nº 10.888, de 24 de junho 
de 2004; e a Lei nº 11.164, de 18 de agosto de 2005. 
Tais leis e dispositivos de lei haviam fixado valores do 
salário mínimo, a partir de 1º de setembro de 1994.

No decorrer do prazo regimental, foram apre-
sentadas 29 emendas, sob a autoria dos seguintes 
Parlamentares:

a) reajustando o salário mínimo a partir 
de abril de 2006:

– para R$365: Emenda nº 3 (Dep. Fer-
nando de Fabinho);

– para R$375: Emenda nº 4 (Dep. Pau-
derney Avelino);

– para R$400: Emendas nº 5 (Senador 
Álvaro Dias), nº 6 (Dep. Wladimir Costa), nº 8 
(Dep. Eduardo Cunha), nº 9 (Dep. Carlos Sou-
za), e nº 11 (Dep. João Fontes);

para R$560,62: Emenda nº 10 (Dep. An-
tonio Carlos Mendes Thame);

– para R$615,00: Emenda nº 13 (Dep. 
Luiz Carlos Hauly).

b) criando outros mecanismos de reajuste 
do salário mínimo:

– Emenda nº 7, do Deputado Sandro Ma-
bel, determinando que o salário mínimo será 
reajustado anualmente, a partir de 1º de abril de 
2006, em no mínimo 10,41% acima da inflação 
medida pelo IPCA, até que o salário mínimo 
dobre o seu valor real com base naquele em 
vigor a partir de 1º de abril de 2006;

– Emenda nº 18 (Dep. André Figueiredo), 
prevendo o reajuste a partir de 1º de setembro 
de 2006, inclusive, e a cada quadrimestre, em 
quatro inteiros e cento (sic) e oitenta e nove 
centésimos por cento, a título de aumento 
real, acrescido do INPC do período, podendo 

o Poder Executivo propor reajuste superior a 
tais índices;

– Emenda nº 19 (Senador Paulo Paim), 
propondo a partir de 1º de abril de 2007 au-
mento real correspondente ao dobro da va-
riação real positiva do PIB verificada no ano 
anterior, assegurando também a aplicação dos 
reajustes do salário mínimo para os benefícios 
da Previdência Social;

– Emenda nº 29 (Dep. Renildo Calheiros), 
determinando o reajuste, a partir de março de 
2007, no mínimo, pela variação nominal do PIB 
apurado no ano anterior, ou pelo INPC acu-
mulado desde o último reajuste, se superior, 
acrescido do índice de aumento de produtivida-
de média do trabalho total, se positivo, também 
do ano anterior, calculados pelo IBGE;

c) Dispondo sobre a aplicação do reajuste 
do salário mínimo também para os benefícios 
da Previdência Social:

– Emenda nº 1 (Dep. Ivan Ranzolin);
– Emenda nº 2 (Dep. Ivan Ranzolin): aci-

ma do mínimo;
– Emenda nº 12 (Dep. Ivan Ranzolin);
– Emenda nº 14 (Dep. Marco Maia): dis-

pondo sobre a aplicação do reajuste do salário 
mínimo também para os benefícios da Previ-
dência Social, de forma escalonada: 100% do 
reajuste do salário mínimo para benefícios até 
3 pisos previdenciários, 75% para benefícios 
acima de 3 e até 5 pisos, 50% acima de 5 até 
10 pisos, e a correção pela variação do INPC 
acima de 10 pisos;

– Emenda nº 15 (Senador Paulo Paim);
– Emenda nº 16 (Dep. Arnaldo Faria 

de Sá);
– Emenda nº 17 (Dep. Arnaldo Faria 

de Sá);
– Emenda nº 21 (Dep. Fernando Coruja);
– Emenda nº 22 (Dep. Edinho Baez);
– Emenda nº 27 (Dep. Fernando Coruja);
d) Reajustando o salário-família:
– Emenda nº 24 (Dep. André Figueiredo), 

que reajusta o salário-família com o mesmo 
índice aplicado ao salário mínimo, e determi-
na a aplicação do salário-família também aos 
domésticos, aumenta de 14 para 16 anos a 
idade máxima do dependente, e usa o termo 
portador de deficiência;

– Emenda nº 28 (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá), que reajusta o salário-família com o 
mesmo índice aplicado ao salário mínimo;

e) Criando Comissão Mista:
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– Emenda nº 20 (Senador Paulo Paim): 
cria Comissão Especial Mista Permanente, 
composta de membros do Executivo, Legisla-
tivo e da Sociedade Organizada, para estudar, 
debater e avaliar as políticas permanentes 
adotadas para o salário mínimo;

f) tratando dos Praças das Forças Ar-
madas:

– Emenda nº 23, do Deputado Jair Bol-
sonaro, revogando o § 2º, do art. 18, da Me-
dida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto 
de 2001, a fim de impedir que os praças pres-
tadores de serviço militar inicial, os praças 
especiais e seus pensionistas recebam como 
remuneração proventos mensais ou pensão 
militar de valor inferior ao do salário mínimo 
vigente;

– Emenda nº 26, do Deputado Jair Bol-
sonaro, que acrescenta artigo prevendo que 
a remuneração dos praças prestadores do 
serviço militar inicial das Forças Armadas não 
poderá ser inferior ao valor estipulado para o 
salário mínimo;

g) tratando das cooperativas:
– Emendas ns. 25 e 29 (Dep. Luiz Carlos 

Hauly), visando o auxílio às atividades coope-
rativistas em nosso País.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Da Admissibilidade
Conforme determina a Constituição Federal, art. 

62, § 5º, e a Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, art. 5º, cabe ao Congresso Nacional, no que 
toca a medidas provisórias, deliberar sobre o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais, nos quais se 
incluem a relevância e a urgência, bem como sobre a 
adequação orçamentária e financeira e o mérito.

O art. 62 da Constituição Federal dispõe que, em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da Repú-
blica poderá adotar medidas provisórias, com força 
de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congres-
so Nacional. O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 
2002, do Congresso Nacional, determina que, na data 
da publicação da medida provisória no Diário Oficial 
da União, será enviado ao Congresso Nacional o seu 
texto, acompanhado da respectiva mensagem e docu-
mentos que revelem a motivação do ato.

A admissibilidade depende, dessa forma, da obe-
diência aos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência, bem como do atendimento ao menciona-
do dispositivo do Regimento Comum do Congresso 
Nacional.

A Exposição de Motivos nº 9, de 2006, alinhou 
consistentemente as razões de justificativa para a ado-
ção da Medida Provisória nº 288/2006.

Urgência e relevância. Estão configuradas a 
urgência e relevância, tendo em vista a necessidade 
de efetuar o reajuste no salário mínimo na periodici-
dade devida, assegurando-se seus efeitos a partir de 
1º de abril de 2006, e permitindo ganho real aos tra-
balhadores.

Com base no exposto e tendo em vista o cum-
primento do que estabelece o art. 62 da Constituição 
Federal e o que dispõe o § 1º do art. 2º da Resolução 
nº 1, de 2002, somos pela admissibilidade da Medida 
Provisória, no que tange à urgência e relevância.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa. A matéria contida na medida provisória não 
se insere entre aquelas de competência exclusiva do 
Congresso Nacional (art. 49 da Constituição Fede-
ral), ou de qualquer de suas Casas (arts. 51 e 52 da 
Constituição Federal), da mesma forma que não se 
Contrapõe aos temas cujo tratamento é vedado por 
intermédio desse instrumento normativo (art. 62, § 1º, 
da Constituição Federal).

E a Medida Provisória em tela coaduna-se com 
o ordenamento jurídico vigente e foi redigida atenden-
do todas as normas relativas à boa técnica legislativa, 
possuindo clareza, precisão e ordem lógica, em con-
formidade com a Lei Complementar nº 95, de 1998, 
alterada pela de nº 107, de 2001.

No entanto, as emendas de nºs 20, 24, 25, 28 e 
29, não tratam do tema objeto da Medida Provisória, es-
tando configurada a injuridicidade de tais emendas com 
base no art. 4º, § 4º da Resolução nº 1/2002-CN.

Há outro vício constante nas Emendas de nºs 23 
e 26, que tratam da remuneração dos praças que pres-
tam serviço militar. Além de serem estranhas à matéria 
tratada na presente Medida Provisória, segundo o art. 
61, § 1º da CF, são de iniciativa privativa do Presiden-
te da República as leis que: II  – disponham sobre: “a) 
criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração”

Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provi-
sória nº 288, de 2006, pela injuridicidade das Emendas 
de nºs 20, 24, 25, 28 e 29, e pela inconstitucionalidade 
das Emendas de nºs 23 e 26.

Da adequação financeira e orçamentária. 
A análise de adequação financeira e orçamentá-

ria da Medida Provisória nº 288, de 2006, deve seguir 
as disposições da Resolução nº 1/2002 do Congresso 
Nacional. O § 1º do art. 5º dessa Resolução define que 
o exame de compatibilidade e adequação orçamen-
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tária e financeira das medidas provisórias abrange 
a análise da repercussão sobre a receita ou sobre a 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financeiras 
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 maio de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária da União.

O impacto orçamentário-financeiro previsto para 
2006 nas despesas líquidas da Previdência e Assistên-
cia Social foi estimado em R$7,8 bilhões. Há também 
um impacto estimado de R$1,5 bilhão nas despesas 
com seguro-desemprego e abono salarial, sendo que 
o impacto total estimado é de aproximadamente R$9,4 
bilhões. As despesas nos anos fiscais seguintes serão 
compensadas pelo aumento da arrecadação tributária 
decorrente do crescimento da economia nacional pre-
visto para aqueles períodos.

Destaque-se que se trata do impacto no Orça-
mento em valores líquidos. Ou seja, para obter-se os 
valores supracitados, abateu-se do total do aumento 
das despesas os valores correspondentes ao aumento 
previsto nas receitas da Previdência Social, tendo em 
vista o impacto do reajuste do salário mínimo na base 
de cálculo das contribuições previdenciárias.

Mesmo tendo em vista as várias restrições apre-
sentadas pelo Orçamento, foi feito um grande esforço 
para a identificação de fontes para custear a revisão 
e o aumento real do salário mínimo, permitindo-se um 
ganho real de cerca de 13%.

Tal índice foi obtido tendo em vista os limites res-
tritos estipulados pelo orçamento, e a demonstração 
dos impactos orçamentários, atuariais e financeiros, 
especialmente sobre o regime geral da previdência 
social.

Além dos R$3,46 bilhões que foram alocados 
pelo Poder Executivo para promover o aumento do 
salário mínimo a partir de maio/2006, com reflexos 
financeiros a partir de junho/2006, o Congresso Na-
cional aprovou a alocação de mais 5.715,0 milhões 
para que fosse possível o aumento do salário mínimo 
a partir de abril/2006, com reflexos financeiros a partir 
de maio/2006.

Os 5,7 bilhões foram incluidos no PLOA 2006 
como emenda do relator geral na Unidade Orçamen-
tária 90000 – Reserva de Contingência com o subtítulo 
“Reserva de Contingência para Garantir o Reajuste 
dos Benefícios da Seguridade Social decorrente do 
Aumento Real”.

Convém ressaltar que o acréscimo de cada 
R$1,00 no salário mínimo no período de 9 meses de 
2006 (caso do salário mínimo atual de R$350,00 a 
partir de abril, com reflexos financeiros iniciando em 

maio e incluindo o 13º salário) acarreta um aumen-
to nos Orçamentos da União de, aproximadamente, 
R$184,0 milhões.

Diante do exposto, consideramos ser a Medida 
Provisória nº 288, de 2006, nos termos da Resolução 
do Congresso Nacional nº 1, de 2002, adequada or-
çamentária e financeiramente.

Do Mérito

Consideramos que o reajuste previsto na Medida 
Provisória sob análise, dentro das atuais limitações or-
çamentárias, garante uma recuperação significativa do 
poder de compra do salário mínimo, sendo o mais ade-
quado. Segundo tal proposição, a partir de abril de 2006, 
o valor mensal do salário mínimo será de R$350,00.

Tal proposição também revoga o art. 17 do Decre-
to-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, o Decreto-Lei 
nº 2.351, de 7 de agosto de 1981, o art. 1º da Lei nº 
7.789, de 3 de julho de 1989, o art. 10 da Lei nº 8.178, 
de 1º de março de 1991, o art. 1º da Lei nº 9.032, de 
28 de abril de 1995, o art. 1º da Lei nº 9.063, de 14 
de junho de 1995, a Lei nº 9.971, de 18 de maio de 
2000, a Medida Provisória nº 2.194-6, de 23 de agos-
to de 2001, a Lei nº 10.525, de 6 de agosto de 2002, 
o art. 1º da Lei nº 10.699, de 9 de julho de 2003, o art. 
1º da Lei nº 10.888, de 24 de junho de 2004, e a Lei 
nº 11.164, de 18 de agosto de 2005. Tais dispositivos 
legais referem-se aos valores concedidos ao salário 
mínimo, nos respectivos anos de promulgação das 
referidas Leis e Medidas Provisórias.

Levando-se em conta a variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, no 
período de maio de 2005 a março de 2006, a elevação 
do salário mínimo para R$350,00 (trezentos e cinqüenta 
reais) mensais a partir de 1º de abril de 2006, assegura 
o significativo aumento real de 13%. Através do controle 
da inflação durante o Governo Lula, foi possível evitar 
que houvesse significativas perdas do valor real dos 
salários. Neste sentido, cabe lembrar que a inflação de 
2005 foi a menor de desde 1998, o que é extremamente 
benéfico para a manutenção do poder de compra dos 
salários. Neste contexto, ganhos reais de 8% para o 
salário mínimo, como foi conquistado em 2005, e os 
13% de 2006, ganham uma relevância ainda maior e 
asseguram um efetivo avanço na distribuição da renda 
para as camadas mais empobrecidas da nação.

A elevação do valor do salário mínimo benefi-
ciará mais de 23,7 milhões de trabalhadores formais 
e informais que, segundo as informações da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD-2004, re-
cebiam mensalmente até um salário mínimo. A estes 
devem ser somados cerca de 15,7 milhões de cidadãos 
que recebiam em 2005 o equivalente a um salário mí-
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nimo como benefício previdenciário ou assistencial da 
Previdência Social. Ou seja, cerca de 40 milhões de 
pessoas terão o benefício direto do aumento de sua 
renda mensal em virtude da elevação proposta para 
o salário mínimo.

Além disso, inúmeros outros trabalhadores são 
beneficiados pelo reajuste, já que o mesmo serve como 
parâmetro para a negociação coletiva de muitas ca-
tegorias profissionais. Por isso, a elevação do salário 
mínimo acarreta também o aumento dos pisoa sala-
riais previstos em convenções e acordos coletivos. E 
a economia informal também utiliza o valor do salário 
mínimo como referência para o pagamento de traba-
lhadores e prestadores de serviço, demonstrando outra 
repercussão positiva do reajuste para os setores mais 
necessitados da sociedade. Calcula-se que o reajuste 
proposto pelo Governo Federal ao salário mínimo in-
jetará cerca de R$15 bilhões na atividade econômica 
brasileira. E com tal aumento, deverá haver uma ex-
pansão de 5,8% da massa salarial, o que servirá para 
incrementar a atividade econômica, sem, no entanto, 
gerar pressões inflacionárias.

Cabe lembrar ainda que o reajuste do salário mí-
nimo tem um impacto relevante nas pequenas cidades 
brasileiras. Em cerca de dois terços dos municípios do 
país, as aposentadorias pagas pelo INSS são respon-
sáveis por volume de recursos maior do que os prove-
nientes do Fundo de Participação dos Municípios (em 
2002 foram 3.546 municípios em tal situação, e 3.773 
municípios em 2003).

Servem também o reajustes concedidos ao sa-
lário mínimo nos últimos anos para contribuir para a 
redução da pobreza e melhoria na distribuição de ren-
da. De acordo com o IPEA, em 2005 18,4 milhões de 
pessoas deixaram a condição de indigência em virtude 
do acesso aos benefícios da assistência e seguridade 
social, e 3,2 milhões de pessoas saíram de tal condi-
ção em virtude do crescimento real do salário mínimo 
entre 1994 e 2005.

Ressalte-se que o reajuste do salário mínimo 
aumenta o consumo e a produção, fortalecendo o 
mercado interno e o crescimento, incrementando a 
receita do setor público, bem como a produção dos 
bens de consumo.

Por outro lado, devemos reconhecer os avanços 
na democratização do debate acerca do salário míni-
mo. Em 2005 o Poder Executivo, através de Decreto 
Presidencial de 20 de abril, criou, junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, uma comissão composta por 
trabalhadores, empregadores, aposentados e o Poder 
Executivo, para elaborar política de fortalecimento do 
salário mínimo. Aos trabalhos desta Comissão, que 
ainda não estão concluídos, somaram-se as Centrais 

Sindicais dos Trabalhadores do País que, mais uma 
vez, e de forma unitária, encaminharam um processo 
de negociação junto ao Poder Executivo, que resultou 
na presente proposta e também na correção significa-
tiva da tabela do Imposto de Renda.

Este processo de negociação, prolongado e res-
ponsável, confere enorme legitimidade à proposição 
que, na realidade, é a expressão de um acordo firma-
do com os principais e mais diretos interessados no 
reajuste, que são os trabalhadores, os aposentados e 
demais beneficiários da Previdência Social. De outra 
parte, os reajustes conquistados em 2005 e 2006, já 
delineiam de forma consistente e correta, para uma 
política permanente e sustentada de recuperação do 
valor do salário mínimo.

Portanto, ainda que não se configurasse a ina-
dequação orçamentária e financeira das emendas 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 (propondo outros valores para o 
salário mínimo), e as emendas de nºs 7, 18, 19 e 29 
(criando outros mecanismos de reajuste), caberia sua 
rejeição no mérito, ante os motivos supracitados. E 
quanto ao mérito, por tais motivos, faz-se necessário 
rejeitar a Emenda nº 4.

E também, caso não restasse caracterizada a 
inadequação orçamentária e financeira, caberia rejei-
tar no mérito as emendas de nºs 1, 2, 12, 14, 15, 16, 
17, 21, 22 e 27, que visam corrigir, a partir de 1º de 
abril de 2006, os benefícios de prestação continuada 
do Regime Geral da Previdência Social pelo mesmo 
percentual de reajuste aplicado ao salário mínimo. Tal 
discussão é extremamente relevante e trata de uma 
questão que preocupa muito os beneficiários. Este é 
um debate complexo, que envolve a expectativa dos 
milhões de aposentados e pensionistas, mas também 
o financiamento da Previdência Social Pública. Aliás, 
este é um tema que está sendo objeto de debate na 
Comissão Especial Mista do Salário Mínimo que, ao 
final dos seus trabalhos deverá apresentar proposi-
ções não apenas para uma política permanente de 
recuperação do salário mínimo, e dentro desta, uma 
política coerente e responsável para o tema objeto 
destas emendas. Por estas razões não cabe acolher 
tais emendas, mas reafirmo a expectativa de que os 
debates da Comissão Especial Mista possam trazer 
novas possibilidades de solução positiva para a justa 
expectativa de aposentados e pensionistas. No en-
tanto, é necessário destacar que o reajuste proposto 
para o salário mínimo já beneficia a maioria dos mi-
lhões de pensionistas e aposentados, cujo benefício 
previdenciário é de um salário mínimo. Para esses, a 
elevação proposta representará, ao longo de 12 me-
ses, um incremento global de quase R$10 bilhões na 
sua renda agregada, com reflexos diretos na melhoria 
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da sua qualidade de vida e no desenvolvimento das 
comunidades em que residem. Por fim, destaco que 
existe controvérsia acerca da constitucionalidade de 
tais emendas, ante o disposto no art. 7º, IV, da Cons-
tituição Federal.

Piso Mínimo Regional. Convém também analisar 
outra questão relevante os trabalhadores. Em 2002, 
foi promulgada a Lei Complementar nº 103, de 14 de 
julho de 2000, prevendo a possibilidade dos Estados 
criarem o piso mínimo regional.

Destaque-se que tal piso mínimo não deve ser 
confundido com o salário mínimo. A Lei Complementar 
nº 103 autoriza os estados e o Distrito Federal a insti-
tuir o piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º 
da Constituição Federal. Tal inciso se refere ao direi-
to dos trabalhadores a um “piso salarial proporcional 
à extensão e à complexidade do trabalho”, e não ao 
salário mínimo.

Apesar de tal piso ser distinto do salário mínimo, 
consideramos que sua utilização em Estados em que 
a renda per capita é mais alta também serve para me-
lhorar a condição de vida dos trabalhadores, e deve ser 
estimulada, sem prejuízo de uma necessária política de 
aumento do poder de compra do salário mínimo.

Louvamos assim a iniciativa dos Executivos e Le-
gislativos Estaduais que obtiveram, ou estão em vias de 
obter, a aprovação de Leis Estaduais prevendo pisos 
mínimos regionais acima do salário mínimo.

Até recentemente, no entanto, somente o Rio 
Grande do Sul e o Rio de Janeiro haviam instituído o 
referido piso mínimo regional.

Há poucos dias a Assembléia Legislativa do Esta-
do do Paraná aprovou o que será o maior piso mínimo 
regional, ou seja, entre R$427,00 e R$437,80. Segundo 
dados do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) e das cinco cen-
trais sindicais - CUT, Força Sindical, CGT, NCST, SDS 
- o piso mínimo regional paranaense deve atender 190 
mil trabalhadores diretamente e outros 600 mil indireta-
mente, promovendo a injeção de R$46 milhões a R$66 
milhões mensais na economia do Estado. O presidente 
da Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT 
– PR), Roni Barbosa, considera que a aprovação de 
tal piso irá impulsionar as negociações entre patrões 
e empregados e corrigir distorções de diversos seto-
res da economia paranaense que ainda pagam salário 
menor do que o mínimo estabelecido por lei. Servirá 
também o piso regional para beneficiar 200 mil traba-
lhadores rurais, que nem sempre são alcançados por 
negociações coletivas.

No entanto, como veremos a seguir, diversos 
Estados com renda per capita muito superior à média 
nacional não instituiram tal piso. Veja-se tabela com 

o PIB per capita dos Estados e do Distrito Federal, 
em Reais, com dados do IBGE de 2003, em ordem 
decrescente:

Consideramos que pelo menos as Unidades da 
Federação com PIB per capita superior ao brasileiro 
poderiam ter instituido o referido piso regional. Em re-
lação a tais Unidades, constata-se que:
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Conclusão
Em síntese, cabe dizer que a Medida Provisória 

sob análise assegura um ganho real muito significativo 
da ordem de 13% para o salário mínimo; é resultado 
de um acordo produzido no âmbito de um processo 
de negociação entre o governo e as Centrais Sindicais 
brasileiras; tem seus impactos orçamentários devida-
mente previstos no Orçamento da União; aponta para 
uma política responsável, sustentada e de natureza 
permanente, voltada à recuperação do valor do salá-
rio mínimo, iniciada em 2005 quando foi assegurado 
um ganho real de 8% e continuada em 2006 com um 
incremento real de 13%, configurando o maior salário 
mínimo real desde agosto de 1985.

Por conseguinte, sugiro o voto pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa, pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais de relevância 

e urgência, pela adequação orçamentária e financeira, 
e no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 
288, e pela injuridicidade das Emendas de nºs 20, 24, 
25, 28 e 29, pela inconstitucionalidade das Emendas 
de nºs 23 e 26, e no mérito, pela rejeição das demais 
Emendas apresentadas.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.284,  DE 10  
DE MARÇO DE 1986

Vide Decreto-lei nº 2.322, de 1987 

Vide Lei nº 7.855, de 1989

Mantém a nova unidade do sistema 
monetário brasileiro, o seguro-desemprego, 
amplia e consolida as medidas de combate 
à inflação.

....................................................................................
Art 17. Em 1º de março de 1986 o salário mínimo 

passa a valer Cz$804,00 (oitocentos e quatro cruzados), 
incluído o abono supletivo de que trata este decreto-
lei e restabelecido o reajuste anual para 1º de março 
de 1987, ressalvado o direito assegurado no artigo 21. 
(Vide Medida Provisória nº 288, de 2006)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.351, DE 7  
DE AGOSTO DE 1987

Vide Medida Provisória nº 288, de 2006

Institui o Piso Nacional de Salários e 
o Salário Mínimo de Referência, e dá outras 
providências.

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

LEI Nº 7.789, DE 3 DE JULHO DE 1989

         Dispõe sobre o salário mínimo.

Art. 1º O valor do salário mínimo de que trata o 
inciso IV do art. 7º da Constituição Federal fica estipula-
do em Ncz$120,00 (cento e vinte cruzados novos), em 
todo o território nacional, a partir do dia 1º de junho de 
1989. (Vide Medida Provisária nº 288, de 2006)
....................................................................................

LEI Nº 8.178, DE 1º DE MARÇO DE 1991

Estabelece Regras sobre Preços e Sa-
lários, e dá outras Providências.

....................................................................................
Art. 10. O valor do salário mínimo fica estabelecido 

para: (Vide Medida Provisória nº 288, de 2006)
I – fevereiro de 1991, em Cr$15.895,46, mensais; 

Cr$529,8487, diários; e Cr$72,2521, horários; 
II – março de 1991, em Cr$17.000,00, mensais; 

Cr$566,6677, diários; e cr$77,2727, horários.
....................................................................................

LEI Nº  9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995

Dispõe sobre o valor do salário míni-
mo, altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 
nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências.

Art. 1º Em 1º de maio de 1995, após a aplicação 
do reajuste previsto no § 3º do art. 29 da Lei nº 8.880, 
de 27 de maio de 1994, sobre o valor de R$70,00 
(setenta reais), o salário mínimo será elevado para 
R$100,00 (cem reais), a título de aumento real. (Vide 
Medida Provisória nº 288, de 2006)

§ 1º Em virtude do disposto no caput, a partir 
de 1º de maio de 1995, o valor diário do salário míni-
mo corresponderá a R$3,33 (três reais e trinta e três 
centavos) e o seu valor horário a R$0,45 (quarenta e 
cinco centavos).

§ 2º O percentual de aumento real referido no 
caput aplica-se, igualmente, aos benefícios mantidos 
pela Previdência Social nos termos da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, bem como aos valores expressos 
em cruzeiros nas Leis nºs 8.212,  ambas de 24 de julho 
de 1991, sem prejuízo dos reajustes de que tratam o § 
3º do art. 21 e os §§ 3º e 4º do art, 29 da Lei nº 8.880, 
de 27 de maio de 1994.
....................................................................................

LEI Nº  9.063, DE 14 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre o valor do salário míni-
mo, altera disposições das Leis nº 8.212 e 
nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências.

Art. 1º No período de 1º de setembro de 1994 a 
30 de abril de 1995, o salário mínimo fica fixado em 
R$70,00 (setenta reais) mensais, R$2,33 (dois reais 
e trinta e três centavos) diários e R$0,32 (trinta e dois 
centavos) horários. (Vide Medida Provisória nº 288, 
de 2006)

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará 
ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre 
a política nacional do salário mínimo, bem assim so-
bre novas medidas necessárias à compatibilização da 
mesma com o equilíbrio das contas públicas, especial-
mente na área da Previdência Social.
....................................................................................

LEI Nº 10.699, DE 9 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre o salário mínimo a par-
tir de 1º de abril de 2003, e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º A partir de 1º de abril de 2003, após a apli-
cação dos percentuais de dezoito por cento, a título 
de reajuste, e de um inteiro e seiscentos e noventa e 
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cinco milésimos por cento, a título de aumento real, 
sobre o valor de R$200,00 (duzentos reais), o salário 
mínimo será de R$240,00 (duzentos e quarenta reais). 
Vide Medida Provisória nº 288, de 2006)

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca-
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá a 
R$8,00 (oito reais) e o seu valor horário a R$1,09 (um 
real e nove centavos).
....................................................................................

LEI Nº 10.888, DE 24 DE JUNHO DE 2004

Dispõe sobre o salário mínimo a par-
tir de 1º de maio de 2004, e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º A partir de 1º de maio de 2004, após a 
aplicação dos percentuais de sete inteiros e cento e 
oitenta e um décimos de milésimo por cento, a título 
de reajuste, e de um inteiro e dois mil, duzentos e oi-
tenta décimos de milésimo por cento, a título de au-
mento real, sobre o valor de R$240,00 (duzentos e 
quarenta reais), o salário mínimo será de R$260,00 
(duzentos e sessenta reais). (Vide Medida Provisória 
nº 288, de 2006)

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca-
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá a 
R$8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos) e o seu 
valor horário a R$1,18 (um real e dezoito centavos).
....................................................................................

LEI Nº 11.164,  DE 18 DE AGOSTO DE 2005

Vide Medida Provisória nº 288, de 2006

Dispõe sobre o valor do salário mínimo 
a partir de 1º de maio de 2005, e dá outras 
providências.

Art. 1º A partir de 1º de maio de 2005, após a 
aplicação dos percentuais de 6,355% (seis inteiros e 
trezentos e cinqüenta e cinco milésimos por cento), a 
título de reajuste, e de 8,49 (oito inteiros e quarenta e 
nove centésimos por cento), a título de aumento real, 
sobre o valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), 
o salário mínimo será de R$300,00 (trezentos reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput 
deste artigo, o valor diário do salário mínimo corres-
ponderá a R$10,00 (dez reais) e o seu valor horário a 
R$1,36 (um real e trinta seis centavos).
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.194-6,  
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Vide Medida Provisória nº 288, de 2006

Dispõe sobre o salário mínimo a par-
tir de 1º de abril de 2001, e dá outras pro-
vidências.

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

MEDIDA PROVISÓRIA N0 289, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrá-
rio e do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome e de Operações Oficiais de Crédi-
to, no valor global de setecentos e trinta 
e oito milhões de reais, para os fins que 
especifica.

Este avulso contém os seguintes documentos:

Pág.

- Autógrafo da Medida Provisoria ...............................
- Medida Provisória original ........................................
- Mensagem do Presidente da República n0 222, de 
2006............................................................................
- Exposição de Motivos n0 55/2006, do Ministro do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão ...............................
- Ofício n0 379/2006, da Câmara dos Deputados, en-
caminhando a matéria ao Senado .............................
- Calendário de tramitação da Medida Provisória ......
- Nota Técnica n0 8, de 2006, da Consultoria de Or-
çamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 
Deputados ..................................................................
- Parecer sobre a Medida Provisória, em substituição à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, proferido no Plenário da Câmara dos Depu-
tados – Relator: Deputado Sr. Anselmo (PT-RO) .......
- Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câmara 
dos Deputados ...........................................................
- Ato do Presidente do Congresso Nacional n0 23, de 
2006, prorrogando o prazo de vigência da Medida Pro-
visória .........................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 289, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário 
e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e de Operações Oficiais de Crédito, 
no valor global de R$738.000.000,00 (sete-
centos e trinta e oito milhões de reais) para 
os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do De-
senvolvimento Social e Contate à Fome e de Operações 
Oficiais de Crédito, no valor global de R$738.000.000,00 
(setecentos e trinta e oito milhões de reais) para atender 
às programações constantes do Anexo desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL  
Nº 289, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário 
e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e de Operações Oficiais de Crédito, 
no valor global de R$738.000.000,00, para 
os fins que especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art 
167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, a fa-

vor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e de 

Operações Oficiais de Crédito, no valor global de 

R$738.000.000,00 (setecentos e trinta e oito milhões 

de reais), para atender às programações constantes 

do Anexo desta Medida Provisória.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na 

data de sua publicação. Brasília, 7 de abril de 2006; 

185º da Independência e 118º da República. – Luiz 

Inácio Lula da Silva.
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MENSAGEM Nº 222, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 289 , de 7 de abril de 2006, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor global de R$738.000.000,00, para os 
fins que especifica”.

Brasília, 7 de abril de 2006 – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM nº 55/2006 – MP

Brasília, 6 de abril de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

Proposta de Medida Provisória que abre, em favor dos 
Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome e de Operações 
Oficiais de Crédito, crédito extraordinário no valor glo-
bal de R$738.000.000,00 (setecentos e trinta e oito 
milhões de reais), conforme discriminado no quadro 
a seguir:

2. A não-aprovação do Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual de 2006 – PLOA-2006 até o presente momento 
requer do Poder Executivo a tomada de providências 
urgentes e inadiáveis no sentido de proporcionar, aos 
Órgãos contemplados por essa Medida Provisória, con-
dições de execução de ações imprescindíveis para a 
condução da política de garantia de preços agrícolas, 
que não podem ter sua execução postergada sob ris-
co de sérios prejuízos à comercialização da safra de 
alimentos dos produtores rurais, agricultores familiares 
e assentados da reforma agrária.

3. O crédito ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário destina-se à aquisição de produtos da agricul-
tura familiar e de assentados no âmbito do Programa 
de Aquisição de Alimentos - PAA, compreendendo 
ações de comercialização vinculadas à formação de 
estoques estratégicos ou destinadas àrevenda nos cen-
tros consumidores objetivando a indução do processo 
de geração de renda e emprego nesses segmentos 
economicamente e socialmente desfavorecidos.

4. No que se refere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, os recursos desti-
nam-se também à aquisição de produtos da agricultura 
familiar e de assentados, de forma a complementar as 
demais medidas voltadas à garantia de preços agríco-
las no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos 
– PAA, os quais compõem cestas básicas distribuídas 
aos acampados da reforma agrária, quilombolas e po-
pulações indígenas.

5. No tocante às Operações Oficiais de Crédito, 
os recursos objetivam permitir a efetividade da Política 
de Garantia de Preços Mínimos –PGPM, regulando os 
preços e garantindo tenda justa aos produtores e, con-
sequentemente, estimulando a produção futura.

6. A urgência e relevância da medida proposta 
decorre:

a) no âmbito dos Ministérios do Desenvol-
vimento Agrário e do Desenvolvimento Social 
Combate à Fome, da necessidade de viabili-
zar a compra dos produtos da safra agrícola, 
impedindo paralisação do Programa de Aqui-
sição de Alimentos - PAA, o que implicaria em 
grande prejuízo social econômico, tanto aos 
agricultores familiares e assentados como tam-
bém aos que se beneficiam com distribuição 
dos alimentos; e

b) no âmbito de Operações Oficiais de 
Crédito, da necessidade de viabilizar condições 
para realização de gastos até a aprovação do 
PLOA-2006, de forma a dar continuidade à Po-
lítica de Preço Mínimos - PGPM, evitando a 
redução na renda dos produtores e induzindo 
o aumento da produção próxima safra.

7. Desse modo, a imprevisibilidade quanto à apro-
vação do PLOA-2006, aliada à relevância de ações 
contempladas por esse crédito extraordinário, as quais 
demandam atendimento imediato, sob pet de graves 
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conseqüências, constituíram as circunstâncias que le-
varam à proposição da presente Medida Provisória.

8. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinad com o 
§ 3º do art. 167, da Constituição.

9. Nessas condições, e tendo em vista a urgência 
e relevância da matéria, submeto consideração de Vossa 
Excelência a anexa Proposta de Medida Provisória.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

OF. nº/6/PS-GSE

Brasília, 9 de junho de 2006

Assunto: envio de MP para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 

Medida Provisória nº 289, de 2006, do Poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 7-6-06, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do De-
senvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e de Operações Oficiais de Crédito, 
no valor global de R$738.000.000,00 (setecentos e 
trinta e oito milhões de reais) para os fins que especi-
fica”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
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Parecer do Relator, proferido em Plenário da 
Câmara dos Deputados, em Substituição à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, à Medida Provisória nº 289, de 2006, 
e Emendas.

O SR. ANSELMO (PT – RO. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aproveito a oportunidade para condenar 
a ação do grupo de pessoas que, em nome de movi-
mentos sociais, fizeram uma “brincadeira” na Câmara 
dos Deputados na tarde de ontem. Ao mesmo tem-
po, solidarizo-me com todos os funcionários da Casa 
e parabenizo o Presidente Aldo Rebelo pela atitude 
que tomou diante daquela situação, que felizmen-
te conseguimos resolver. Hoje estamos trabalhando 
normalmente.

Sr. Presidente, no que diz respeito ao voto, vou 
falar daquilo que nos interessa, até para ganharmos 
tempo.

“Item II.5. Das Emendas.
Foram apresentadas 9 emendas à me-

dida provisória, das quais:
a) Sete se destinam à unidade orçamen-

tária 55.901 – Fundo Nacional de Assistên-
cia Social (FNAS), vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(Emendas de nºs 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9);

b) Uma se destina ao Ministério do De-
senvolvimento Agrário (Emenda nº 3); e

c) Uma se destina a alterar os arts. 12 e 
22 da Lei MP nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre a organização da Segurida-
de Social, institui Plano de Custeio e dá outras 
providências (Emenda n0 4).

Todas as 7 emendas destinadas ao Fun-
do Nacional de Assistência – FNAS contem-

plam dotações não mais contidas na progra-
mação do FNAS, tendo em vista que, com a 
implantação do Sistema Único de Assistência 
Social, a programação da unidade orçamen-
tária para 2006 foi profundamente modificada. 
Tal modificação está expressa tanto no Projeto 
de Lei nº 41/05, que trata da revisão do PPA 
2004-2007, quanto na LOA 2006. Por essa 
razão, somos pela rejeição das Emendas nºs 
1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9.

A Emenda nº 4 trata de assunto estra-
nho à matéria orçamentária. O art. 165, § 8º, 
da Constituição Federal ordena que a Lei Or-
çamentária Anual não conterá dispositivo es-
tranho à previsão de receita e à fixação de 
despesa, não se incluindo na proibição a au-
torização para abertura de créditos suplemen-
tares e a contratação de operações de crédito, 
ainda que por antecipação da receita. Os cré-
ditos adicionais alteram a Lei Orçamentária e, 
conseqüentemente, o mesmo princípio lhes 
é aplicável. Portanto, opino pela inadmissão 
da emenda.

Quanto à Emenda nº 3, posicionei-me, 
no mérito, pela sua rejeição.

Por todo o exposto, voto pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais, pela 
compatibilidade orçamentária e financeira e, 
no mérito, pela aprovação da Medida Provisó-
ria nº 289, na forma apresentada pelo Poder 
Executivo.”

Obrigado, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA.
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II.5. Das Emendas

Foram apresentadas 9 (nove) emendas à Medida 
Provisória, das quais:

a) 7 (sete) se destinam à unidade orça-
mentária 55.901-Fundo Nacional de Assistên-
cia Social-FNAS, vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(emendas de nºs 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9);

b) 1 (uma) se destina ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (emenda nº 3); e

c) 1 (uma) se destina a alterar os arti-
gos 12 e 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências (emenda nº 4).

Todas as sete emendas destinadas ao Fundo 
Nacional de Assistência – FNAS contemplam dota-
ções não mais contidas na programação do FNAS, 
tendo em vista que, com a implantação do Siste-
ma Único de Assistência Social, a programação da 
unidade orçamentária para 2006 foi profundamen-
te modificada, tal modificação está expressa tanto 
PLN nº 41/2005-CN, que trata da revisão do PPA 
2004-2007, quanto na LOA 2006. Por essa razão, 
somos pela rejeição das emendas de nºs 1, 2, 5, 
6, 7, 8 e 9;

A emenda de nº 4 trata de assunto estranho à 
matéria orçamentária. O art. 165, § 8º da Constitui-
ção Federal ordena que a lei orçamentária anual não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares 
e a contratação de operações de crédito, ainda que 
por antecipação da receita. Os créditos adicionais 
alteram a lei orçamentária e, consequentemente, o 
mesmo princípio lhes é aplicável. Portanto, opino pela 
inadmissão da emenda.

Quanto à emenda de nº 3, posiciono-me, no mé-
rito, pela sua rejeição.

Por todo o exposto, voto pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais, pela adequação e com-
pabilidade orçamentária e financeira, e, no mérito, 
pela aprovação da Medida Provisória nº 289, na forma 
apresentada pelo Poder Executivo.

Plenário da Câmara dos Deputados, de de 2006. 
– Deputado Assis Miguel do Couto, Relator.

PARECER Nº,  DE 2006 – CN

Da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização, sobre 
a Medida Provisória nº 289, de 2006, que 
abre crédito extraordinário, no valor de 
R$738.000.000,00, em favor dos Ministé-
rios do Desenvolvimento Agrário e do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome e 
de Operações Oficiais de Crédito, para os 
fins que especifica.

Autor: Poder Executivo.
Relator: Assis Miguel do Couto

I – Relatório

Nos termos do art. 62, combinado com o § 3º do 
art. 167 da Constituição Federal, o Presidente da Re-
pública, por intermédio da Mensagem nº 222, de 7 de 
abril de 2006, na origem, submete à apreciação do Con-
gresso Nacional a Medida Provisória nº 289, que abre 
crédito extraordinário, no valor de R$738.000.000,00, 
em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrá-
rio e do Desenvolvimento Social e Combate á Fome 
e de Operações Oficiais de Crédito, para os fins que 
especifica.

Segundo a Exposição de Motivos-EM nº 55/2006/
MP, a não aprovação do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual de 2006 – PLOA 2006, até o momento da edi-
ção da MP, requereu do Poder Executivo a adoção de 
providências urgentes e inadiáveis no sentido de pro-
porcionar aos Órgãos contemplados condições para 
execução de ações imprescindíveis para a condução 
da política de garantia de preços agrícolas, que não po-
dem ter sua execução postergada, sob risco de sérios 
prejuízos à comercialização da safra de alimentos.

O crédito no Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio destina-se àaquisição de produtos da agricultura 
familiar e de assentados, no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA, envolvendo as ações 
de comercialização vinculadas à formação de estoques 
estratégicos ou destinadas à revenda nos centros con-
sumidores, de modo a promover a indução do proces-
so de geração de renda e emprego nesses segmentos 
economicamente e socialmente desfavorecidos.

No Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, os recursos destinam-se também à aquisi-
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ção de produtos da agricultura familiar e de assentados, 
no âmbito do PM, de modo a complementar as demais 
medidas voltadas à garantia de preços agrícolas. Os 
produtos adquiridos comporão cestas básicas distribui-
das aos acampados da reforma agrária, quilombolas 
e populações indígenas.

Relativamente às Operações Oficiais de Créditos, 
os recursos destinar-se-ão à Política de Garantia de 
Preços Mínimos – PGPM, de modo a regular os preços 
e garantir renda justa aos produtores, e consequente-
mente, estimular a produção futura.

Os recursos destinados a atender as dotações 
consignadas no crédito extraordinário são provenientes 
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza arre-
cadado em exercícios anteriores (fonte 379), no valor 
de R$120 milhões, de Operações Oficiais de Crédito, 
também relativas a exercícios anteriores (fonte 360), 
no valor de R$500 milhões e de recursos ordinários do 
Tesouro (fonte 100), no valor de R$118 milhões.

Foram apresentadas 9 (nove) emendas à MP.
É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, 
estabelece que compete à Comissão Mista de Planos 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO o exame 
e a emissão de parecer à medida provisória que abra 
crédito extraordinário, conforme art. 62 e art. 167, § 3º, 
da Constituição Federal.

Consoante o art. 5º da Resolução, combinado 
com o art. 60, §§ 1º e 2º, a Comissão deve emitir pa-
recer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens 
separados, quanto aos aspectos constitucional, inclu-
sive sobre os pressupostos de relevância e urgência, 
de mérito, de adequação financeira e orçamentária e 
sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do 
art. 2º, os quais passamos a examinar.

II.1 Exame do aspecto constitucional – incluindo 
pressupostos de relevância e urgência

A relevância e urgência da Medida Provisória 
estão registradas na EM anteriormente citada, cujos 
tópicos relevantes transcrevemos abaixo:

a) no âmbito dos Ministérios do Desenvol-
vimento Agrário e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, da necessidade de viabi-

lizar a compra dos produtos da safra agríco-
la, impedindo a paralisação do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA, o que impli-
caria em grande prejuízo social e econômico, 
tanto aos agricultores familiares e assentados 
como também aos que se beneficiam com a 
distribuição dos alimentos;

b) no âmbito de Operações Oficiais de 
Crédito, da necessidade de viabilizar condições 
para a realização de gastos até a aprovação 
do PLOA-2006, de forma a dar continuidade à 
Política de Preços Mínimos – PGPM, evitando 
a redução na renda dos produtores e induzindo 
o aumento da produção na próxima safra.

É importante frisar que a elevação dos custos de 
produção, aliada à desvalorização do dólar, levaram a 
agricultura a aprofundar sua crise estrutural, ou seja, 
o modelo tecnológico produtivo adotado pelo setor é 
de alto risco, aumentando a possibilidade de crises e 
de insustentabilidade. Diante de tal cenário e levando 
em conta o início da comercialização da atual safra, 
o Governo Federal teve de adotar medidas urgentes 
que garantissem a comercialização por um valor mí-
nimo de referência (preço mínimo), bem como o es-
coamento da produção das regiões produtoras para 
outras regiões.

II.2 Exame da adequação financeira e orçamentária
Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 

1/2002, O exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das medidas provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a 
lei orçamentária da União.

Da análise da adequação e compatibilidade orça-
mentária e financeira da medida provisória, percebe-se 
que o crédito extraordinário não contraria os dispositi-
vos constitucionais ou os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à sua compatibilida-
de com o Plano Plurianual 2004-2007 (Lei nº 10.933, 
de 11-8-2004) ou com suas alterações, com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 
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4-5-2000), com a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 11.306, 
de 16-5-2006) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2006 (Lei nº 11.178, de 20-9-2005).

II.3  Verificação do cumprimento da exigência prevista 
no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 01-CN de 2002, 
prevê que no dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao 
Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Men-
sagem e de documento expondo a motivação do ato.

A Exposição de Motivos (EM) nº 55/2006/MP, 
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do art. 
2º da Resolução nº 1, de 2002-CN acerca do envio de 
documento expondo a motivação da edição da medi-
da provisória.

II.4 Exame do mérito.

O Programa de Aquisição de Alimentos  
– PAA – tem favorecido milhares de agricultores fami-
liares, garantindo a compra da produção a um preço 
justo, bem como a distribuição de alimentos a gru-
pos econômico e socialmente desfavorecidos. Dado 
o grande alcance social, a interrupção do programa 
fatalmente traria prejuízos aos respectivos beneficiá-
rios, incluindo crianças, idosos e portadores de defi-
ciência que, graças ao referido Programa, atualmente 
têm acesso a alimentação de qualidade e na regula-
ridade necessária.

No âmbito da Política de Garantia Preços Míni-
mos, o Governo Federal teve de intervir rápida e eficaz-
mente, de modo a garantir ao produtor rural o escoa-
mento dos produtos agrícolas das regiões produtoras, 
possibilitando assim, uma perspectiva de aumento 
real dos preços dos produtos agrícolas, tendo em vis-
ta o início da comercialização da safra. Os prejuízos 
sofridos pelos produtores rurais, causados pela crise 
estrutural, resultante da combinação de fatores como 
a elevação dos custos de produção e o forte endivida-
mento dos produtores, exigiram a atuação do Poder 
Público de modo a minimizar a situação e garantir a 
continuidade da produção.

Tendo em vista que despesas previstas no crédito 
extraordinário são de importância significativa para a 
população, entendo ser meritória a edição da MP.

11.5 Das Emendas.
Foram apresentadas 9 (nove) emendas à Medida 

Provisória, das quais:

a) 7 (sete) se destinam à unidade orça-
mentária 55.901-Fundo Nacional de Assistên-
cia Social-FNAS, vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(Emendas de n0s 1, 2,  5,  6,  7,  8 e  9);

b) 01 (uma) se destina ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (Emenda nº 3); e

c) 1 (uma) se destina a alterar os arti-
gos 12 e 22 da Lei n0 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências (Emenda nº 04).

Todas as sete emendas destinadas ao Fundo 
Nacional de Assistência FNAS contemplam dotações 
não mais contidas na programação do FNAS, tendo 
em vista que, com a implantação do Sistema Único de 
Assistência Social, a programação da unidade orça-
mentária para 2006 foi profundamente modificada, tal 
modificação está expressa tanto PLN n0 41/2005-CN, 
que trata da revisão do PPA 2004-2007, quanto na 
LOA 2006. Por essa razão, somos pela rejeição das 
emendas de n0s  1,  2,  5,  6,  7,  8 e  9;

A emenda de nº 4 trata de assunto estranho à 
matéria orçamentária. O art. 165, § 8º da Constitui-
ção Federal ordena que a lei orçamentária anual não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares 
e a contratação de operações de crédito, ainda que 
por antecipação da receita. Os créditos adicionais 
alteram a lei orçamentária e, conseqüentemente, o 
mesmo princípio lhes é aplicável. Portanto, opino pela 
inadmissão da emenda.

Quanto à emenda de nº 3, posiciono-me, no mé-
rito, pela sua rejeição.

Por todo o exposto, voto pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais, pela adequação e com-
pabilidade orçamentária e financeira, e, no mérito, pela 
aprovação da Medida Provisória n0 289, na forma apre-
sentada pelo Poder Executivo.

Plenário da Câmara dos Deputados,  de de 2006. 
– Deputado Assis Miguel do Couto,  Relator.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 290, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de um bilhão, setecentos e se-
tenta e cinco milhões, oitocentos e quaren-
ta e nove mil, duzentos e cinqüenta e oito 
reais, para os fins que especifica.

Este avulso contém os seguintes documentos:

Pág.

– Autógrafo da Medida Provisória ..............................
– Medida Provisória original .......................................
– Mensagem do Presidente da República nº 223, de 
2006............................................................................
– Exposição de Motivos nº 57/2006, do Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ..........................
– Ofício n0 380/2006, da Câmara dos Deputados, en-
caminhando a matéria ao Senado .............................
– Calendário de tramitação da Medida Provisória ......
– Emendas apresentadas perante a Comissão Mista 
– Nota Técnica s/n0, de 19-04-2006, da Consultoria 
de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado 
Federal .....................................................................
– Parecer sobre a Medida Provisória, em substituição 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização, proferido no Plenário da Câmara dos 
Deputados – Relator: Deputado Sandro Mabel (PL 
– GO)  .........................................................................
– Folha de sinopse de tramitação da matéria na Câ-
mara dos Deputados ..................................................
– Ato do Presidente do Congresso Nacional n0 24, 
de 2006, prorrogando o prazo de vigência da Medida 
Provisória ....................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 290, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$1.775.849.258,00 (um bi-
lhão, setecentos e setenta e cinco milhões, 
oitocentos e quarenta e nove mil duzentos 
e cinqüenta e oito reais; para os fins que 
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

de diversos órgâos do Poder Executivo, no valor glo-
bal de R$1.775.849.258,00 (um bilhão, setecentos e 
setenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove 
mil, duzentos e cinqüenta e oito reais) para atender às 
programações constantes do Anexo desta Lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 290, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
de diversos Órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$1.775.849.258,00, para os 
fins que especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 
167 da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 
de diversos Órgãos do Poder Executivo, no valor glo-
bal de R$1.775.849.258,00 (um bilhão, setecentos e 
setenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove 
mil, duzentos e cinqüenta e oito reais), para atender 
às programações constantes do Anexo desta Medida 
Provisória.

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

Brasília, 12 de abril de 2006; 185º da Independên-
cia e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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MENSAGEM Nº 223, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 290, de 12 de abril de 2006, 
que “Abre crédito extraordinário, em favor de diver-
sos Órgãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$1.775.849.258,00, para os fins que especifica.”

Brasília, 12 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM nº 57/2006 – MP

Brasília, 10 de abril de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

Proposta de Medida Provisória que abre, em favor de 
diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito extraor-
dinário, no valor global de R$1.775.849.258,00 (um 
bilhão, setecentos e setenta e cinco milhões, oitocen-
tos e quarenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e oito 
reais), conforme discriminado no quadro a seguir:

2. O presente crédito extraordinário tem por fina-
lidade dar condições orçamentária e financeira para o 
desenvolvimento de ações de governo que envolvem 
investimentos, cuja postergação de início, paralisação, 
descontinuidade ou atraso de pagamento resultarão em 
rompimento de contratos com a conseqüente cobrança 
de multas, desmobilização de canteiros de obras e de 
equipes ou interrupção de processos de produção, o 
que provocaria aumento de custos, perda de recursos 
e descrédito do ente público. Ademais, visa garantir 
eventuais ajustes em programações de despesas de 
pessoal e de outras despesas correntes revestidas de 
caráter inadiável e relevante, cuja necessidade não se 
verificou quando da elaboração do Projeto de Lei Or-
çamentária de 2006 – PLOA-2006.

3. Em relação à Presidência da República, os 
recursos destinam-se ao custeio de ações de comu-
nicação de governo e de inteligência; à realização 
de investimentos; e ao funcionamento, no âmbito da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do 
serviço de utilidade pública para o recebimento de 
denúncias de violências contra as mulheres, cuja pa-
ralisação é iminente em virtude da impossibilidade de 
renovação do contrato.

4. No que tange ao Ministério da Ciência e Tec-
nologia, o crédito tem por finalidade a viabilização da 
continuidade das obras de construção da sede do Cen-

tro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada 
– CEITEC, em Porto Alegre – RS, cuja interrupção da 
obra pode comprometer o projeto, tendo em vista que 
o mesmo envolve a construção de uma “sala limpa”, 
ambiente que requer altos índices de esterilidade para 
a realização de atividades voltadas à fabricação de se-
micondutores para utilização em produtos eletrônicos; 
o pagamento à Agência Espacial Russa pela forma-
ção e a viagem ao espaço do astronauta brasileiro; a 
continuidade da implantação da unidade de enrique-
cimento de urânio por parte das Indústrias Nucleares 
do Brasil S.A. – INB; e o fomento a projeto de pesquisa 
no setor aeronáutico, desenvolvido em parceria com 
a África do Sul.

5. Para o Ministério da Fazenda, os recursos 
destinam-se a assegurar a modernização dos pro-
cessos de monitoramento e avaliação de projetos de 
investimentos, no âmbito da Administração direta; e a 
viabilizar o pagamento de remuneração e de despesas 
operacionais à seguradora responsável pela recupe-
ração de créditos do seguro à exportação, de forma a 
permitir a continuidade dessas atividades, no âmbito 
do Fundo de Garantia à Exportação – FGE.

6. No que se refere ao Ministério da Justiça, o 
crédito destina-se a atender as despesas com a forma-
ção de diversos policiais federais aprovados em con-
curso público, cujo curso encontra-se em andamento; 
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e honrar compromisso com o pagamento de parcela 
da aeronave adquirida pela Polícia Federal para o de-
senvolvimento de suas atividades, sobretudo no apoio 
logístico das operações especiais.

7. Em relação ao Ministério da Previdência Social, 
os recursos destinam-se à realização do recadastra-
mento previdenciário e à implantação da Central de 
Atendimento da Previdência Social. A relevância e a 
urgência decorrem do comprometimento dos serviços 
prestados pela Previdência Social, tendo em vista que 
tanto a realização do recadastramento quanto a implan-
tação da Central de Atendimento foram definidos após 
o envio do PLOA-2006 ao Congresso Nacional.

8. Os recursos em favor do Ministério do Trabalho 
e Emprego tem por finalidade possibilitar a manuten-
ção e a continuidade dos serviços prestados à socie-
dade por meio dos Programas de Qualificação Social 
e Profissional, Primeiro Emprego, Gestão da Políti-
ca de Trabalho, Emprego e Renda e Integração das 
Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. A 
paralisação de tais serviços prejudicaria a população, 
principalmente a de baixa renda.

9. O crédito em favor do Ministério dos Transportes 
visa permitir ao Departamento Nacional de Infra-Estru-
tura de Transportes – DNIT a realização de serviços 
de conservação e de recuperação da malha rodovi-
ária, além da conclusão de diversas obras no modal 
rodoviário, revestidas de caráter de extrema urgência e 
relevância, com o objetivo de proporcionar maior segu-
rança e condições de trafegabilidade a seus usuários; 
evitar o aumento do custo dos transportes de carga e 
de passageiros, com sérios danos às economias lo-
cais, decorrente do aumento de gargalos logísticos; e 
minimizar possíveis prejuízos ao erário decorrentes dos 
altos custos de desmobilização de canteiros.

10. O crédito ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão destina-se a viabilizar a transferên-
cia de recursos aos Tribunais de Contas Estaduais e 
Municipais, com vistas à implementação do Programa 
de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados e Municípios Brasileiros –PROMOEX e asse-
gurar a modernização dos processos de monitoramento 
e avaliação de projetos de investimentos, no âmbito 
da Administração direta; e a implementação do Censo 
Agropecuário e de Contagem da População, de grande 
relevância para a atualização de informações da re-
alidade agropecuária e populacional, pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

11. Com relação ao Ministério da Defesa, os recur-
sos destinam-se à realização de ações de Combate à 
ameaça da “Gripe Aviária” no País; ao desenvolvimento 
do caça A-MX, à aquisição de aeronaves, de combus-
tíveis e de material aeronáutico para o Comando da 

Aeronáutica, com o objetivo de dar seqüência ao seu 
reaparelhamento, bem como permitir o cumprimento de 
horas-vôo mínimas para o atendimento de sua missão 
institucional; à reestruturação da Indústria de Material 
Bélico do Brasil – IMBEL, de forma a possibilitar a im-
plementação de medidas inadiáveis de recuperação do 
seu parque fabril e modernização de gestão; ao paga-
mento de parcela pela aquisição de meios terrestres 
para o Exército e de sistemas operativos para a Mari-
nha; à recuperação emergencial da Estação Antártica 
Comandante Ferraz, cujas obras precisam ser realiza-
das antes do período climático adverso, sob risco de 
interrupção das atividades de pesquisa desenvolvidas 
pelo Brasil; e ao funcionamento e ao pagamento de 
pessoal da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 
criada por meio da Lei nº 11.182, de 27 de setembro 
de 2005, e instituída por meio do Decreto nº 5.731, de 
20 de março de 2006, não contemplada com recursos 
orçamentários no PLOA-2006.

12. No tocante ao Ministério da Integração Na-
cional, os recursos têm por finalidade a conclusão do 
Projeto do Sistema Adutor de Catarina, no Estado do 
Ceará, cuja postergação poderá resultar na desmo-
bilização de canteiros de obras e de equipes, o que 
provocaria aumento de custos, perda de recursos e 
descrédito do ente público. Ademais, a presente me-
dida objetiva garantir o adequado abastecimento de 
água à população residente no município de Catarina, 
suprido de forma insuficiente e precária.

13. A abertura do crédito em favor do Ministé-
rio das Cidades visa possibilitar a execução de obras 
emergenciais para o equacionamento de uma vila de 
palafitas, no Estado do Tocantins, que, devido ao es-
tado de precariedade em que se encontra, apresenta 
riscos iminentes de avarias. Destina-se, ainda, ao cum-
primento de contratos já celebrados e a integralidade 
da execução de investimentos não dimensionados an-
teriormente, com vistas à conclusão da implementa-
ção dos Sistemas de Trens Urbanos de Belo Horizonte 
- MG e de Recife - PE.

14. No âmbito de Encargos Financeiros da União, 
o crédito destina-se ao atendimento de despesas ur-
gentes, não-previstas no PLOA-2006, decorrentes da 
remuneração de agentes financeiros pela realização 
do Reeadastramento Previdenciário em 2006, cujo 
principal objetivo é reduzir o pagamento indevido de 
benefícios. Esta solicitação faz-se necessária, tendo 
em vista que neste ano serão convocados para par-
ticipar do recadastramento cerca de 14,9 milhões de 
beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS.

15. Portanto, urge a iniciativa do Governo Federal 
de forma a evitar a paralisação dos serviços prestados à 
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população, em especial à de baixa renda; os prejuízos pa-
trimoniais e financeiros ao Erário; os reflexos negativos às 
economias locais; e o aumento dos custos produtivos.

16. Destaca-se ainda que, a despeito de o art. 74 
da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2006 – LDO-2006, dispor 
sobre a execução provisória de determinadas despesas 
que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, em face da não-aprovação do PLOA-2006, não 
há dispositivo legal aplicável às dotações destinadas 
a investimentos.

17. Desse modo, a relevância das ações contem-
pladas por esse crédito extraordinário e a impossibili-
dade de postergação das mesmas, sob pena de graves 
conseqüências, constituem as circunstâncias que leva-
ram à proposição da presente Medida Provisória.

18. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no com o § 3º do art. 167, 
da Constituição.

19. Nessas condições, e tendo em vista a urgência e 
relevância da matéria, submeto à consideração de Vossa 
Excelência a anexa Proposta de Medida Provisória.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

OF. Nº 380/06/PS-GSE

Brasília, 9 de junho de 2006

Assunto: envio de mpv para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetida à consideração do Senado Federal, a in-
clusa Medida Provisória n0 290, de 2006, do Poder 
Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 07-
06-06, que “Abre crédito extraordinário, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$1.775.849.258,00 (um bilhão, setecentos e se-
tenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove 
mil, duzentos e cinqüenta e oito reais) para os fins que 
especifica”, conforme o disposto no art. 62 da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n0 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
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PARECER DO RELATOR, PROFERIDO NO  
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM 

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE  
PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS  

E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 290, DE 2006, E EMENDAS.

O SR. SANDRO MABEL (PL – GO. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Deputados, este parecer dispõe sobre a Medida 
Provisória nº 290, de 2006, que “abre crédito extraor-
dinário, em favor de diversos órgãos do Poder Execu-
tivo, no valor global de R$1.775.849.258,00, para os 
fins que especifica”.

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submeteu à deliberação do 
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem 
nº 30/2006-CN, a Medida Provisória nº 290, de 12 de 
abril de 2006, que abre crédito extraordinário em fa-
vor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor 
já referido.

De acordo com a exposição de motivos do Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o 
crédito extraordinário tem por finalidade dar condições 
orçamentária e financeira para o desenvolvimento de 
ações de governo que envolvem investimentos cuja 
postergação de início, paralisação, descontinuidade ou 
atraso de pagamento resultariam em rompimento de 
contratos, com a conseqüente cobrança de multas, des-
mobilização de canteiros de obras, perda de recursos 
e descrédito do ente público. Segundo a exposição, a 
MP visa, ademais, garantir eventuais ajustes em progra-
mações de despesas de pessoal e de outras despesas 
correntes revestidas de caráter inadiável e relevante, 
cuja necessidade não se verificou quando da elabora-
ção do Projeto de Lei Orçamentária para 2006.

De conformidade com a exposição de motivos, 
o crédito tem as seguintes finalidades em cada órgão 
contemplado na medida provisória.

Em relação à Presidência da República, os recur-
sos destinam-se ao custeio de ações de comunicação 
de governo e de inteligência; á realização de investi-
mentos; e ao funcionamento, no âmbito da Secretaria 
Especial de Politicas para as Mulheres, entre outros.

No que tange ao Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, o crédito tem por finalidade a viabilização da con-
tinuidade das obras de construção da sede do Centro 
de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada 
– CEITEC, em Porto Alegre, cuja interrupção poderia 
comprometer o projeto, tendo em vista que este evol-
ve a construção de uma “sala limpa”, ambiente que 
requer altos índices de esterilidade para a realização 
de atividades voltadas à fabricação de semicondutores 
para utilização em produtos eletrônicos.

Para o Ministério da Fazenda, os recursos des-
tinam-se a assegurar a modernização dos processos 
de monitoramento e avaliação de projetos de investi-
mentos, no âmbito da Administração Direta.

No que se refere ao Ministério da Justiça, o cré-
dito destina-se a atender às despesas com a formação 
de diversos policiais federais.

Em relação ao Ministério da Previdência Social, 
os recursos destinam-se à realização do recadastra-
mento previdenciário e à implantação da Central de 
Atendimento da Previdência Social.

Os recursos em favor do Ministério do Trabalho e 
Emprego têm por finalidade possibilitar a manutenção 
e a continuidade dos serviços prestados à socieda-
de por meio dos Programas de Qualificação Social e 
Profissional, Primeiro Emprego, Gestão da Política de 
Trabalho, Emprego e Renda e Integração das Politicas 
Públicas de Emprego, Trabalho e Renda.

O crédito em favor do Ministério dos Transportes 
visa permitir ao Departamento Nacional de Infra-Estru-
tura de Transportes – DNIT a realização de serviços 
de conservação e de recuperação da malha rodoviá-
ria, entre outras obras.

O crédito ao Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão destina-se a viabilizar a transferên-
cia de recursos aos Tribunais de Contas Estaduais e 
Municipais, com vistas à implementação do Programa 
de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados e Municípios Brasileiros, entre outros.

Relativamente ao Ministério da Defesa, os recur-
sos destinam-se à realização de ações de combate à 
ameaça da gripe aviária no País; ao desenvolvimento 
do caça A-MX, à aquisição de aeronaves, de combus-
tiveis e de material aeronáutico para o Comando da 
Aeronáutica, com o objetivo de dar seqüência ao seu 
reaparelhamento.

No tocante ao Ministério da Integração Nacional, 
os recursos têm por finalidade a conclusão do Projeto 
do Sistema Adutor de Catarina, no Estado do Ceará.

A abertura do crédito em favor do Ministério das 
Cidades visa possibilitar a execução de obras emergen-
ciais para o equacionamento de uma vila de palafitas, 
no Estado do Tocantins, que apresenta riscos iminen-
tes de avarias, devido ao estado de precariedade em 
que se encontra.

No âmbito de Encargos Financeiros da União, 
o crédito destina-se ao atendimento de despesas ur-
gentes dessa rubrica.

Destaca a exposição de motivos, adicionalmente, 
que a relevância das ações contempladas pelo crédito 
extraordinário e a impossibilidade de sua postergação, 
sob pena de graves conseqüências, constituem as 
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circunstâncias que levaram à proposição da Medida 
Provisória nº 290/2006, em análise.

Foram apresentadas 155 emendas à medida 
provisória em exame no prazo regimental.

É o relatório.
Voto do Relator.
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 

dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais 
– inclusive sobre os pressupostos de relevância e ur-
gência de adequação financeira e orçamentária; de 
mérito; e sobre o cumprimento da exigência prevista 
no § 1º do art. 2º daquele diploma legal.

Dos aspectos constitucionais e pressupostos de 
relevância e urgência.

Do exame da medida provisória, verificamos que 
a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais 
de admissibilidade referentes a relevância, urgência e 
imprevisibilidade, prescritos nos arts. 62 e 167, § 3º, 
da Constituição Federal.

Da adequação financeira e orçamentária.
Quanto à adequação financeira e orçamentária, 

verificamos que a iniciativa não contraria os dispositi-
vos constitucionais.

Do mérito.
O crédito extraordinário visa à realização de obras 

relevantes que demandam uma ação imediata do Go-
verno Federal e cuja postergação ensejaria graves 
conseqüências.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002-CN 
(§ 1º do art. 2º).

A Exposição de Motivos nº 57/2006/MP, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN, acerca da obrigatoriedade do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da medida provisória.

Das emendas.
A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-

cepcional por natureza, e sua edição remete a um fato 
consumado, de despesas de realização imediata ou que 
podem realizar-se até a ultimação de sua tramitação 
no Congresso Nacional. Por conseguinte, com o fito 
de evitar a descaracterização da iniciativa original da 
medida provisória e o risco da insuficiência de recur-
sos remanescentes para a execução de eventual pro-

gramação aprovada por meio de emenda parlamentar, 
somos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 155.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 290, de 2006, na forma 
editada pelo Poder Executivo.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER Nº

Dispõe sobre a Medida Provisória 
nº 290, de 2006, que “abre crédito extra-
ordinário, em favor de diversos Órgãos 
do Poder Executivo, no valor global de 
R$1.775.849.258,00, para os fins que es-
pecifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Sandro Mabel

I – Relatório

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submeteu à deliberação do 
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 
30/2006-CN (nº 223/2006, na origem), a Medida Pro-
visória (MP) nº 290, de 12 de abril de 2006, que abre 
crédito extraordinário em favor de diversos Órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de R$1.775.849.258,00 
(um bilhão, setecentos e setenta e cinco milhões, oi-
tocentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e oito reais), para os fins que especifica.

De acordo com a Exposição de Motivos (EM) nº 
57/2006/MP, do Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, o crédito extraordinário tem por 
finalidade dar condições orçamentária e financeira para 
o desenvolvimento de ações de governo que envolvem 
investimentos cuja postergação de início, paralisação, 
descontinuidade ou atraso de pagamento resultariam 
em rompimento de contratos, com a conseqüente 
cobrança de multas, desmobilização de canteiros de 
obras, perda de recursos e descrédito do ente público. 
Segundo a Exposição, a MP visa, ademais, garantir 
eventuais ajustes em programações de despesas de 
pessoal e de outras despesas correntes revestidas de 
caráter inadiável e relevante, cuja necessidade não se 
verificou quando da elaboração do Projeto de Lei Or-
çamentária para 2006 (PLOA/2006).

De conformidade com a EM nº 57/2006/MP, o 
crédito tem as seguintes finalidades em cada Õrgão 
contemplado na Medida Provisória.

Em relação à Presidência da República, os recur-
sos destinam-se ao custeio de ações de comunicação 
de governo e de inteligência; à realização de investi-
mentos; e ao funcionamento, no âmbito da Secreta-
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ria Especial de Políticas para as Mulheres, do serviço 
de utilidade pública para o recebimento de denúncias 
de violências contra as mulheres, cuja paralisação é 
iminente em virtude da impossibilidade de renovação 
do contrato.

No que tange ao Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, o crédito tem por finalidade a viabilização da con-
tinuidade das obras de construção da sede do Centro 
de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada 
– CEITEC, em Porto Alegre – RS, cuja interrupção po-
deria comprometer o projeto, tendo em vista que este 
evolve a construção de uma “sala limpa”, ambiente que 
requer altos índices de esterilidade para a realização 
de atividades voltadas à fabricação de semiconduto-
res para utilização em produtos eletrônicos. No âmbito 
desse Ministério, visa o crédito, ainda, ao pagamento à 
Agência Espacial Russa, pela formação e a viagem ao 
espaço do astronauta brasileiro; a continuidade da im-
plantação da unidade de enriquecimento de urânio por 
parte das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB; e 
ao fomento a projeto de pesquisa no setor aeronáutico, 
desenvolvido em parceira com a África do Sul.

Para o Ministério da Fazenda, os recursos desti-
nam-se a assegurar a modernização dos processos de 
monitoramento e avaliação de projetos de investimen-
tos, no âmbito da Administração Direta; e a viabilizar o 
pagamento de remuneração e de despesas operacio-
nais à seguradora responsável pela recuperação de 
créditos do seguro àexportação, de forma a permitir a 
continuidade dessas atividades, no âmbito do Fundo 
de Garantia à Exportação – FGE.

No que se refere ao Ministério da Justiça, o crédito 
destina-se a atender as despesas com a formação de 
diversos policiais federais aprovados em concurso pú-
blico, cujo curso encontra-se em andamento; e honrar 
compromisso com o pagamento de parcela da aeronave 
adquirida pela Polícia Federaj para o desenvolvimento 
de suas atividades, sobretudo no apoio logístico das 
operações especiais.

Em relação ao Ministério da Previdência Social, 
os recursos destinam-se àrealização do recadastra-
mento previdenciário e à implantação da Central de 
Atendimento da Previdência Social. A relevância e a 
urgência decorrem do comprometimento dos serviços 
prestados pela Previdência Social, tendo em vista que 
tanto a realização do recadast-amento quanto a implan-
tação da Central de Atendimento foram definidos após 
o envio do PLOA/2006 ao Congresso Nacional.

Os recursos em favor do Ministério do Trabalho 
e Emprego têm por finalidade possibilitar a manuten-
ção e a continuidade dos serviços prestados à socie-
dade por meio dos Programas de Qualificação Social 
e Profissional, Primeiro Emprego, Gestão da Políti-

ca de Trabalho, Emprego e Renda e Integração das 
Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. A 
paralisação de tais serviços prejudicaria a população, 
principalmente a de baixa renda.

O crédito em favor do Ministério dos Transportes 
visa permitir ao Departamento Nacional de Infra-Es-
trutura de Transportes – DNIT a realização   serviços 
de conservação e de recuperação da malha rodovi-
ária, além da conclusão de diversas obras no modal 
rodoviário, revestidas de caráter de extrema urgência 
e relevância. Objetiva, assim, proporcionar maior segu-
rança e condições de trafegabilidade a seus usuários; 
evitar o aumento do custo os transportes de carga e de 
passageiros, com sérios danos às economias locais, 
decorrente do aumento de gargalos logísticos; e mi-
nimizar possíveis prejuízos ao Erário decorrentes dos 
altos custos de desmobilização de canteiros.

O crédito ao Ministério do Planejamento, Orça-
mento é Gestão destina-se a viabilizar a transferên-
cia de recursos aos Tribunais de Contas Estaduais e 
Municipais, com vistas à implementação do Programa 
de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados e Municípios Brasileiros – PROMOEX; a asse-
gurar a modernização dos processos de monitoraniento 
e avaliação dc projetos dc investimentos, no âmbito da 
Administração Direta e a implementar do Censo Agro-
pecuário e de Contagem da População, de grande rele-
vância para a atualização de informações da realidade 
agropecuária e populacional, pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Ainda segundo a EM nº 57/2006/MP, relativamen-
te ao Ministério da Defesa, os recursos destinam-se à 
realização de ações de combate à ameaça da “gripe 
aviária” no Pais; ao desenvolvimento do caça A-MX, à 
aquisição de aeronaves, de combustíveis e de mate-
rial aeronáutico para o Comando da Aeronáutica, com 
o objetivo de dar seqüência ao seu reaparelhamento, 
bem como permitir o cumprimento de horas-vôo míni-
mas para o atendimento de sua missão institucional; á 
reestruturação da Indústria de Material Bélico do Brasil 
– IMBEL, de forma a possibilitar a implementação de 
medidas inadiáveis de recuperação do seu parque fabril 
e modernização de gestão; ao pagamento de parcela 
pela aquisição de meios terrestres para o Exército e 
de sistemas operatívos para a Marinha; à recupera-
ção emergencial da Estação Antártica Comandante 
Ferrar, cujas obras precisam ser realizadas antes do 
período climático adverso, sob risco de interrupção das 
atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Brasil; e ao 
funcionamento e ao pagamento de pessoal da Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, criada por meio da 
Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e instituí-
da por meio do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 
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2006, não contemplada com recursos orçaxnentários 
no PLOA/2006.

No tocante ao Ministério da Integração Nacional, 
os recursos tem por finalidade a conclusão do Projeto 
do Sistema Adutor de Catarina, no Estado do Ceará, 
cuja postergação poderá resultar na desmobilização 
de canteiros de obras e de equipes, o que provocaria 
aumento de custos, perda de recursos e descrédito 
do ente público. Ademais, a presente medida objetiva 
garantir o adequado abastecimento de água à popu-
lação residente no município de Catarina, suprido de 
forma insuficiente e precária.

A abertura do crédito em favor do Ministério das 
Cidades visa possibilitar a execução de obras emergen-
ciais para o equacionamento de uma vila de palafltas, 
no Estado do Tocantins, que apresenta riscos iminen-
tes de avarias, devido ao estado de precariedade em 
que se encontra. Destina-se, ainda, ao cumprimento 
de contratos já celebrados e àintegralidade da exe-
cução de investimentos não dimensionados anterior-
mente, com vistas àconclusão da implementação dos 
Sistemas de Trens Urbanos de Belo Horizonte – MG 
e de Recife – PE.

No âmbito do Órgão 71000 – Encargos Finan-
ceiros da União, o crédito destina-se ao atendimento 
de despesas urgentes, não previstas no PLOA/2006, 
decorrentes da remuneração de agentes financeiros 
pela realização do Recadastramcnto Previdenciário 
em 2006, cujo principal objetivo é reduzir o paga-
mento indevido de benefícios. Esta solicitação faz-se 
necessária, tendo em vista que neste ano serão con-
vocados para participar do recadastramento cerca de 
14,9 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS.

Destaca a EM nº 57/2006/MP, adicionalinente, 
que a relevância das ações contempladas pelo crédi-
to extraordinário e a impossibilidade de sua posterga-
ção, sob pena de graves conseqüências, constituem 
as circunstâncias que levaram à proposição da MP nº 
290/2006, em análise.

Foram apresentadas 155 (cento e cinqüenta e 
cinco) emendas à Medida Provisória em exame no 
prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais 
– inclusive sobre os pressupostos de relevância e ur-
gência –; de adequação financeira e orçamentária de 

mérito; e sobre o cumprimento da exigência prevista 
no § 1º do art. 2º daquele diploma legal.

II.1. Dos Aspectos Constitucionais e Pressupostos 
de Relevância e Urgência

Do exame da Medida Provisória, verificamos que 
a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais 
de admissibilidade referentes a relevância, urgência 
e imprevisibilidade, prescritos nos arts. 62 e 167, § 3º, 
da Constituição Federal.

II.2. Da Adequação Financeira e Orçamentária
Quanto à adequação financeira e orçamentária, 

verificamos que a iniciativa não contraria os dispositi-
vos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à sua conformidade 
com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2006 – LDO/2006 (Lei nº 11.178, 
de 20.9.2005).

II.3. Do Mérito
O crédito extraordinário visa à realização de obras 

relevantes que demandam uma ação imediata do Go-
verno Federal e cuja postergaçâo ensejaria graves 
conseqüências. Dessa fonna, com sua aprovação, 
estar-se-ia evitando a paralisação de serviços pres-
tados à população, em especial à de baixa renda; 
prejuízos patrimoniais efinanceiros ao Erário; reflexos 
negativos nas economias locais; e aumento nos cus-
tos produtivos.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

11.4. Do Cumprimento da Resolução nº 1, de 2002-
CN (§ 1º do art. 2º)

A Exposição de Motivos nº 57/2006/MP, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art 2º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN, acerca da obrigatoriedade do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da Medida Provisória.

II.5. Das Emendas
A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-

cepcional por natureza, e sua edição remete a um 
fato consumado, de despesas de realização imedia-
ta ou que podem realizar-se até a ultimação de sua 
tramitação no Congresso Nacional. Por conseguinte, 
com o fito de evitar a descaracterização da iniciativa 
original da Medida Provisória e o risco da insuficiên-
cia de recursos remanescentes para a execução de 
eventual programação aprovada por meio de emenda 
parlamentar, somos pela rejeição das Emendas nºs 
00001 a 00155.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 290, de 2006, na forma 
editada pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, – Deputado Sandro Mabel, 
Relator.
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PARECER 

Dispõe sobre a Medida Provisória 
nº 290, de 2006, que “abre crédito extra-
ordinário, em favor de diversos Órgãos 
do Poder Executivo, no valor global de 
R$1.775.849.258,00, para os fins que es-
pecifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Sandro Mabel

I – Relatório

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República submeteu à deliberação do 
Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 

30/2006-CN (nº 223/2006, na origem), a Medida Pro-
visória (MP) nº 290, de 12 de abril de 2006, que abre 
crédito extraordinário em favor de diversos Órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de R$1.775.849.258,00 
(um bilhão, setecentos e setenta e cinco milhões, oi-
tocentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e oito reais), para os fins que especifica.

De acordo com a Exposição de Motivos (EM) nº 
57/2006/MP, do Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, o crédito extraordinário tem por 
finalidade dar condições orçamentária e financeira para 
o desenvolvimento de ações de governo que envolvem 
investimentos cuja postergação de início, paralisação, 
descontinuidade ou atraso de pagamento resultariam 
em rompimento de contratos, com a conseqüente 
cobrança de multas, desmobilização de canteiros de 
obras, perda de recursos e descrédito do ente público. 
Segundo a Exposição, a MP visa, ademais, garantir 
eventuais ajustes em programações de despesas de 
pessoal e de outras despesas correntes revestidas de 
caráter inadiável e relevante, cuja necessidade não se 
verificou quando da elaboração do Projeto de Lei Or-
çamentária para 2006 (PLOA/2006).

De conformidade com a EM nº 57/2006/MP, o 
crédito tem as seguintes finalidades em cada Órgão 
contemplado na Medida Provisória.

Em relação à Presidência da República, os recur-
sos destinam-se ao custeio de ações de comunicação 
de governo e de inteligência; à realização de investi-
mentos; e ao funcionamento, no âmbito da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres, do serviço de 
utilidade pública para o recebimento de denúncias 
de violências contra as mulheres, cuja paralisação é 
iminente em virtude da impossibilidade de renovação 
do contrato.

No que tange ao Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, o crédito tem por finalidade a viabilização da conti-
nuidade das obras de construção da sede do Centro de 
Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada – CEI-
TEC, em Porto Alegre – RS, cuja interrupção poderia 
comprometer o projeto, tendo em vista que este en-
volve a construção de uma “sala limpa”, ambiente que 
requer altos índices de esterilidade para a realização 

de atividades voltadas à fabricação de semiconduto-
res para utilização em produtos eletrônicos. No âmbito 
desse Ministério, visa o crédito, ainda, ao pagamento à 
Agência Espacial Russa, pela formação e a viagem ao 
espaço do astronauta brasileiro; à continuidade da im-
plantação da unidade de enriquecimento de urânio por 
parte das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB; e 
ao fomento a projeto de pesquisa no setor aeronáutico, 
desenvolvido em parceira com a Africa do Sul.

Para o Ministério da Fazenda, os recursos desti-
nam-se a assegurar a modernização dos processos de 
monitoramento e avaliação de projetos de investimen-
tos, no âmbito da Administração Direta; e a viabilizar o 
pagamento de remuneração e de despesas operacio-
nais à seguradora responsável pela recuperação de 
créditos do seguro à exportação, de forma a permitir 
a continuidade dessas atividades, no âmbito do Fundo 
de Garantia à Exportação – FGE.

No que se refere ao Ministério da Justiça, o crédito 
destina-se a atender as despesas com a formação de 
diversos policiais federais aprovados em concurso pú-
blico, cujo curso encontra-se em andamento; e honrar 
compromisso com o pagamento de parcela da aeronave 
adquirida pela Polícia Federal para o desenvolvimento 
de suas atividades, sobretudo no apoio logístico das 
operações especiais.

Em relação ao Ministério da Previdência Social, 
os recursos destinam-se à realização do recadastra-
mento previdenciário e à implantação da Central de 
Atendimento da Previdência Social. A relevância e a 
urgência decorrem do comprometimento dos serviços 
prestados pela Previdência Social, tendo em vista que 
tanto a realização do recadastramento quanto a implan-
tação da Central de Atendimento foram definidos após 
o envio do PLOA/2006 ao Congresso Nacional.

Os recursos em favor do Ministério do Trabalho 
e Emprego têm por finalidade possibilitar a manuten-
ção e a continuidade dos serviços prestados à socie-
dade por meio dos Programas de Qualificação Social 
e Profissional, Primeiro Emprego, Gestão da Política 
de Trabalho, Emprego e Renda e Integração das Po-
líticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. A pa-
ralisação de tais serviços prejudicaria a população, 
principalmente a de baixa renda.

O crédito em favor do Ministério dos Transportes 
visa permitir ao Departamento Nacional de Infra-Estru-
tura de Transportes – DNIT a realização de serviços 
de conservação e de recuperação da malha rodovi-
ária, além da conclusão de diversas obras no modal 
rodoviário, revestidas de caráter de extrema urgência 
e relevância. Objetiva, assim, proporcionar maior segu-
rança e condições de trafegabilidade a seus usuários; 
evitar o aumento do custo os transportes de carga e de 
passageiros, com sérios danos às economias locais, 
decorrente do aumento de gargalos logísticos; e mi-
nimizar possíveis prejuízos ao Erário decorrentes dos 
altos custos de desmobilização de canteiros.
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O crédito ao Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão destina-se a viabilizar a transferên-
cia de recursos aos Tribunais de Contas Estaduais e 
Municipais, com vistas à implementação do Programa 
de Modernização do Sistema de Controle Externo 
dos Estados e Municípios Brasileiros – PROMOEX; a 
assegurar a modernização dos processos de monito-
ramento e avaliação de projetos de investimentos, no 
âmbito da Administração Direta; e a implementar do 
Censo Agropecuário e de Contagem da População, 
de grande relevância para a atualização de informa-
ções da realidade agropecuaria e populacional, pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica – IBGE.

Ainda segundo a EM nº 57/2006/MP, relativamen-
te ao Ministério da Defesa, os recursos destinam-se à 
realização de ações de combate à ameaça da “gripe 
aviária” no País; ao desenvolvimento do caça A-MX, à 
aquisição de aeronaves, de combustíveis e de material 
aeronáutico para o Comando da Aeronáutica, com o 
objetivo de dar seqüência ao seu reaparelhamento, 
bem como permitir o cumprimento de horas-vôo míni-
mas para o atendimento de sua missão institucional; à 
reestruturação da Indústria de Material Bélico do Brasil 
– IMBEL, de forma a possibilitar a implementação de 
medidas inadiáveis de recuperação do seu parque fabril 
e modernização de gestão; ao pagamento de parcela 
pela aquisição de meios terrestres para o Exército e 
de sistemas operativos para a Marinha; à recupera-
ção emergencial da Estação Antártica Comandante 
Ferraz, cujas obras precisam ser realizadas antes do 
período climático adverso, sob risco de interrupção das 
atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Brasil; e ao 
funcionamento e ao pagamento de pessoal da Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, criada por meio da 
Lei n0 11.182, de 27 de setembro de 2005, e institui-
da por meio do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 
2006, não contemplada com recursos orçamentários 
no PLOA/2006.

No tocante ao Ministério da Integração Nacional, 
os recursos têm por finalidade a conclusão do Projeto 
do Sistema Adutor de Catarina, no Estado do Ceará, 
cuja postergação poderá resultar na desmobilização 
de canteiros de obras e de equipes, o que provocaria 
aumento de custos, perda de recursos e descrédito 
do ente público. Ademais, a presente medida objetiva 
garantir o adequado abastecimento de água à popu-
lação residente no município de Catarina, suprido de 
forma insuficiente e precária.

A abertura do crédito em favor do Ministério das 
Cidades visa possibilitar a execução de obras emergen-
ciais para o equacionamento de uma vila de palafitas, 
no Estado do Tocantins, que apresenta riscos iminen-
tes de avarias, devido ao estado de precariedade em 
que se encontra. Destina-se, ainda, ao cumprimento de 
contratos já celebrados e àintegralidade da execução 
de investimentos não dimensionados anteriormente, 
com vistas à conclusão da implementação dos Siste-

mas de Trens Urbanos de Belo Horizonte – MG e de 
Recife – PE.

No âmbito do Órgão 71000 - Encargos Finan-
ceiros da União, o crédito destina-se ao atendimento 
de despesas urgentes, não previstas no PLOA/2006, 
decorrentes da remuneração de agentes financeiros 
pela realização do Recadastramento Previdenciário 
em 2006, cujo principal objetivo é reduzir o paga-
mento indevido de benefícios. Esta solicitação faz-se 
necessária, tendo em vista que neste ano serão con-
vocados para participar do recadastramento cerca de 
14,9 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS.

Destaca a EM nº 57/2006/MP, adicionalmente, 
que a relevância das ações contempladas pelo crédi-
to extraordinário e a impossibilidade de sua posterga-
ção, sob pena de graves conseqüências, constituem 
as circunstâncias que levaram à proposição da MP nº 
290/2006, em análise.

Foram apresentadas 155 (cento e cinqüenta e 
cinco) emendas à Medida Provisória em exame no 
prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer referente 
à análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, com manifestação sobre a 
matéria no que tange aos aspectos constitucionais 
– inclusive sobre os pressupostos de relevância e ur-
gência –; de adequação financeira e orçamentária; de 
mérito; e sobre o cumprimento da exigência prevista 
no § 1º do art. 2º daquele diploma legal.

II.1. Dos Aspectos Constitucionais e Pressupostos 
de Relevância e Urgência

Do exame da Medida Provisória, verificamos que 
a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais 
de admissibilidade referentes a relevância, urgência 
e imprevisibilidade, prescritos nos arts. 62 e 167, § 3º, 
da Constituição Federal.

II.2. Da Adequação Financeira e Orçamentária

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
verificamos que a iniciativa não contraria os dispositi-
vos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, 
em particular no que diz respeito à sua conformidade 
com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2006 – LDO/2006 (Lei nº 11.178, 
de 20-9-2005).

II.3. Do Mérito

O crédito extraordinário visa à realização de obras 
relevantes que demandam uma ação imediata do Go-
verno Federal e cuja postergação ensejaria graves 
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conseqüências. Dessa forma, com sua aprovação, es-
tar-se-ia evitando a paralisação de serviços prestados 
à população, em especial à de baixa renda; prejuízos 
patrimoniais e financeiros ao Erário; reflexos nega-
tivos nas economias locais; e aumento nos custos 
produtivos.

Portanto, quanto ao mérito da proposição em 
exame, este Relator nada tem a objetar.

II.4. Do Cumprimento da Resolução nº 1, de 2002-
CN (§ 1º do art. 2º)

A Exposição de Motivos nº 57/2006/MP, do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN, acerca da obrigatoriedade do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da Medida Provisória.

II.5. Das Emendas

A matéria objeto de crédito extraordinário é ex-
cepcional por natureza, e sua edição remete a um 
fato consumado, de despesas de realização imedia-
ta ou que podem realizar-se até a ultimação de sua 
tramitação no Congresso Nacional. Por conseguinte, 
com o fito de evitar a descaracterização da iniciativa 
original da Medida Provisória e o risco da insuficiên-
cia de recursos remanescentes para a execução de 
eventual programaçao aprovada por meio de emenda 
parlamentar, somos pela rejeiçâo das Emendas nºs 
00001 a 00155.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 290, de 2006, na forma 
editada pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, – Deputado Sandro Mabel, 
Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tenho a honra de conceder a palavra ao Se-
nador Romeu Tuma para uma comunicação inadiável, 
na forma do art. 158, § 2º, do Regimento.

S. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para uma co-

municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu até ia falar da minha Bancada no ple-
nário, mas vim para a tribuna para ter como fundo a 
bandeira brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É pela vitória brasileira.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não só pela 
vitória, porque ela está no coração e na alma do brasi-
leiro, mas porque, neste instante, o Governador de São 
Paulo, juntamente com o Prefeito de Santos, homena-
geia José Bonifácio, o Patriarca da Independência.

Tenho um vício, Sr. Presidente: normalmente, 
quando chego pela manhã, bato o ponto, ou seja, vou 
à Secretária conversar com o Carreiro e com a Cláu-
dia para saber quais são as idéias de V. Exª para o dia. 
Nunca saio ignorando os fatos que vão ocorrer sob a 
sua Presidência. E quinta-feira, como o dia estava su-
perlotado de reuniões, fui direto para uma e esqueci de 
bater o ponto. Não tive aquela normalidade de passar 
em plenário e tomar outro café da manhã com o Car-
reiro, que, aliás, serve um bom café, é bem servido. O 
dia que V. Exª tiver vontade, vale a pena. 

Quero fazer, rapidamente, uma homenagem à 
Biblioteca do Senado, na qual V. Exª tanto tem investi-
do, que, em dois minutos, deu-me o histórico de José 
Bonifácio, e deixá-lo registrado nos Anais da Casa. 
Ontem, conversando o Governador Cláudio Lembo, S. 
Exª convidou-me para estar presente à homenagem. 
No entanto, não podia deixar de estar presente nesta 
Casa não pela falta que V. Exª irá consignar àqueles 
que deixam de comparecer e, sim, pela importância 
do número que deve estar estabelecido. Quem sabe V. 
Exª convença as Lideranças para votarmos os nomes 
das autoridades, que tanta falta fazem na estrutura 
gerencial de Governo! Estarei sempre presente nas 
convocações de V. Exª.

Mas eu gostaria que V. Exª determinasse o regis-
tro desta homenagem a José Bonifácio feita por Cláu-
dio Lembo e João Paulo Tavares Papa, Governador e 
Prefeito Municipal de Santos, respectivamente.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Permite V. Exª 
um aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não. 
Ouço o aparte de V. Exª, Senador Marco Maciel.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 
orador.) – Nobre Senador, eu gostaria, em breves mi-
nutos, de interromper seu pronunciamento para con-

gratular-me com V. Exª por, hoje, vir à tribuna mencio-
nar uma iniciativa do Governador Cláudio Lembo, com 
vistas a homenagear o Patriarca da Independência. 
José Bonifácio, de fato, foi uma das grandes figuras 
fundadoras do País – para usar uma expressão dos 
americanos com relação àqueles que ajudaram a cons-
truir as instituições nacionais. E, além do seu enorme 
talento, era sobretudo, um grande político ou, melhor 
dizendo, um notável estadista. Ele, certamente, é um 
dos referenciais da nossa formação e deu indiscutível 
contribuição à consolidação do Império, balizando suas 
instituições. São Paulo não poderia ficar indiferente à 
memória do seu ilustre filho. Por isso acho muito boa 
a iniciativa do Governador Cláudio Lembo ao instituir 
essa comenda, como também oportuno haver o Con-
gresso Nacional inscrito o nome de José Bonifácio no 
livro dos heróis da Pátria. Minhas congratulações a V. 
Exª – um dos lídimos representantes de São Paulo 
nesta Casa – e meus cumprimentos ao Governador 
Cláudio Lembo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obri-
gado, Presidente Marco Maciel, V. Exª ilustra esta 
homenagem. Realmente, ao ler o currículo de José 
Bonifácio, sabemos que, paralelamente à política, ele 
era um filósofo, estudou em Paris e em vários países 
e conseguiu estabelecer os princípios que levaram o 
Brasil à independência. Por isso, ele é o Patrono da 
nossa Independência.

A Senadora Serys Slhessarenko falou em Grito 
de Independência, Senadora Heloísa Helena. Real-
mente, precisamos repeti-lo todos os dias, para que 
a sociedade possa sentir-se livre, principalmente com 
os projetos de V. Exª contra a criminalidade, que estão 
em andamento nesta Casa. Espero que consigamos 
aprová-los em homenagem a José Bonifácio, que tra-
balhou por nossa independência e deseja, até espi-
ritualmente, que o Brasil possa oferecer à sociedade 
essa independência tão merecida.

Eu queria também, Sr. Presidente, que V. Exª 
autorizasse a publicação nos Anais do Senado de 
uma homenagem ao Dia da Marinha, que ocorreu no 
dia 11 de junho. A Marinha Brasileira, a primeira For-
ça Armada do Brasil, teve muitos atos de heroísmo, 
principalmente a Batalha de Riachuelo, que é a data 
que se comemora.

Pretendo voltar à tribuna para falar sobre a ação 
do Presidente Chávez, da Venezuela, na operação de 
Cataratas, que é bastante grave, mas voltarei outra 
hora, porque o meu tempo já se esgotou. 

Agradeço a V. Exª por esta oportunidade.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ROMEU TUMA.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se-
nadores, depois de haver comemorado o Dia do Ma-
rinheiro, em 13 de dezembro, e o 183.º aniversário 
de criação da nossa Esquadra, em 10 de novembro, 
a Marinha do Brasil reverenciou igualmente com toda 
a pompa, porém, sem a presença do Presidente Re-
pública, domingo último, dia 11, os heróis da Batalha 
Naval do Riachuelo.

No Dia do Marinheiro, cultua-se o maior vulto de 
nossa história naval, Joaquim Marques Lisboa, o Mar-
quês de Tamandaré, que hoje estaria com 198 anos 
de idade. Foi ele imortalizado na História não só por 
seus feitos marcantes ao longo de 60 anos de carreira 
naval, como também pelo caráter firme, devotamento 
à profissão, franqueza de opinião, probidade na vida 
pública e particular. Enfim, Tamandaré representa um 
dos grandes baluartes da ética e da honradez de que 
o País tanto se ressente hoje.

Agora, ao exaltar aquela vitória brasileira na Guer-
ra do Paraguai, a Nação reverencia a Marinha herdeira 
dos destemidos navegantes de outrora, quando atra-
vessar os mares significava praticar algo tão temerário 
e mais difícil ainda do que conquistar o espaço extra-
terrestre em nossos dias.

Tenho a preocupação de, todos os anos, nesta 
época, reafirmar a importância de cultuarmos a vo-
cação marítima deste País imenso, que o Atlântico 
acalenta de norte a sul sem interrupções. Devemos 
lembrar sermos o fruto dileto das explorações maríti-
mas portuguesas, produto da idéia de que “Navegar 
é preciso”. Idéia fixa, cantada e decantada no mundo 
antigo, especialmente nos fados lamentosos com que 
a mãe portuguesa externava a saudade e encurtava 
a distância do filho feito ao mar. Graças a esse des-
prendimento ancestral, surgimos como país de além-
mar, uma Nação grande e poderosa cuja vida, até por 
características históricas e situação geográfica, está 
umbilicalmente ligada ao oceano e condicionada às 
práticas determinadas por essa relação.

Reservamos como data comemorativa o dia em 
que no Riachuelo, em 1865, nossos heróicos marujos, 
sob o comando de Francisco Manuel Barroso da Silva, 
futuro barão do Amazonas, aniquilaram a esquadra 
comandada por Pedro Inácio Meza.

O Comandante-em-Chefe da Esquadra brasileira 
em operações de guerra, Vice-Almirante Marques Lis-
boa, Visconde de Tamandaré, havia destacado duas 
divisões navais, compostas pela Fragata Amazonas e 
pelos vapores Araguari, Beberibe, Belmonte, Iguatemi, 
Ipiranga, Jequitinhonha, Mearim e Parnaíba, para, sob 

o comando do Chefe-de-Divisão Barroso, participarem 
da retomada de Corrientes, à margem esquerda do 
Rio Paraná. Concluída a retomada, os navios funde-
aram algumas milhas rio abaixo. Aí foram atacados, 
mas triunfaram. 

O sucesso brasileiro no Riachuelo representou 
feito decisivo para os rumos da guerra contra as forças 
de Francisco Solano Lopez porque impediu a invasão 
paraguaia da província argentina de Entre Rios e cor-
tou a marcha do até então triunfante do inimigo. Foi o 
marco da transformação de nossas ações defensivas 
em ofensivas e do metódico desmantelamento da má-
quina bélica adversa até o final.

Ainda naqueles dias, nossas tropas terrestres 
repeliram as fileiras comandadas pelo tenente-coronel 
Antonio de la Cruz Estigarribia, que haviam atravessa-
do o rio Uruguai e, entre junho e agosto, ocupado as 
povoações de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Outra 
coluna, que, sob as ordens do major Pedro Duarte, 
pretendia chegar ao Uruguai, foi detida por Flores, em 
17 de agosto, na batalha de Jataí.

No Riachuelo, o ditador, que atacara o Brasil à 
sorrelfa para dar início à guerra, tentara um golpe de 
força contra nossa esquadra do Rio Paraná. Seus navios 
desceram até as proximidades donde se encontrava 
fundeada a esquadra brasileira. Na noite anterior, em 
terra, suas forças haviam instalado baterias nas barran-
cas para apoiar as belonaves. Estas, descendo o rio, 
ultrapassaram nossa esquadra quase sem hostilidades 
e, ao chegar junto às baterias camufladas, romperam 
fogo e tentaram impelir nossos navios rio acima.

Os atacantes dispunham de formidáveis baterias 
flutuantes, oito vapores, numerosas chalanas e gran-
des canoas de guerra. O ataque de surpresa causou 
confusão entre nossos marujos, principalmente pela 
gritaria e atos de aparente insanidade entre os inimi-
gos. A batalha durou dez horas sangrentas. Ao final, 
Barroso manobrou rapidamente para abalroar e pôr a 
pique três embarcações com seu navio, o Amazonas. 
Assim, assegurou a vitória.

A figura de Barroso é inseparável do êxito no Ria-
chuelo. Nascido a 23 de setembro de 1804, em Lisboa, 
Francisco Manuel Barroso da Silva faleceu em Monte-
vidéu, Uruguai, dia 8 de agosto de 1882. Veio para o 
Brasil aos 5 anos de idade. Formou-se pela Academia 
da Marinha do Rio de Janeiro em 1821. Participou das 
campanhas navais do Rio da Prata de 1826 a 1828 e 
do Pará em 1836. Seu gênio de estrategista revelou-
se naquela batalha, mas sua ação vitoriosa prosse-
guiu em Passos da Pátria Mercedes, Cuevas, Curuzu 
e Curupaití. Foi então que cunhou suas duas frases 
mais famosas: “Atacar e destruir o inimigo o mais per-
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to que puder” e “O Brasil espera que cada um cumpra 
o seu dever”. 

O governo brasileiro concedeu-lhe a Ordem Im-
perial do Cruzeiro. Seu feito principal foi celebrado 
pelos poetas e representado em telas. O consagrado 
pintor Vitor Meireles imortalizou o acontecimento em 
esplendoroso trabalho.

Em 1866, Barroso recebeu o título de Barão 
do Amazonas. Em 1868 foi nomeado Comandante 
Chefe da Esquadra; nesse mesmo ano promovido a 
Vice-Almirante e finalmente reformado em 1873. Teve 
os restos mortais trasladados do Uruguai para o Rio 
de Janeiro a bordo do cruzador “Barroso”, assim ba-
tizado em sua homenagem. A ele, poderíamos dirigir 
também, com justeza, os versos que Fernando Pes-
soa dedicou a Fernão de Magalhães na II Parte do 
seu Mar Português:

Na praia ao longe por fim sepulto. 
Dançam, nem sabem que a alma ousada 
Do morto ainda comanda a armada, 
Pulso sem corpo ao leme a guiar 
As naus no resto do fim do espaço.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, graças a 

exemplos como o de Tamandaré e Barroso, fibra e co-
ragem estão e sempre estarão presentes na gloriosa 
Marinha do Brasil. Mesmo nesta era cibernética, na 
qual as agressões bélicas valem-se de vulnerabilidades 
inimagináveis até para a ficção científica, tais qualida-
des continuam insubstituíveis. Podemos senti-las diu-
turnamente ao longo de nossos 8.500 quilômetros de 
costa marítima, com 16 portos principais e 4 grandes 
terminais, por onde circulam mais de 26 mil navios por 
ano. Três quartos de toda a carga transportada pelos 
navios em nosso território é referente ao comércio ex-
terior. Por outro lado, 95 por cento de todo o comércio 
internacional de que o Brasil participa, seja como im-
portador, seja como exportador, passa em algum mo-
mento por linhas de comunicação marítimas.

Além disso, existe o aspecto da soberania na-
cional. Os acontecimentos que se sucedem em outras 
plagas têm demonstrado a importância da persuasão 
através do potencial defensivo. Em muitas situações, 
a via diplomática só é adotada por certos países caso 
sintam que os custos de um confronto bélico serão 
maiores. Daí a importância de manter Forças Arma-
das convenientemente aparelhadas, sinalizando que 
a negociação diplomática é o caminho correto para 
solucionar conflitos e garantir a paz.

Os mares têm papel de destaque nesse quadro. 
São a via natural do deslocamento de tropas para a 
maior parte de nações. A Marinha do Brasil possuía 
esquadra moderna e atualizada com equipamentos 
de última geração. Mas, esse panorama deteriorou-

se radicalmente. Pena que o Presidente da República 
estivesse ausente das comemorações de domingo. 
Caso contrário, teria ouvido e talvez refletisse sobre a 
Ordem do Dia emitida pelo Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carva-
lho. Mais uma vez, queixou-se ele da falta de recursos 
para os programas de recuperação e reequipamento 
da Força, prejudicados pelos constantes contingen-
ciamentos de recursos. Para impulsionar esses dois 
projetos, seria necessária a liberação dos “royalties” 
aos quais a Marinha tem direito, da ordem de R$ 900 
milhões apenas este ano.

Conforme o noticiário de imprensa, o desme-
surado corte do orçamento está alimentando grande 
insatisfação nas Forças Armadas, particularmente na 
Marinha e no Exército, as mais sacrificadas em seus 
projetos.

“A Marinha não está com o nível mínimo de equi-
pamentos que deveria”, afirmou seu Comandante ao 
jornal O Estado de S. Paulo, após ler a Ordem do Dia 
com o alerta sobre os perigos da falta de investimen-
to nas Forças Armadas. Diz o documento que “a su-
posta ausência de inimigos e ameaças não nos deve 
iludir com a falsa sensação de segurança.” Menciona 
a “severa conjuntura” enfrentada e defende a urgente 
reversão desse quadro.

O Almirante ressaltou a necessidade de iniciar a 
execução do programa emergencial de recuperação 
da Marinha, que consumirá R$ 200 milhões por ano. 
Pediu ainda que seja acelerado o programa de rea-
parelhamento pelo investimento de R$600 milhões ao 
ano, durante as duas próximas décadas. Como prio-
ridade imediata, citou a construção de um submarino 
e a modernização dos cinco existentes. 

Defendeu também uma “justa remuneração” para 
a categoria, que aguarda a edição de Medida Provisória 
concedendo os 10% restantes do aumento prometido 
há mais de dois anos.

Ao observar que a produção de equipamentos 
exige muito tempo, o Comandante frisou: “Ter um po-
der naval minimamente preparado, a fim de contribuir 
para manter a paz que a Nação deseja, e que também 
seja capaz de dissuadir atitudes hostis, é uma obriga-
ção permanente não só da Marinha, mas de todos os 
brasileiros”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é impres-
cindível atualizar os recursos bélicos, além de treinar, 
valorizar e incentivar o corpo de oficiais e subordinados 
para que continue orgulhoso de sua missão. Somente 
assim, a soberania do País estará assegurada e haverá 
tranqüilidade para as futuras gerações. 

Diziam os antigos que só se consegue edificar um 
país com um povo, armas e braço forte. Nossos ances-
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trais aplicaram esse princípio para nos legar este Brasil 
imenso e belo, forjado como um dos maiores redutos 
de liberdade, multiplicidade racial e solidariedade.

Tanto quanto ao tempo das invasões por corsários 
e armadas estrangeiras, o Brasil precisa das armas e 
do braço forte de seus marinheiros. Foram decisivos 
para conter as tentativas alienígenas ou caboclas de 
fracionar o território nacional. Deles e de seus irmãos 
em armas no Exército e na FAB continua a depender 
o nosso poder de dissuasão frente a ingerências in-
ternacionais.

Repito desta tribuna o meu entendimento de que, 
em futuro não muito remoto, a importância das nações 
no contexto mundial será medida pelas condições do 
meio ambiente e pela diversidade de flora e fauna que 
consigam preservar. Daí, por exemplo, a cupidez inter-
nacional sobre a Amazônia.

Salta à vista a importância da presença da Mari-
nha nos rios amazônicos e dos inestimáveis serviços 
por ela prestados às populações ribeirinhas. Essas 
atividades ocorrem no que podemos chamar de Ama-
zônia Verde. É a região detentora da maior quantida-
de de água doce existente no Planeta e também dita 
“pulmão do mundo”. Os sinais mais visíveis da cobiça 
internacional recaem sobre ela, nem tanto devido a 
tais aspectos, mas principalmente pelas singulares e 
espantosas reservas minerais e vegetais exploráveis 
que possui. 

O País dispõe, porém, de outra Amazônia, tão rica 
e talvez tão invejada quanto aquela. Trata-se de uma 
imensidão com 4,5 milhões de quilômetros quadrados, 
isto é, a Amazônia Azul, aquela que se estende por 
nosso Mar Territorial. 

De acordo com a Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, todos os bens econômicos exis-
tentes sobre o leito e no subsolo marinho constituem 
propriedade exclusiva do país ribeirinho. Ao longo de 
uma Zona Econômica Exclusiva – faixa litorânea de 
200 milhas náuticas de largura –, a exploração desses 
bens subordina-se à mesma exclusividade. Quando 
a Plataforma Continental ultrapassa as 200 milhas, 
o domínio econômico do Estado pode estender-se a 
até 350 milhas náuticas. Devido a tais normas, nosso 
Mar Territorial equivale a metade do nosso território 
terrestre.

A Amazônia Azul possui valor estratégico que 
chega a predominar sobre os aspectos econômicos. 
Noventa e cinco por cento do nosso comércio exterior 
dependem do transporte marítimo. Entre importações 
e exportações, esse meio escoa mais de 160 bilhões 
de dólares ao ano. Além do mais, é do Mar Territorial 
que provém nossa auto-suficiência em petróleo e mais 
da metade de nosso gás natural. 

Merecem destaque também as riquezas repre-
sentadas pela pesca e pelos minerais contidos dos nó-
dulos polimetálicos, ricos em cobalto e sulfeto, assim 
como pelas novas formas de vida marinha, identificadas 
nas proximidades de fontes hidrotermais profundas, in-
dependentes da luz e que abrem novas perspectivas 
para a biogenética e a farmacologia. Lembremo-nos, 
ainda, da crescente possibilidade de obter água potá-
vel à medida que diminuem as exigências energéticas 
para dessalinização.

A cada ano, a Assembléia Geral da ONU vem 
dedicando mais tempo às discussões relativas aos 
direitos e recursos do mar, ao contrário do que ocorre 
na vida pública deste solo pátrio. É indiscutível a ne-
cessidade de possuirmos um Poder Naval insofismá-
vel, à altura da soberania, dos direitos e dos interesses 
brasileiros. Todavia, o governo menospreza assunto 
de tamanha importância, como venho demonstrando 
desta tribuna há anos. O que se passa com os “royal-
ties” do petróleo devidos à Marinha é demonstração 
cabal desse descaso. 

Conclamo todos os meus nobres Pares a empre-
gar recursos e ativem os mecanismos legislativos aptos 
a garantir apoio governamental às Forças Armadas. E 
que sejam capazes de, pelo menos, fazer o Poder Exe-
cutivo respeitar as decisões do Congresso Nacional já 
explicitadas em lei, como é o caso dos “royalties” do 
petróleo devidos à Marinha. 

A satisfação das necessidades do Brasil sobrepõe-
se a quaisquer interesses partidários ou sonhos ideo-
lógicos. Estão a exigir nossa pronta e eficaz ação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Esta Presidência, a exemplo do que fez o Se-
nador Marco Maciel, congratula-se com V. Exª, Senador 
Romeu Tuma, pois muito do que significa o Brasil de 
hoje devemos a José Bonifácio. É importante, neste 
momento, que façamos este testemunho em homena-
gem à belíssima idéia que V. Exª teve, assim como nos 
congratulamos também em relação ao Dia da Marinha, 
que V. Exª, hoje, em boa hora, também homenageia.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Al-
berto Souza.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 668, DE 2006

Requeremos, nos termos do artigo 218 do Regi-
mento interno e de acordo com as tradições da Casa, 
as seguintes homenagens pelo falecimento do físico 
José Leite Lopes ocorrido no Rio de Janeiro, em 12 
de junho de 2006:  
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a) inserção em ata de um voto de pro-
fundo pesar; 

b) apresentação de condolências à família 
e à Universidade Federal, do Rio de Janeiro.

REQUERIMENTO Nº 669, DE 2006

Na forma do disposto no Regimento Interno e 
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as 
seguintes homenagens pelo falecimento, na manhã de 
ontem, no Rio de Janeiro, do renomado cientista bra-
sileiro José Leite Lopes, fundador do Centro Brasileiro 
de Pesquisas Físicas (CBPF), do Instituto de Física 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e primeiro 
presidente da Sociedade Brasileira de Física:

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília, ao Governo do Estado de Pernambuco, 
de onde era natural, e às instituições acima 
referidas.

REQUERIMENTO Nº 670, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a inserção em ata 

de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia de 
ontem, do professor pernambucano José Leite Lopes, 
pioneiro das ciências físicas no Brasil e fundador do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e a apresentação de 
condolencias à família pela inestimável perda.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2006. – José 
Jorge, Senador da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Coloco em votação os requerimentos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tenho a honra de conceder a palavra ao Sena-
dor Roberto Saturnino, para encaminhar a votação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o grande profes-
sor Leite Lopes não era carioca, ele era pernambucano, 
e daí as homenagens que os Senadores de Pernam-
buco prestam à memória desse grande brasileiro.

Mas Leite Lopes desenvolveu sua vida profissio-
nal quase toda no Rio de Janeiro. Formou gerações. 
Faleceu aos 87 anos no Rio. Era um homem que ti-
nha milhares de pessoas e de alunos admiradores e 
devotados à sua figura. Foi um dos grandes nomes da 
Ciência brasileira, como professor, como pesquisador. 
Atuou no campo da Física, especialmente, no estudo 
das partículas fundamentais, das forças fundamentais 

da natureza. Seus estudos e suas pesquisas deram 
origem a descobertas muito importantes na Física 
mundial, dando origem até aos estudos de um dos 
ganhadores do Prêmio Nobel.

Posso afirmar, sem dúvida – e o faço com apoio 
em muitas opiniões de políticos e de pessoas que ob-
servam a vida brasileira –, que Leite Lopes, um dos 
grandes nomes da Ciência brasileira como pesquisa-
dor e como professor, foi também o maior nome da 
Ciência brasileira na atuação da política científica. Ele 
foi um dos defensores primordiais da idéia de que o 
desenvolvimento da ciência, base do desenvolvimento 
tecnológico, é um dos pilares essenciais da formação 
da economia do País, da formação da cultura do País, 
da formação do caráter do País.

Leite Lopes foi, junto com César Lattes, fundador 
do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, uma das 
entidades que mais fizeram avançar a Física brasilei-
ra, os estudos, as pesquisas, as descobertas desse 
grande Centro, localizado no Rio de Janeiro.

Também foi um dos fundadores e um defensor 
incansável da estruturação do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Leite Lopes atuava em todos os momentos em que 
se discutia a formação, a constituição de um instituto, 
de uma entidade que defendesse e proporcionasse o 
desenvolvimento da Ciência no Brasil.

Igualmente, foi um dos propulsores, um grande 
defensor da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– pode-se dizer que foi praticamente um dos fundado-
res –, assim como o foi também do Instituto de Física 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atuou 
em grande parte de sua vida de professor.

Constitui uma das figuras principais na constitui-
ção da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
uma entidade que tem proporcionado ao Brasil, ao 
longo de muitos anos, possibilidades, por meio de fi-
nanciamentos, para o desenvolvimento de pesquisas 
científicas e tecnológicas de grande significado para 
a economia e para a Nação brasileiras.

Eu, particularmente, tive ocasião de testemunhar, 
no BNDES, onde se constituiu núcleo formador da Fi-
nep, a presença quase diária de Leite Lopes a discutir 
com os economistas, com os técnicos e com a dire-
ção do BNDES a importância da formação da Finep. 
Lembro-me muito da figura dele, que era admirável e 
admirada por todos nós, nesse esforço de batalhador 
pela formação de órgãos governamentais, de órgãos 
alavancadores da Ciência e da Tecnologia do País. Tem 
muitos trabalhos e artigos publicados, dentre os quais 
destaca-se seu livro Ciência e Libertação, em que 
justamente defende a tese de que o desenvolvimen-
to científico é base do desenvolvimento tecnológico e 
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alavanca essencial de desenvolvimento da economia 
nacional, até condição sine qua non, desse próprio 
processo de desenvolvimento.

Assim, Sr. Presidente, é de se lamentar essa gran-
de perda da Ciência brasileira, essa grande perda da 
política brasileira e – por que não dizer? – dessa política 
científica e tecnológica a que ele tanto se dedicou.

Por essa razão, é justa essa homenagem que o 
Senado presta à sua memória, à sua família e às en-
tidades a que se dedicou com tanto empenho durante 
toda a sua vida. E foi com enorme sentimento de pe-
sar, mas de justiça, que subscrevi esse requerimento 
de manifestação do Senado pelo pesar desse passa-
mento de pessoa tão importante para a vida científica 
e política brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para en-
caminhar a votação. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Renan Calheiros, ao saudá-lo, 
cumprimento também as Srªs e os Srs. Senadores 
aqui presentes. 

Venho à tribuna do Senado, nesta sessão matuti-
na, para, a exemplo de outros colegas, também trazer 
o meu sentimento de pesar pelo falecimento do grande 
físico José Leite Lopes, que nasceu no Recife, capital 
do meu Estado, em 28 de outubro de 1918. Secundando 
as palavras do Senador Roberto Saturnino, bem assim 
requerimento apresentado no mesmo sentido pelo Se-
nador José Jorge, desejo, neste instante, associar-me 
ao sentimento da Casa no pesar pelo falecimento de 
tão ilustre cientista.

Leite Lopes, entre muitos títulos, era PhD pela 
Universidade de Princeton, título obtido em 1946; foi 
professor da primeira Escola Latino-Americana de 
Física da Universidade Nacional do México; titular de 
Física Teórica da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro; professor visitante de universidades francesas 
– inclusive porque ele lá se exilou no período de 1964 
a 1967 e também professor visitante em instituições 
norte-americanas.

Ele aliava a vida universitária a uma enorme par-
ticipação política em instituições acadêmicas, entre ou-
tras na Academia de Ciências do Terceiro Mundo, em 
Trieste, Itália; Academia de Ciências da América Latina, 
com sede em Caracas, Venezuela; Société Française 
de Physique e Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, da qual foi eleito Presidente de honra pelo 
seu Conselho na 50ª Reunião realizada em 1998. 

Exercia, desde 1955, a condição de Secretário 
Científico da Organização das Nações Unidas (ONU); 

foi Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
de 1960 a 1964; Professor visitante da Faculdade de 
Ciências de Orsay, da Universidade de Paris, de1964 
a 1967; e Professor Titular da Universidade de Stras-
bourg, de 1970 a 1986. 

Possuía inúmeras condecorações, como o Gran-
de Oficial da Ordem de Rio Branco, talvez a maior co-
menda que o Itamaraty concede a cidadãos nacionais; 
Officier dans l´Ordre National du Mérite, do governo 
francês; e a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito 
Científico, outorgada em 1994; e várias medalhas. Re-
cebeu o prêmio Estácio de Sá do Governo do Rio de 
Janeiro em 1987, o Prêmio Nacional de Ciência Álvaro 
Alberto, figura que tão significativamente marca o de-
senvolvimento.das pesquisas nucleares em nosso País, 
e também o prêmio científico Unesco, em 1999. 

Possuía vários títulos honoríficos, tais como o de 
Professor Honoris Causa, da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado 
de Pernambuco, este concedido em 1988.

Eu diria, com relação a Leite Lopes, que a ele se 
pode aplicar as palavras de Terêncio: “nada do que era 
humano lhe era estranho”.

Por quê? Porque ele era um homem que, embora 
ministrasse na área de ciências exatas, era também 
– e sobretudo, penso – um humanista, preocupado 
com as questões que diziam respeito às grandes in-
dagações filosóficas e tinha uma visão ampla das 
grandes questões sociais brasileiras. Daí por que ele 
não foi um cientista que ficou adstrito ao laboratório, 
desenvolvendo estudos na área da física e contribuindo 
para seu desenvolvimento, como lembrou o Senador 
Roberto Saturnino. Isso lhe propiciou também formar 
gerações de pessoas que se dedicaram à física no 
Brasil e ao debate das questões ideológicas e dos 
problemas nacionais.

No passado, afirmava-se que o brasileiro era 
pouco vocacionado para as chamadas ciências exatas. 
Hoje, graças a figuras como Leite Lopes, podemos di-
zer que avançamos, e muito, nesse território. Também 
avançamos, e muito, no desenvolvimento de ações vol-
tadas para uma melhor compreensão dos problemas 
do universo e, de um modo especial, do nosso País. 

Fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Fí-
sicas (CBPF), do Instituto de Física da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e primeiro Presidente da 
Sociedade Brasileira de Física, o pernambucano Leite 
Lopes foi uma das figuras centrais da ciência brasileira 
nas últimas décadas.

Não foi por outra razão que o jornal O Globo, de 
hoje, mencionou, com grande destaque, a sua morte 
– é bom lembrar que, nos seus últimos anos de vida, 
ele morava no Rio de Janeiro:
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Um dos maiores expoentes de uma geração de 
cientistas comprometida com o desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico, mas também com aspectos sociais 
e políticos do País. Dessa forma, amigos, colegas de 
profissão e ex-alunos descreveram José Leite Lopes 
um dos maiores nomes da ciência brasileira, físico re-
conhecido internacionalmente...

O Mestre Leite Lopes, que tanto admirava, como 
disse, nascido no Recife, concluiu o curso secundário, 
no Colégio Marista, graduou-se em química industrial 
na Escola de Engenharia, hoje integrada à Universidade 
Federal de Pernambuco. Prosseguiu seus estudos no 
Rio de Janeiro, onde se bacharelou em Física. 

Não gostaria, Sr. Presidente, de deixar também de 
mencionar aqui uma declaração, que considero muito 
apropriada, do professor Ennio Candotti, atualmente 
Presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso 
da Ciência, publicada na Folha de S.Paulo:

Ele não só ensinou a muitos de nós o que é físi-
ca, mas também como se deve fazer política científica. 
Aprendemos que não bastava sermos bons cientistas. 
Precisávamos estar atentos aos problemas sociais e 
econômicos do País.

Por isso que não seria exagero qualificá-lo não 
somente como um dos grandes cientistas brasileiros, 
mas também como alguém que tinha uma visão ampla 
do mundo, uma inquietação com os problemas sociais 
e, de modo especial, com as questões que afetavam 
o Brasil – seu processo de desenvolvimento, a busca 
da correção das desigualdades –, que ainda marcam 
o espaço social brasileiro.

Essa visão de Leite Lopes pode se sintetizar em 
uma fala sua – aliás, também publicada na Folha de 
S. Paulo de hoje. Disse ele sobre a necessidade de 
despertar o interesse pela ciência:

Prazer você tem também vendo belas pinturas, 
vendo belas esculturas, vendo belas arquiteturas, ven-
do a bela arte, como você tem prazer na física. Eu tive 
esse prazer ao fazer um trabalho original e ao propor 
umas idéias novas.

Isso confirma a personalidade do Professor José 
Leite Lopes. 

Daí por que, Sr. Presidente, além da inserção em 
Ata de voto de pesar pelo passamento de tão ilustre 
figura, como foi requerido pelo Senador Roberto Sa-
turnino, pelo Senador José Jorge, por mim e por outros 
Colegas – fossem da mesma forma apresentadas con-
dolências à família, de modo especial ao filho Sérgio 
Leite Lopes, que continua a obra do pai, ao Governo 
de Pernambuco, presidido pelo Governador Mendon-
ça Filho, já que ele era desse Estado, e às instituições 
científicas às quais o ilustre físico pertencera.

Encerrando minhas palavras, Sr. Presidente, eu 
gostaria de expressar, mais uma vez, algo que penso 
– e é o sentimento de toda a Casa – sobre o pesar 
pelo falecimento de tão pranteada figura do mundo 
científico, filosófico, cultural e, por que não dizer, po-
lítico da sociedade brasileira, nome notável de José 
Leite Lopes, que tantos serviços ofereceu, de forma 
proba e responsável, ao nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Para encaminhar a votação do requerimento, 
tenho a honra de conceder a palavra ao nobre Sena-
dor José Jorge.

Concedo a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encaminhar 

a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, na realidade, o físico José Leite 
Lopes é um dos pernambucanos mais ilustres. Parti-
cipou do desenvolvimento da Física e, efetivamente, 
merece esta homenagem que lhe estamos prestando 
hoje, no Senado Federal.

Tendo em vista que os Senadores Roberto Sa-
turnino e Marco Maciel já apresentaram os principais 
aspectos da sua vida, da sua biografia e da sua im-
portância, não só como cientista, mas também como 
homem público, como pessoa que participou dos mo-
mentos importantes da vida brasileira, eu gostaria 
apenas de dizer, como pernambucano, como Senador 
que representa o grande Estado de Pernambucano, 
que eu não poderia deixar de também me associar a 
essas homenagens.

Portanto, Sr. Presidente, faço minhas as palavras 
dos Senadores Roberto Saturnino e Marco Maciel em 
homenagem a esse grande brasileiro e grande pernam-
bucano que foi o físico José Leite Lopes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação os requerimentos de pesar.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário em exercício, Senador João Alberto 
Souza.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 671, DE 2006

Requer Voto de Aplauso a Severino 
Manoel de Souza, o humilde sem-teto atador 
de papel que para impedir a fragmentação 
de livro de Machado de Assis em galpão 
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de reciclagem num edifício central de São 
Paulo, resolveu formar uma biblioteca para 
outros sem-tetos que ali vivem.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso a um simples cida-
dão brasileiro, sem-teto e catador de papel, Severino 
Manoel de Souza, que abraçou a idéia de formar uma 
biblioteca para outros sem-tetos que vivem num edi-
fício central de São Paulo, na Av. Prestes Maia, 911, 
que fora abandonado e depois invadido. A iniciativa de 
Severino ocorreu ao impedir que fosse destruído, por 
máquina fragmentadora, um exemplar de livro de Ma-
chado de Assis. Seu gesto frutificou, hoje a biblioteca 
do edifício conta com 7 mil volumes e é consultada 
diariamente pelos 1.600 moradores.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do homenageado, no Edifício 
Prestes Maia nº 911, em São Paulo, Capital.

Justificação

A história de Severino Manoel de Souza é emo-
cionante e merecedora de aplauso. Sem-teto, catador 
de papel no centro de São Paulo, ele vive no edifício 
Prestes Maia no Centro de São Paulo, uma edificação 
que, abandonada, foi invadida por 468 famílias. No seu 
subsolo, funciona um galpão de fragmentação de papel 
para reciclagem, uma rotina da qual diariamente Severino 
participa. Tudo ocorreu no dia em que, ao ver que estava 
sendo destruído um exemplar de livro de Machado de 
Assis, ele gritou: Pare. Isso é um crime muito grande. 
E informou aos seus companheiros quem foi Machado 
de Assis. A partir daí, segundo relata a revista Época, 
numa reportagem de Eliane Brum e Maurílio Clareto, 
o catador de papel passou a recolher nas ruas livros 
abandonados, por ele chamados igualmente de Sem-
Teto. Com eles, Severino conseguiu formar uma biblio-
teca de 7 mil volumes. A biblioteca comunitária que o 
catador de papel formou é consultada diariamente pelos 
moradores do edifício, considerado a maior ocupação 
vertical da América Latina. Nele vivem garçons, faxinei-
ros, manicures, ambulantes, seguranças e imigrantes 
bolivianos que trabalham - diz a revista - em regime 
de semi-escravidão. Ele é, pois, merecedor do Voto de 
Aplauso que proponho ao Senado.

Sala das Sessões, de junho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Em virtude da leitura de mais quatro medidas pro-

visórias, não haverá deliberação. Portanto, não haverá 
Ordem do Dia hoje.

Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens sobrestados:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória nº 284, de 2006) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do 

§6º do art. 62, da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2006 (proveniente 
da Medida Provisória nº 284, de 2006), que al-
tera dispositivos das Leis nºs 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 5.869, 
de 11 de dezembro de 1972; e revoga disposi-
tivos da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

Relator revisor: Senador Edison Lobão
Prazo final: 4.7.2006

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286, DE 2006 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do §6º do art. 62, da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 286, de 2006, que abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, da 
Previdência Social e do Esporte, no valor global 
de duzentos e cinqüenta milhões e quinhentos 
mil reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
Prazo Final: 6.7.2006

3 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo 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 Presidente da República 
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ao Congresso Nacional na abertura da ses-
são legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

4 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os artigos 21 e 22 da Consti-
tuição Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 30, DE 2002

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 30, de 2002, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Souto, que acrescenta os 
§§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal 
(dispõe sobre a elegibilidade dos substitutos 
das Chefias do Poder Executivo nos seis me-
ses anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 29, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação 
ao art. 193 da Constituição Federal (que trata 
da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 9, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 9, de 2006 (nº 536/97, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação aos arts. 
23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal e ao 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da 
Constituição Federal (dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb).

Parecer sob nº 486, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 64, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2000 (nº 1.096/95, na 
Casa de origem), que determina a obrigatorie-
dade de as edificações possuírem sistema de 
aterramento e instalações elétricas compatíveis 
com a utilização de condutor-terra de prote-
ção, bem como torna obrigatória a existência 
de condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

Pareceres favoráveis, sob nºs 249 a 251, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Batista Motta; 

– de Serviços de Infra-Estrutura (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 711, 
de 2005), Relator: Senador Valdir Raupp; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Lúcia Vânia.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2003 (nº 39/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Regula-
mentação da Profissão de Agente de Seguran-
ça Privada e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 2.146 e 2.147, de 
2005, das Comissões
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, nos termos do pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados 
à agricultura familiar, promovidos pelo Poder 
Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável ao Projeto e à 
Emenda de Redação nº 1-CRA.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 79, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 708/2003, 
na Casa de origem), que altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de 
jornalista (altera a área de atuação de jorna-
listas e dispõe sobre suas funções).

Parecer sob nº 157, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, de redação, que apresenta.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 87, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao 
§ 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (torna Estados e Municípios 
igualmente responsáveis pela matrícula de 
alunos, oferta de cursos, capacitação de pro-
fessores e integração dos estabelecimentos 
escolares no sistema nacional de avaliação 
de rendimento escolar).

Parecer sob nº 1.644, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Cristovam 

Buarque, favorável, com Emenda nº 1-CE, de 
redação, que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 49, de 2005 (nº 2.898/2004, 
na Casa de origem), que altera artigos da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir aos aprendizes a conclusão do 
ensino médio e jornada reduzida.

Parecer sob nº 532, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 89, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, com relação a proces-
so seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação.

Parecer favorável, sob nº 1.870, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 137, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2005 (nº 3.849/2004, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como Ano da Juventude.
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Parecer favorável, sob nº 557, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: 
Senadora Iris de Araújo.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 3, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2006 (nº 4.473/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia do Ra-
dialista.

Parecer favorável, sob nº 477, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Gerson Camata.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2006 (nº 4.842/2005, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como o Ano Nacional dos Museus.

Parecer favorável, sob nº 479, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora: Sena-
dora Roseana Sarney.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 2006 (nº 5.180/2005, 
na Casa de origem), que declara o sociólogo 
Florestan Fernandes patrono da Sociologia 
brasileira.

Parecer favorável, sob nº 551, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 31, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 31, de 2006 (nº 
2.997/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Previdência Social 
entre a República Federativa do Brasil e o Rei-
no dos Países Baixos, celebrado em Brasília, 
em 7 de março de 2002.

Parecer favorável, sob nº 150, de 2006, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

21 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 1999 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 141, de 1999, de auto-
ria do Senador Pedro Simon, que acrescenta 
um inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 
– CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade 
das máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas.

Pareceres sob nºs:
– 425, de 2002, e 272, de 2004, da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania: 
1º pronunciamento, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, com voto em separado do 
Senador Bello Parga; 2º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 523, 
de 2002), Relator: Senador Marcelo Crivella, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo) que apresenta; e

– 1.071, de 2005, da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 254, de 2005), Re-
lator: Senador Gerson Camata: favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 174, DE 2000 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 21, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 174, de 2000, de autoria 
do Senador Luiz Pontes, que altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência 
à saúde (para assegurar a cobertura de des-
pesas de acompanhante, no caso de paciente 
menor de dezoito anos, inclusive quando se 
tratar de internação em unidade de terapia 
intensiva ou similar).

Pareceres sob nºs 711, de 2003, e 1.515, 
de 2005, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Mão Santa, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; e

– da Comissão de Assuntos Sociais (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
336, de 2003), Relator: Senador Leonel Pa-
van, favorável, com a Emenda nº 2-CAS, que 
apresenta, com voto contrário, em separado, 
da Senadora Ideli Salvatti.
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23 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2002 

– COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Francisco Escórcio, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir, para 
efeitos administrativos, a região do complexo 
geoeconômico e social denominada Corredor 
Centro-Norte de Desenvolvimento, visando 
à redução das desigualdades regionais, por 
meio de seu desenvolvimento, nos termos do 
art. 43 da Constituição Federal, e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 288, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Edison Lobão, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que apresenta.

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 43,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 7, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Antero Paes 
de Barros, que estabelece que a fiscalização 
das empresas de fomento mercantil (factoring) 
será feita pelo Banco Central do Brasil e pelo 
Ministério Público Federal.

Parecer sob nº 437, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, concluindo contrariamente 
à matéria.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390,  

DE 2005 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).

Parecer sob nº 188, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 

com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Voltamos à lista de oradores.

Concedo a palavra, por permuta com o Senador 
Marco Maciel, ao primeiro orador inscrito, que é o Se-
nador José Jorge.

Em seguida, está inscrito, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Antonio Carlos Magalhães, na for-
ma do art. 158 do Regimento Interno do Senado.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, ontem, deu mais uma das suas declarações 
no programa “Café com o Presidente”. Infelizmente, 
ele falou sobre educação e, quando o faz, mostra uma 
desinformação muito grande. Normalmente, coloca 
questões que não foram resolvidas como se tivessem 
sido resolvidas no seu Governo.

Ontem, no programa “Café com o Presidente”, 
ele disse a seguinte pérola: “Na última quinta-feira, 
nós fechamos com chave de ouro todo o programa de 
educação que nos propusemos a fazer no nosso man-
dato. Só faltou uma coisinha” –a palavra que ele usou 
foi “coisinha” –, “que eu lamento profundamente, que 
o Senado não tenha aprovado o Fundeb”.

O programa do Governo Lula, eleito em 2002, ti-
nha entre suas metas a universalização da pré-escola e 
do ensino médio. Diga-se de passagem, era uma meta 
de difícil cumprimento, mas foi usada na campanha 
eleitoral, assim como foi dito que seria dobrado o valor 
real do salário mínimo e seriam criados 10 milhões de 
empregos. O próprio Plano Nacional de Educação não 
continha essas metas.

(...)O aumento da matrícula nesses dois níveis 
de ensino requer maiores investimentos, o que passa 
pela criação do Fundeb. 

Da população de 15 a 17 anos, 80% estavam na 
escola em 2004, segundo os dados mais recentes do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep). Um percentual bem inferior aos 97% do ensino 
fundamental, universalizado já na segunda metade da 
década de 1990. Na pré-escola, a taxa de atendimento 
era ainda mais baixa: 72%. Nas creches, 14%. 

Ora, na realidade, o que aconteceu no Gover-
no Lula, na área de educação? Infelizmente, nada de 
relevante. 

O Governo do Presidente Lula já está no terceiro 
Ministro da Educação. O primeiro foi o Ministro Cris-
tovam Buarque; o segundo, o Ministro Tarso Genro; 
e, agora, é o Ministro Fernando Haddad. Quer dizer, 
são três Ministros diferentes em um único Governo. 
Só para comparar, o Presidente Fernando Henrique, 
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num governo de oito anos, teve apenas o Ministro 
Paulo Renato.

O que aconteceu durante o Governo Lula na área 
de educação? Cada um dos três Ministros olhou o sis-
tema educacional de uma maneira diferente. 

Eu me lembro bem de que, quando assumiu, a 
grande meta do Ministro Cristovam era acabar com o 
analfabetismo, porque era um absurdo que o Brasil, 
um País de um certo padrão econômico, a 9ª, 10ª ou 
11ª economia mundial, ainda tivesse esse percentual 
grande de analfabetos. Então, haveria um grande pro-
grama para acabar com o analfabetismo. 

Infelizmente, Senador Antonio Carlos, ninguém 
nunca mais ouviu falar que o Governo queria acabar 
com o analfabetismo. O Governo desistiu, não se fala 
mais nisso. O Ministro Cristovam Buarque, um grande 
Senador, companheiro nosso, foi demitido por telefone 
pelo Ministro José Dirceu – na época, o todo-podero-
so da República. 

Aí, veio o Ministro Tarso Genro, que, na realidade, 
é um político importante, mas que, aparentemente, não 
gosta de educação. Durante o tempo em que esteve à 
frente do Ministério da Educação, ele não ligava para 
a questão educacional. Basta dizer que escreveu um 
livro de 200 páginas de como devia se organizar o País, 
onde não há as palavras “educação”, “professor”, “uni-
versidade”. Quer dizer, é um Ministro que acredita que 
a educação não é elemento fundamental. 

Por último, veio o Ministro Fernando Haddad, 
que, de certa maneira, criou uma situação nova: en-
caminhou ao Congresso alguns projetos que estavam 
engavetados. Somente isso. 

Então, o que aconteceu na semana passada, na 
quinta-feira, a respeito de que ele está falando aqui? O 
Governo mandou para o Congresso o projeto da refor-
ma universitária. Ora, o Governo assumiu no dia 1º de 
janeiro de 2003. Estamos no dia 13 de junho de 2006, 
quer dizer, o Governo assumiu há três anos e meio e 
só agora, quando está acabando, manda o projeto da 
reforma universitária para o Congresso, acreditando 
que com isso resolve o problema das universidades 
brasileiras. 

Na verdade, nas universidades públicas, o Go-
verno Lula não fez nada. Nas universidades privadas, 
houve o programa de bolsas, concedidas aos alunos 
em troca da isenção de impostos. Esse é um programa 
que beneficiou uma série de estudantes, mas essas 
vagas poderiam ter sido colocadas na universidade 
pública, porque, de toda maneira, é o Governo que 
está pagando com a isenção de impostos, total ou 
em parte.

Esse programa nunca foi feito no Brasil, porque 
desde a Constituinte de 1988 – e há muitos Senado-

res, como a Senadora Heloísa Helena e outros, que 
acompanharam isso de perto – existe a seguinte tese 
entre todas as pessoas ligadas à educação, a qual co-
meçou com o PT, mas, depois, todo o grupo adotou: 
verba pública para ensino público. Essa era a tese, 
que não permitia que se comprassem vagas nas uni-
versidades privadas.

Agora, as vagas foram compradas nas universi-
dades privadas. Isso foi ótimo para elas, pois muitas 
estavam em dificuldades, e foi bom para os estudantes, 
porque novas vagas foram conseguidas, mas quebrou 
a filosofia de “verba pública para ensino público”. Então, 
talvez essas vagas pudessem ter sido criadas na uni-
versidade pública, como era a tese de todo o sistema 
educacional, de toda a política educacional brasileira, 
para a qual havia um consenso – mais uma tese do 
PT que foi quebrada.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador José Jorge, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concedo um 
aparte ao Senador Roberto Saturnino.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador José Jorge, não vou polemizar com V. Exª. V. 
Exª faz críticas, e com algumas delas eu até concor-
do – como quanto aos tempos e aos prazos –, mas 
é impossível deixar de reconhecer as iniciativas do 
Presidente Lula, como a remessa do Fundeb, assim 
como não se pode deixar de reconhecer a iniciativa do 
Governo Fernando Henrique com a criação do Fundef. 
Mas o envio ao Congresso da mensagem do Fundeb 
é um grande avanço, talvez o maior que já se realizou 
no campo do ensino básico. E a criação da “Univer-
sidade para Todos”. Agora, houve a iniciativa do Pre-
sidente de enviar ao Congresso o projeto de reforma 
universitária, que é um assunto muito polêmico e que 
vai demorar muito, necessariamente, em discussão, 
mas revela essa preocupação, essa consideração de 
prioridade para a educação, o que não pode deixar 
de ser reconhecido. Assim, compreendo o discurso 
de V. Exª e as críticas que faz. V. Exª é um Senador 
da Oposição e faz a crítica com seriedade, a qual, em 
certos momentos, devemos reconhecer, mas devemos 
reconhecer também que a História marcará o Gover-
no do Presidente Lula por essas três iniciativas a que 
me referi: Fundeb, Universidade Para Todos e, agora, 
a reforma universitária.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Senador 
Roberto Saturnino, eu gostaria de concordar com V. 
Exª, mas, infelizmente, só a iniciativa de enviar proje-
tos para o Congresso é muito pouco para o sistema 
educacional. O envio do projeto para o Congresso é 
apenas a primeira etapa de um longo processo, cujo 
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mérito está muito mais na aprovação e na implantação 
daquela nova legislação. 

A reforma universitária, reconheço, é um tema 
muito polêmico. Estamos a seis meses do final do 
Governo, e o Presidente Lula deveria ter enviado esse 
anteprojeto, por ser polêmico, há muito mais tempo. 
Acredito que só não o fez por conta da mudança dos 
três Ministros, mostrando que esses tinham uma polí-
tica educacional, não o Governo.

De qualquer maneira, não dá para o Presidente 
dizer, na solenidade, que enviou esse projeto para o 
Congresso e que só falta uma “coisinha” para corrigir 
o sistema educacional. 

Em relação ao Fundeb, sou o Relator desse pro-
jeto. Fui Relator do Fundef, há dez anos; fui Relator 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também há 
tempos; fui Relator do Plano Nacional da Educação, já 
como Senador, e, agora, sou Relator do Fundeb.

O que ocorreu ao Fundeb? Chegou ao Senado no 
final de fevereiro, fui designado Relator pelo Senador 
Antonio Carlos Magalhães e cumprimos todas as etapas 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O 
Senador é testemunha disso, está aqui presente.

Fizemos as audiências públicas solicitadas pelo 
Governo e pela Oposição, o que ocorreu até em reu-
nião extraordinária. O Senador Antonio Carlos ficava lá, 
sentado, quatro, cinco horas por dia, para ouvir essas 
audiências públicas, assim como todos nós. Depois, 
abrimos prazo para a apresentação de emendas, e fo-
ram todas apresentadas. Elaboramos e apresentamos 
o relatório. Fizemos um acordo para aprová-lo, e ele 
foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, vota-
mos as emendas, e o relatório está aqui no plenário 
para ser votado.

O Presidente Lula diz que a culpa é do Congresso. 
Ora, por que o relatório do Fundeb não foi votado? Não 
foi votado porque a pauta está fechada por medidas 
provisórias que são elaboradas pelo Presidente Lula. 
Então, não foi votado porque a pauta está fechada por 
essas medidas provisórias. E por que a pauta não abre? 
Porque se votam quatro medidas provisórias por vez. 
Agora mesmo, o Presidente Renan Calheiros acabou 
de ler mais três medidas provisórias. Assim, a pauta 
fica fechada, e não se pode votar o Fundeb.

Então, o que eu quero é defender o Congresso. 
Na realidade, a minha parte como Relator praticamente 
terminou na hora em que foi aprovado na Comissão. 
De agora em diante, depende mais dos Líderes, que 
estão impedidos de votar o Fundeb aqui por conta das 
medidas provisórias.

Então, infelizmente, tenho de dizer que a culpa é 
do Governo do Presidente Lula pelo seu excesso de 
medidas provisórias.

Concedo o aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães e, depois, ao Senador Romeu Tuma.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador José Jorge, V. Exª tem absoluta razão. V. Exª 
realmente cumpriu muito, e muito bem, os seus deveres 
com esta Casa, motivo de orgulho para todos nós da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Obrigado.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– Em relação ao Fundeb, V. Exª fez tudo, e já está 
pronto há mais de três semanas. 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Há mais de 
um mês.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – O 
que acontece, então? O Senhor Presidente da Repúbli-
ca não quer que o Senado vote. O Senhor Presidente 
da República quer realmente parar, porque não quer a 
aprovação do Fundeb, e diz que quer. Sua Excelência 
o está retardando, inclusive sabe que ainda vai voltar à 
Câmara e, conseqüentemente, dificilmente vai passar 
por estes dias. V. Exª tem toda razão, trabalhou magni-
ficamente e me senti honrado por ter designado V. Exª 
para esse e para outros trabalhos da Comissão.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obri-
gado.

Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Praticamente 

pouco tenho a acrescentar ao que disse o nosso Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, o Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador 
José Jorge, V. Exª, durante estes oito anos em que está 
no Senado, sempre esteve presente nas Comissões 
de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
voltado inteiramente ao trabalho, com um conhecimen-
to profundo sobre a modernidade e o alcance que o 
Brasil deve ter na área de educação. E V. Exª faz uma 
referência aqui que deixa o coração amargurado: há 
10 anos, V. Exª relatou o Fundef, se entendi bem. O 
Senador Cristovam Buarque disse que ficou um ano 
– um ano! – tentando uma audiência com o Presidente 
da República para levar os projetos para serem discu-
tidos, como Ministro da Educação, e não a conseguiu. 
V. Exª está certo: entre o Governo e a educação, há 
um biombo que não dá para ultrapassar. Penso que V. 
Exª, Vice-Presidente, na condição de candidato, terá 
uma missão importante em sua eleição no sentido de 
expor o que conhece sobre educação. O Brasil vai so-
breviver na hora em que investir realmente em educa-
ção. Vi isso nos países asiáticos que visitei e sei o que 
eles dedicam à educação. Outra coisa que me assus-
ta, Senador José Jorge, é a tentativa de desmoralizar 
o Parlamento. Esse é um caminho muito breve para 
uma pressão de socialismo desnecessária, apagando 
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o que é importante na democracia, que é a palavra da 
representação popular. Quero cumprimentar V. Exª e 
dizer que sou um seguidor assíduo de todas as suas 
decisões na área de educação.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obriga-
do. E, eu, de V. Exª, na área de segurança. 

Concedo o aparte ao Senador José Agripino. 
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador 

José Jorge, V. Exª, com elegância, vem aqui dar uma 
explicação sobre a questão do Fundef. Vem relatar 
o esforço que o Congresso fez para aperfeiçoar um 
texto defeituoso. Defeituoso mesmo! Defeituoso e fa-
zedor de média. Porque, na verdade, na verdade, o 
Governo participa com um DX, comparado com o que 
os Estados participam. O grosso da participação dos 
recursos, tanto do Fundef quanto do Fundeb, é do 
âmbito estadual e municipal. A participação federal é 
muito pequena...

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Um por cen-
to do Fundeb. 

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – ...mínima, ri-
diculamente pequena. E vem aí o Presidente Lula se 
arvorar de dono da idéia e de patrocinador das mudan-
ças. Na verdade, nem dono de idéia nenhuma ele é. 
Porque esse assunto começou no Governo passado, 
de Fernando Henrique, sob a inspiração do ex-Ministro 
Paulo Renato. Agora, o que eu quero dizer a V. Exª é 
o seguinte: não sei se V. Exª se lembra do acordo que 
foi feito para votação do Orçamento. O Governo fez um 
acordo com o Congresso, passando pelo Presidente 
do Congresso, Senador Renan Calheiros, pelo Líder 
do Governo no Congresso, Senador Fernando Bezer-
ra, e pelos Líderes de Oposição – por Arthur Virgílio 
e por mim –, para remover, no meu entender, uma 
perseguição política sobre o Estado de Sergipe. E o 
Ministro Tarso Genro tomou o compromisso pessoal 
– claro que pessoal em nome do Governo – comigo, 
com Arthur Virgílio, com Fernando Bezerra e com o 
Senador Renan Calheiros, que está na Presidência e 
está concordando comigo, de resolver o problema, que 
é político – muito mais político do que técnico –, e até 
hoje não teve solução. E o Governo sabe que não vai 
humilhar o Congresso, que não vai tomar compromisso 
com o Presidente do Congresso e fazer de conta que 
não combinou nada. Combinou, sim, e tem de cum-
prir. Não foi ele que propôs? Foi ele que propôs. Nós 
estamos aqui no aguardo do cumprimento. Não que 
venhamos barganhar a votação do Fundeb. É uma ma-
téria meritória, do interesse coletivo que será votada. 
Agora, o Presidente Lula não tem autoridade moral, 
porque sabe dos acordos feitos pelos seus Líderes, 
pelos seus Ministros, que falam em nome do Gover-
no, e não tem direito de propor acordo e não cumprir. 

E depois vem o Presidente falando em necessidade 
de votar. Sim, senhor, votaremos, sim. Mas cumpra 
o acordo. Deixe de mandar tanta medida provisória, 
entupindo a pauta do Congresso. Faça aquilo que é 
correto para poder dirigir-se ao Congresso e pedir o 
seu apoio, que nunca faltou ao Governo quando em 
pauta esteve o interesse coletivo. Cumprimento V. Exª 
pela oportunidade do pronunciamento, com esse re-
paro que faço em nome da verdade.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, agradeço o aparte do Senador José Agripino. S. 
Exª tem razão.

Em relação ao Fundeb, o sentimento que tenho é 
de que se trata mais de uma tentativa de aproveitamen-
to político e eleitoral do Fundeb do que de aprová-lo e 
implantá-lo. E digo o motivo. Primeiro, o Ministério da 
Educação, Senador José Agripino, fez um comercial 
que passou na televisão durante muito tempo, eu o vi 
diversas vezes, sobre o Fundeb, dizendo que receberia 
R$4,5 bilhões do Governo Federal. Na realidade, esses 
R$4,5 bilhões são para daqui a cinco anos, depois de 
aprovado. Portanto, era um comercial mentiroso. Ficou 
durante seis meses. Até denunciei daqui.

Posteriormente, no programa eleitoral do PT, 
aquele de vinte minutos, em que o Presidente Lula 
falou sobre a educação, foi colocado que o Fundeb já 
havia sido aprovado. Coisa que também não é verdade. 
E, agora, o Presidente Lula, de dois em dois meses, 
fala sobre o Fundeb – que conhece pouco, diga-se de 
passagem. Da penúltima vez que falou, o Presidente 
afirmou, Senador Tuma, que, se não o aprovassem, ele 
baixaria uma medida provisória. Ora, o Fundeb é uma 
emenda constitucional, para a qual não cabe medida 
provisória, graças a Deus até!

O resumo da atuação do Governo do Presidente 
Lula, na área de educação, é que ele fez pouco, porque, 
na verdade, não tinha uma filosofia para o que queria 
fazer e ia fazendo coisas pontuais. Assim mesmo, man-
dando para o Congresso e depois se desinteressando. 
Porque aqui, no Senado, depois que foi encaminhado 
para o Plenário, não vejo ninguém da Liderança do Go-
verno interessado em aprová-lo. Enquanto o Senador 
Mercadante – justiça seja feita! – ainda estava como 
Líder do Governo, antes de ser candidato a Governa-
dor de São Paulo, ele se interessava; depois que foi 
embora, ninguém mais falou comigo no sentido de um 
esforço para aprovar esse projeto do Fundeb.

Na realidade, há dois aspectos: primeiro, o pro-
jeto não tem o efetivo interesse da base do Governo 
em aprová-lo; e, segundo, esse excesso de medida 
provisória impede que o projeto seja aprovado. 

Para resumir, o que noto na atuação do Presiden-
te Lula, na área de educação, é que, efetivamente, no 
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seu íntimo, Sua Excelência não considera a educação 
importante. Isso pela sua própria experiência: sem ter 
estudado, chegou a Presidente da República, o que foi 
um grande mérito dele, que ninguém pode tirar. Mesmo 
durante esses 20 anos em que foi candidato, enquanto 
outros petistas, como Vicentinho, se formaram e outros 
estudaram, ele nunca estudou e chegou a Presidente 
da República. Então, qual é o raciocínio dele? “Se eu, 
que não estudei, cheguei a Presidente da República, 
para que estudar?” Então, na verdade, ele não dá à 
educação aquela prioridade que deveria dar. Se fos-
se caracterizar o principal feito do Presidente Lula na 
área da educação, eu diria que foi mudar aquela frase 
antiga, com que trabalhávamos aqui no Congresso: 
“verba pública para ensino público”. Agora, não. Agora 
é: “verba pública para ensino privado”, exatamente o 
oposto do que o PT sempre defendeu.

Muito obrigado, Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª e quero dizer que concordo, 
em tese, com o que V. Exª acaba de esposar. E com 
o que o Senador José Agripino falou também. Fize-
mos um esforço muito grande, contamos com a par-
ticipação dos Líderes e do Presidente Antonio Carlos 
Magalhães e votamos, na última sessão deliberativa, 
quatro medidas provisórias, e já temos seis medidas 
provisórias a trancar a pauta. Tivemos hoje de fazer a 
leitura de mais quatro medidas provisórias. Quer dizer, 
isso – é óbvio – dificulta, tumultua o processo legis-
lativo de uma forma absurda e fica muito mais difícil 
administrar uma solução para isso.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Eminente Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, hoje teremos um jogo do Brasil, mas ele já 
ocorrerá com uma mancha, uma mácula que o Pre-
sidente da República quis jogar no craque Ronaldo. 
Tirado a engraçado, sem ter graça, mau humorista, o 
Presidente da República atacou o ponto fraco do cra-
que no sentido de que ele estava gordo. E o craque 
respondeu – pobre Presidente da República que ouve 
isso! –: “Aqui também dizem muito que o senhor con-
tinua a beber, a se embriagar, e outras coisas mais. É 
pena que eu não possa dizer tudo”. Quer dizer, quan-
do o Presidente da República ouve isso, é um sinal de 
que o nosso País está realmente sem rumo e com a 
insensatez presidindo a República. Primeiro, ele não 
deveria falar nada que não fosse de incentivo; segundo, 
ele não precisava ouvir que gosta de se embriagar. E 
ainda mais: no outro dia, ele prova isso em discurso, 
quando diz: “Também a soja serve para uma cacha-

cinha”. Perante cento e tantos milhões de brasileiros, 
o Presidente da República diz que gosta da cachaça. 
Pouco importa que ele goste ou não da cachaça, ele 
não pode é governar bêbado.

Daí por que ele continua a errar, Sr. Presidente, 
e recebe lições como esta que tenho aqui, da grande 
jornalista Miriam Leitão, em artigo que escreveu “O 
pior de Lula”.

O Presidente Lula, adulado pelas pesquisas, in-
suflado pelos áulicos, está-se superando. Sempre foi 
de fazer declarações equivocadas mas, nos últimos 
dias, excedeu-se. Ele disse recentemente que é um 
“predestinado a reduzir a pobreza no Brasil”. Mais um 
dos seus irrefreáveis e superlativos auto-elogios. Ser 
presidente deve mesmo inflar o ego, mas alguém ao 
seu lado deveria dar-lhe conselhos de humildade.

Aos números: a pobreza caiu mais em 94/95, na 
passagem entre Itamar Franco e Fernando Henrique, 
do que nos anos Lula.

Ouça o PT: em 94/95, a pobreza caiu mais que 
nos anos Lula!

Caiu oito pontos percentuais no Plano Real; caiu 
menos de três pontos percentuais agora. Qualquer dú-
vida, consultar o Ipea, órgão oficial de pesquisa.

Na sexta-feira da semana passada, numa agenda 
dedicada exclusivamente à campanha eleitoral, o Pre-
sidente Lula avisou que daria um número que surpre-
enderia os interlocutores: apenas 18% dos estudantes 
universitários [vejam como ele mente] de São Paulo 
estudam em escola pública; os outros, em universidade 
privada. Prova, garantiu, do descaso das autoridades 
paulistas com a universidade pública. Queria atingir seu 
concorrente Geraldo Alckmin; vitimou os fatos.

Referência de leitura para o presidente: o Cen-
so da Educação Superior de 2004. Feito no Governo 
dele, está fresquinho. Lá está registrado que o número 
é pior: 16% dos universitários paulistas estudam em 
escola pública e 84% em particular. Mas a culpa não 
é do governo estadual. Em São Paulo, o ausente é o 
governo federal, que dá matrícula para apenas 1% dos 
estudantes paulistas. [Respondam, petistas!] Por pú-
blico, em São Paulo, entenda-se estadual e municipal. 
No Sudeste, o número é quase o mesmo, mostrando 
que não é um problema paulista. No Brasil todo, é de 
28% a 72%. Recomenda-se ao presidente olhar os 
números calculados durante sua própria gestão. Isso 
já evitaria alguns dos equívocos diários.

Parem, portanto, de elogiar a educação neste 
Governo, porque os números são piores do que nos 
governos passados! Estão aqui os números certos do 
Ipea, dados por Miriam Leitão, uma jornalista séria e 
competente que merece o respeito de todos os polí-
ticos brasileiros.
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Todo dia, é só abrir os jornais e encontrar as úl-
timas pérolas: os auto-elogios, os erros de conceito, 
os números truncados, as avaliações intempestivas, 
as referências históricas desinformadas. A de quin-
ta-feira foi a crítica à educação na década de 90, em 
que houve, segundo Lula, �um descompromisso com 
o futuro�. O nosso déficit educacional é enorme, mas 
ele ficou menor exatamente na década de 90, quando 
se universalizou o ensino fundamental. No começo da 
década, havia 18% de crianças fora da escola; no fim 
dos anos 90, estavam quase todas dentro das salas 
de aula. É o oposto do que diz o presidente. Na educa-
ção, há tanto a fazer que o melhor é cada presidente 
correr atrás do prejuízo.

As pesquisas eleitorais dão favoritismo ao pre-
sidente e ele tem uma grande chance de se reeleger 
e ficar por mais quatro anos. O povo vai decidir e ain-
da tem tempo para pensar. Se decidir por renovar o 
mandato, quem não gostar do resultado vai respeitar 
a decisão das urnas. Democracia é assim. Como pre-
sidente, Lula errou e acertou; adotou políticas certas 
e erradas, fez escolhas que resolvem ou que agravam 
velhos problemas. Avançou em alguns pontos, retro-
cedeu em muitos outros, como todo governo. Mas im-
batível o presidente é na quantidade de sandices que 
diz quando se solta, insuflado pelos aduladores [os 
aduladores, infelizmente, também estão aqui, nesta 
Casa, e na outra Casa do Congresso].

Uma parte do pensamento vivo de Lula apenas 
desinforma. Outra é pior: deseduca. Durante todo o seu 
governo, o presidente Lula deu sinais ambíguos aos 
movimentos sociais. Por atos, tem sugerido que eles 
têm direito de infringir a lei porque representariam os 
excluídos. Esse mesmo erro ele cometeu na questão 
recente com a Bolívia: afirmou que ela tinha direito de 
se apropriar de bens da Petrobras por ser pobre.

Ora, até contra o Brasil esse presidente da Re-
pública fica!

As enormes desigualdades sociais são um fato; 
que os mais pobres sejam representados por esses 
movimentos sociais radicais é uma hipótese; que eles 
tenham indulto para desrespeitar a lei é um erro pe-
rigoso.

O que aconteceu esta semana não foi um fato 
isolado, não ocorreu por acaso. Veio sendo constru-
ído há muito tempo. Eles invadem fazenda produtiva 
e destroem propriedade privada e, em seguida, são 
recebidos no Palácio e, ao sair, avisam que vão con-
tinuar invadindo. Isso se repetiu ao longo de quatro 
anos. Na Bahia, o MST, movimento liderado pelo inclu-
ído João Pedro Stédile, invadiu a fábrica da Veracel e 
destruiu parte do que estava plantado. Em janeiro do 
ano passado, o presidente visitou o acampamento dos 

invasores e disse que, quando terminasse o governo, 
voltaria para os seus “amigos verdadeiros”.

Quer dizer que esses amigos aí são falsos; os 
verdadeiros estão no MST. Vocês, infelizmente, vão ver 
que o que acontecerá de pior não vai ser para Lula, 
mas para o Brasil.

Em maio de 2005, enquanto Lula recebia os lí-
deres do movimento no Palácio, sem-terra se enfren-
tavam com a Polícia Militar em frente ao Congresso 
num conflito que deixou 40 feridos e que prenunciava o 
que aconteceu esta semana. Quando a Via Campesina 
destruiu o laboratório da Aracruz, o governo estadual 
suspendeu as verbas públicas para o movimento. O 
governo federal não teve a mesma firmeza.

Quando o presidente diz que os mensaleiros fo-
ram “submetidos à tortura” na CPI, é apenas esquisi-
to. Mas quando ele incentiva quem descumpre a lei, é 
uma perigosa insensatez.

Assim falou Miriam Leitão. Outros falariam do 
mesmo jeito ou até com mais força, porque o Presi-
dente, realmente, está levando o país ao caos, e só 
os cegos não vêem isso, os cegos bajuladores, os 
cegos que querem cargos no governo, cargos que, 
infelizmente, Sr. Presidente, não são para servir ao 
Brasil, mas para servir a eles próprios. Isso é muito 
triste para o nosso País.

É uma pena que o partido de V. Exª não tenha 
candidato à Presidência da República, mas, seja como 
for, ainda tenho confiança de que V. Exª reagirá, como 
Presidente do Congresso Nacional, contra as atitudes 
ignóbeis, contra as atitudes violentas desse Presidente 
que usa o boné dos desordeiros para demonstrar que é 
um deles; que fala contra os nossos melhores craques, 
como é o caso de Ronaldo, desestimulando seu êxito 
na partida, e recebe a resposta de que deveria beber 
menos. Realmente, deveria beber menos. Se bebesse 
menos, talvez o Brasil estivesse em melhor situação. 
O que não pode ocorrer é esse Presidente querer es-
pezinhar, como está espezinhando, o Congresso.

Quando V. Exª anuncia dessa mesa que chegaram 
novas medidas provisórias, V. Exª está anunciando que 
o Congresso Nacional vai ficar parado por mais tempo. 
V. Exª tem – não posso deixar de dizer –, assim como 
o Presidente Aldo Rebelo, a grande responsabilidade 
de dizer ao Presidente: “Não mande suas medidas pro-
visórias porque nós não vamos tomar conhecimento 
delas”. Não podemos parar o Congresso. O Congresso 
poderá ficar sem condições de disputar eleições por 
causa das medidas provisórias. 

Apresentei projeto, mas ele não anda. Não anda 
por quê? Porque ele manda segurar: ele manda segu-
rar aqui e manda segurar lá. Aqui, fecha a pauta – a 
culpa não é de V. Exª –, mas, lá, a culpa é do Presi-
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dente Aldo Rebelo, que sofreu na Casa Civil grandes 
humilhações, mas hoje quer provar que é mais amigo 
dele do que ontem.

Sr. Presidente, vivo momentos difíceis quando 
trato desses assuntos nesta tribuna, e ainda terei de 
tratar amanhã de outro assunto muito mais grave. 
Quero que V. Exª fique atento. Já que não vamos ter 
votação, que tenhamos este Congresso aberto todos 
os dias possíveis. É um erro parar o Congresso, pois é 
aqui que se ouve a voz da Nação. Com a paralisação 
do Congresso, Lula ficará mais livre ainda para fazer 
as arbitrariedades, para praticar os atos autoritários 
que ele é capaz de realizar – só pensa em lucro para 
os seus e para os seus amigos, daí por que um ilustre 
Parlamentar declarou: “Vou ficar com Alckmin, porque 
não posso apoiar um ladrão”. E não há resposta de 
ninguém. Todos ficam calados. Ficam calados porque 
não têm resposta. Jamais um candidato meu seria 
chamado de ladrão sem que houvesse resposta da 
minha Bancada.

Sr. Presidente, esta situação que vivemos não 
pode continuar. Peço a V. Exª que use de sua inteli-
gência e da coragem que tem demonstrado à frente 
da Presidência desta Casa para que possamos evitar 
que essas medidas provisórias cheguem aos borbo-
tões, paralisando as nossas atividades.

Até dezembro, vejam só, não vamos votar; sere-
mos vítimas do excesso de medidas provisórias. É as-
sim que ficaremos perante o povo por causa dessa falta 
de respeito do Presidente para com o Congresso.

As Mesas do Congresso, tanto a da Câmara 
como a do Senado, deviam ter o poder imediato de 
dizer: “Esta matéria não é urgente nem relevante. Con-
seqüentemente, nós não vamos votá-la. Vamos votar 
a Ordem do Dia”. E aí não aconteceria nada, iríamos 
disputar isso no Supremo Tribunal Federal, que tam-
bém não iria se calar diante de tanta barbaridade feita 
pelo Presidente da República. 

Apelo para V. Exª, Sr. Presidente, na certeza de 
que V. Exª fará o possível para evitar essas medidas 
provisórias que trancam a pauta e desmoralizam o 
Congresso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presi-

dente, peço a inscrição como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Temos inscrito o Senador Alvaro Dias, que pre-
cisa viajar. Senador Arthur, a intervenção do Senador 
Alvaro Dias será rapidíssima. Em seguida, darei a pa-
lavra a V. Exª, com muita satisfação.

Eu queria dizer ao Senador Antonio Carlos que 
concordo com o que S. Exª acaba de dizer com rela-
ção às medidas provisórias, sobretudo. Estamos per-
manentemente com a nossa pauta trancada. Fizemos, 
do ponto de vista do Congresso, o que poderíamos 
fazer: votamos uma alteração profunda, retirando, in-
clusive, a eficácia das medidas provisórias a partir de 
sua edição. É importante que isso ande na Câmara 
dos Deputados.

Ontem, tive oportunidade de dizer pessoalmente 
ao Presidente da República que, enquanto tivermos 
essa quantidade de medidas provisórias, vamos ter 
muita dificuldade para deliberar sobre coisas do dia-a-
dia do Senado Federal, como a votação de embaixa-
dores e diretores de agências, a votação das matérias 
de nosso dia-a-dia. No ano que passou, invertemos a 
equação: 57% das matérias aprovadas no Congresso 
foram matérias originárias do Legislativo. Neste ano, 
provavelmente, o mesmo não vai acontecer em função 
da pauta permanentemente trancada pelas medidas 
provisórias.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, no-
bre Líder da Minoria no Senado Federal.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança 
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, estamos che-
gando ao final dos trabalhos de uma CPI emblemática, 
atípica. Na próxima semana, o relatório final será alvo 
de deliberação. Certamente, há discordâncias em rela-
ção ao texto apresentado pelo Relator Garibaldi Alves 
Filho, há votos em separado, e teremos uma decisão 
polêmica. Mas, certamente, se o relatório final é impor-
tante, mais importante foi o trabalho realizado por essa 
CPI, que, aliás, é diferente, eu já disse, porque resul-
tante de uma deliberação do Supremo Tribunal Federal, 
em razão de uma iniciativa do Senador Pedro Simon. 
S. Exª, por meio de mandado de segurança, obteve a 
consagração da jurisprudência, que não deveria ser 
jamais ignorada, de que a Minoria tem o direito sagrado 
de constituir e instalar a CPI no Parlamento.

Foi a resposta que encontrou o Senador Pedro 
Simon a uma operação “Abafa CPI”, articulada pelo 
Governo com o objetivo de impedir as investigações 
diante de escândalos que, lamentavelmente, ganharam 
espaço na mídia nacional.

O Supremo Tribunal Federal, Senador Romeu 
Tuma, deliberou pela instalação dessa Comissão. Pron-
tamente, o Senador Renan Calheiros cumpriu a deter-
minação daquela Alta Corte e determinou a instalação 
dessa CPI. Depois dela, vieram as outras, inclusive a 
última, que deve ser instalada brevemente: a CPMI 
dos “Sanguessugas.”
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Portanto, Sr. Presidente, mais importante do que 
o relatório final dessa CPI foi a sua origem e, da mes-
ma forma, o percurso que desenvolveu. Ela se trans-
formou no palco para apresentação de denúncias da 
maior gravidade, ensejando inclusive um debate sobre 
fato determinado, fatos conexos com o fato determi-
nado etc.

Mas o importante é destacar que a CPI reviveu 
episódios até então acobertados, como o de Ribeirão 
Preto, o assassinato do Prefeito de Campinas – o To-
ninho –, o assassinato do Prefeito Celso Daniel, de 
Santo André.

O papel dessa CPI foi fundamental para reviver 
esses episódios, trazendo-os à tona, colocando-os à luz 
para que pudesse ocorrer a necessária investigação.

A CPI estimulou o Ministério Público, a Polícia 
Federal, a polícia estadual para que as investigações 
se aprofundassem. E é exatamente em função desse 
estímulo e da investigação que se aprofundou que ti-
vemos a alteração da versão para o crime de Santo 
André. 

Portanto, este papel de uma comissão parlamen-
tar de inquérito é fundamental: propor transparência, 
convocar a autoridade responsável pela investigação 
judiciária e estabelecer a interação com a sociedade 
para que ela possa, motivada pela denúncia dos ilí-
citos praticados, pressionar as autoridades política e 
judiciária responsáveis pela investigação.

Não teríamos, Senadora Heloísa Helena, certa-
mente, alterado o rumo das investigações em Santo 
André, em Ribeirão Preto e mesmo em Campinas sem 
esse debate estabelecido no palco da CPI dos Bingos, 
que foi denominada de “CPI do Fim do Mundo”.

Ora, Sr. Presidente, agora, a decisão sobre o 
relatório. O Relator apresentou uma proposta de rela-
tório consistente, de profundidade; foi ao âmago das 
questões investigadas. Acreditamos que é possível 
aprimorá-lo, incluindo nomes que não constam entre 
os indiciados. Por isso, apresentamos – creio que em 
nome da Oposição, já que imagino ser compatível 
com o que deseja a Oposição em matéria de conclu-
são para essa CPI – um voto em separado que inclui 
entre os indiciados Gilberto Carvalho e José Dirceu, 
pela participação visível nos episódios de Santo André. 
Em um primeiro momento, participaram do esquema 
de corrupção lá implantado: a arrecadação de recur-
sos juntos às empresas de ônibus, concessionárias 
da Prefeitura Municipal, recursos esses que eram en-
tregues inicialmente ao Prefeito Celso Daniel, que os 
repassava a Gilberto Carvalho, que os transportava até 
José Dirceu. Portanto, essa participação ficou visível. 
É a constatação recolhida pela CPI nos trabalhos de 
investigação. Não há como, portanto, não indiciar aque-

les que participaram desse esquema de corrupção na 
Prefeitura de André.

Depois, veio a articulação política, visando a 
construir uma versão para o crime, e, dessa articu-
lação, participaram ativamente Gilberto Carvalho e 
José Dirceu.

As gravações de conversas telefônicas revelam: 
havia o estabelecimento de estratégia e o monitora-
mento das testemunhas, com orientação até mesmo 
no momento das entrevistas concedidas por pesso-
as supostamente envolvidas no crime do Prefeito de 
Santo André.

Aludia-se nessas gravações ao conhecimento do 
Presidente Lula, a ele se dava conhecimento do que 
se arquitetava em matéria de estratégia, na esperança 
de construir uma versão adequada politicamente no 
interesse do Partido dos Trabalhadores. O Presidente 
Lula era comunicado e consultado. Essas gravações 
foram apresentadas durantes os trabalhos da CPI.

É por essa razão que, no voto em separado que 
apresentamos, vamos recomendar ao Ministério Pú-
blico a apuração de responsabilidade do Presidente 
Lula não só nesse episódio, mas também no que diz 
respeito à investigação procedida envolvendo Paulo 
Okamotto, de movimentação financeira incompatível 
com o seu patrimônio, segundo o Coafi, e de relação 
com o Presidente da República, por meio de pagamen-
tos efetuados e registrados, inclusive contabilmente, 
pelo PT, o Partido dos Trabalhadores.

Não há, portanto, como não aprofundar as inves-
tigações por intermédio do Ministério Público. 

Há também uma relação financeira envolvendo 
Paulo Okamotto e o Presidente da República na TVT, 
TV dos Trabalhadores, que obtinha recursos públicos 
por meio de convênios celebrados com prefeituras mu-
nicipais, conforme a denúncia de Paulo de Tarso Ven-
ceslau. Esse fato também nos motiva a recomendar 
ao Ministério Público que apure responsabilidade da 
participação do Presidente da República nesses ilícitos 
praticados, que implicam o indiciamento de algumas 
autoridades públicas do Governo Federal – no caso, 
Paulo Okamotto, José Dirceu e Gilberto Carvalho. 

A Oposição sempre teve uma minoria escassa 
nessa Comissão Parlamentar de Inquérito e, por isso, 
conseguiu investigar todos esses fatos. 

Leio, na Imprensa, que há dúvidas em relação 
a dois votos que sempre perfilaram os objetivos da 
Oposição de investigar em profundidade. Quero ma-
nifestar, desta tribuna, a minha confiança no voto do 
Senador Augusto Botelho, do PDT, que, sempre com 
muita consciência e responsabilidade, contribuiu para 
que os escândalos fossem investigados, os fatos fos-
sem apurados e os responsáveis fossem alcançados 
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de forma implacável, porque é isso que deseja o povo 
brasileiro. 

O Senador Augusto Botelho, conscientemente, 
encaminhou o relatório aos integrantes do seu Partido, 
à Bancada do seu Partido, para que o seu voto seja o 
espelho democrático daquilo que aspira o PDT, no Se-
nado Federal, em relação às conclusões dessa CPI. 

E o PDT tem sido um Partido afirmativo, tem sido 
uma brava agremiação, denunciando os desmandos 
governamentais constantemente. E é por essa razão 
que eu não tenho dúvida de que a decisão do PDT será 
a de acompanhar um relatório final afirmativo, consis-
tente, de profundidade, que apure responsabilidades 
e indicie os principais responsáveis pelos escândalos 
investigados. 

Não há por que, agora, discutir se o fato é deter-
minado ou não é determinado. Aquilo que foi investi-
gado tem de ser alvo do relatório final. Para aquilo que 
se investigou há necessidade da conclusão, da deli-
beração. Tem de se buscar conseqüências para que 
não fique a idéia de que uma CPI se instala para fazer 
uma brincadeira, para expor pessoas sem conseqüên-
cia alguma; para execrar pessoas e não puni-las. Não 
estabelecer o início dos procedimentos para respon-
sabilização civil e criminal de eventuais envolvidos em 
delitos praticados, é frustrar a opinião pública. 

É claro que, em outros países, há uma diferença. 
Na França, por exemplo, quando o Ministério Público 
age para investigar, a CPI instalada esgota a sua mis-
são. Ela se esgota e se encerra. Mas não é o nosso caso. 
No Brasil, não há como não concluir, não há como não 
apresentar relatório com as necessárias conseqüências 
em função da investigação política realizada. 

E é bom destacar sempre: na investigação política 
podemos prescindir até mesmo de provas materiais. 
Embora, neste caso, existam – e existam substancial-
mente – provas materiais, testemunhais, confissões 
importantes. Portanto, há um arsenal que nos motiva 
a sermos rigorosos na finalização dos trabalhos dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Outro voto que se coloca às vezes em dúvida é 
o do Senador Mozarildo Cavalcanti, vice-Presidente 
da Comissão. Não creio que ele faltará, nunca faltou. 
Desde o início, esteve presente. Por motivo de saúde 
se ausentou há algumas semanas. Mas, certamente, 
retornará na próxima semana para participar do mo-
mento final, do desfecho dessa Comissão Parlamen-
tar de Inquérito, trazendo o seu voto decisivo para que 
possamos aprovar o relatório que o Brasil espera.

Não preciso fazer apelo ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti, é um homem consciente e responsável 
e, certamente, aqui estará, para contribuir com a sua 

participação no momento decisivo dessa Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

Peço, Sr. Presidente, apenas mais dois minutos, 
para que eu possa fazer referência a uma outra CPI. O 
Palácio do Planalto reagiu de forma dura aos ataques 
da Convenção do PSDB do último fim de semana. O 
Ministro Tarso Genro propôs, ontem, a investigação das 
privatizações selvagens do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, como resposta ao discurso duro do candidato 
Alckmin. Ora, vamos à verdade. É cinismo do Ministro 
Tarso Genro fazer essa proposta agora, porque o PT 
e o Governo já tiveram oportunidade de realizar essa 
investigação instalando essa CPI. 

O Governo Lula com maioria no Congresso não 
deixou funcionar a CPI das privatizações. Em março 
de 2005, ela foi criada na Câmara dos Deputados, foi 
definida, inclusive, pelo Líder do Governo na Câmara, 
como a CPI dos sonhos. No entanto, o Governo não 
pôde contar nem mesmo com a influência do Presi-
dente Aldo Rebelo para instalar essa CPI. Ao contrário, 
usou todos os meios para postergá-la. O propósito era 
investigar as acusações de irregularidades nas ven-
das de estatais realizadas no Governo Collor, Itamar 
e Fernando Henrique. 

A CPI não chegou a iniciar os seus trabalhos de-
vido a pressões do Governo Lula, pois grande parte 
de seus aliados não indicou os membros; ao contrário, 
o então Líder Alberto Goldman, do PSDB, indicou os 
representantes do nosso Partido, a exemplo do que 
ocorreu com o PFL. 

Portanto, o Ministro Tarso Genro age agora com 
cinismo, porque foi o Governo – e cabe ao Governo 
explicar o porquê – que não desejou a instalação dessa 
CPI das Privatizações. Agora o Sr. Tarso Genro apa-
rece para responder às denúncias do candidato Alck-
min, em Belo Horizonte, acenado com investigações 
dessa natureza.

Sr. Presidente, para concluir, em março de 2005, 
o Senador Arthur Virgílio apresentou um requerimen-
to para reagir a uma tentativa de chantagem como 
essa, propondo uma CPI para investigar privatizações. 
Composta de onze titulares e sete suplentes, ela tem 
todos os membros devidamente indicados pelos res-
pectivos Líderes. Portanto, Sr. Tarso Genro, o senhor 
que se beneficiou do mensalão no Rio Grande do Sul 
e não iria dar legenda para mensaleiros quando Presi-
dente do PT, peça ao Presidente do Senado, Senador 
Renan Calheiros, para marcar data para a eleição do 
Presidente, fazermos a indicação do Relator, e a in-
vestigação começará.

Muito ao contrário do que pensa o Sr. Tarso Genro, 
quem quer a investigação somos nós, principalmente 
no momento em que a Bolsa de Valores de São Paulo 
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queimou, em apenas uma semana, gordura acumulada 
durante o ano de 2006. 

Portanto, se o Sr. Tarso Genro deseja investigar, 
isso não é sincero da parte dele, porque o que fez o 
Governo durante os episódios das CPIs no Congres-
so Nacional foi tentar impedi-las. O Governo teve que 
aceitar uma decisão do Supremo, por iniciativa do 
Senador Pedro Simon, mas envidou todos os esfor-
ços para impedir que as CPIs fossem instaladas no 
Congresso Nacional. 

Se o Sr. Tarso Genro deseja investigar as priva-
tizações, estamos aqui para apoiá-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Renan 

Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado, Senador.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio 
como Líder do PSDB.

S. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Pois não, Senador.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.) 

– Eu gostaria de me inscrever para falar como Líder, 
na oportunidade em que me for possível.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Pois não, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, havíamos tomado uma decisão no 
sentido de que, quando houvesse manifestações, como 
agora, falariam um inscrito e um Líder, um inscrito e um 
Líder. Agora, com todo respeito, está falando o segundo 
Líder, e V. Exª está anunciando o terceiro!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, posso esperar tranqüilamente.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, pelo 
amor de Deus! Só que V. Exª já está anunciando o ter-
ceiro, e eu gostaria que o terceiro esperasse.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Deixem-me explicar: o terceiro, eu o inscrevi.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ah, 
bom!

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Assim procedemos porque os Líderes têm preferên-
cia, os delegados é que são intercalados.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não 
sabia. Eu pensei que fossem dois blocos: um de Líde-
res e um dos outros.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Mas tenho a impressão de que V. Exª...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não! V. 
Exª tem razão. Pensei que havia apenas dois grupos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senador José Agripino falará, sem dúvida, depois 
de V. Exª, porque S. Exª vai concordar com isso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está cor-
reto. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Assim que o Senador Arthur Virgílio terminar...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nunca 
pensei no nome de V. Exª, Senador Arthur Virgílio, 
pelo amor de Deus!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Ele ia votar em V. Exª, mas agora está triste por não 
poder fazê-lo!

O Sr. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
digo que fosse votar, mas ia apreciar a campanha lim-
pa e correta que o Senador Simon haveria de fazer 
para Presidente da República. A República mereceria 
receber esse brinde do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com a palavra o Sr. Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 14 de de-
zembro do ano de 2004, esta Casa aprovou o projeto 
de lei alterando a chamada Lei de Informática. A res-
posta original trazia dispositivos destruidores para a 
economia do meu Estado, ao criar incentivos que, na 
prática, possibilitavam que o maior segmento do Pólo 
Industrial de Manaus, o de televisores, se transferisse 
para regiões mais ricas e mais desenvolvidas.

Relembro que a proposição permitia que apare-
lhos com funções majoritárias de televisão pudessem 
ser fabricados como sendo monitores de vídeo. Com 
isso, passariam a usufruir dos incentivos da Lei de 
Informática.

Como Senador pelo Amazonas, obviamente insur-
gi-me, e com o apoio e compreensão dos meus Pares, 
os trabalhos do Senado foram obstruídos. E aí houve 
a participação substancial dos Senadores Jefferson 
Péres e Gilberto Mestrinho. Mas foram obstruídos os 
trabalhos até que pudéssemos chegar a uma redação 
que resguardasse minimamente as conquistas alcan-
çadas, após duras lutas, para a consolidação do Pólo 
Industrial de Manaus.

Devo ressaltar que o apoio que recebi desta 
Casa não significou qualquer concessão ou benesse. 
Deveu-se, sobretudo, aos excepcionais indicadores 
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da economia amazonense, uma região que precisa-
va desses dispositivos para que pudesse se afirmar 
como área econômica de relevância – é o que ela é 
na atualidade.

Ademais, o fortalecimento do Amazonas, e, por 
conseqüência, da Amazônia, é bom não apenas para 
a região. É bom e, mais do que isso, necessário para 
o futuro do Brasil. Eu já disse e venho insistindo nisto: 
a Amazônia é a região estratégica por excelência do 
Brasil, que dela depende para que o amanhã da Pátria 
a todos beneficie.

Os dados indicativos da economia amazonense, 
que tenho apresentado à exaustão, trouxeram à luz 
uma pujante, sólida e dinâmica economia ignorada pela 
maioria da Nação, atacada injustamente por precon-
ceitos e maltratada por instâncias mal-intencionadas 
da República, sempre prontas a opor dificuldades ao 
justo, merecido e, repito, necessário crescimento da 
Amazônia, terra de todos os brasileiros.

De fato, seria insano recusar apoio a um pólo pro-
dutivo que, em 2005, foi responsável por um faturamento 
de US$19 bilhões, por 100 mil postos de trabalho diretos 
e 350 mil indiretos, por R$10 bilhões de arrecadação 
tributária, por investimentos anuais de US$5 bilhões, 
por exportações de US$2,2 bilhões e que cresce em 
ritmo quatro vezes maior do que as importações. Não 
bastasse isso, o Pólo Industrial de Manaus foi respon-
sável pelo maior índice de crescimento industrial do 
Brasil em 2005, 12,1%, que é quatro vezes superior à 
média brasileira, de 3,1%. Isso tudo com um admirável 
índice de nacionalização, mesmo com o dólar barato 
e com a liberdade de importação.

Outro dado que deve e precisa ser levado em 
conta: 52% dos insumos industriais utilizados no Pólo 
Industrial de Manaus são comprados no próprio Brasil 
e, desses, 33% na própria região; ou seja, o Amazonas, 
por seu pólo industrial, propicia também o crescimento 
de outras áreas do País.

Em setembro de 2005, um ano após o memorável 
debate travado em torno da Lei de Informática, retornei 
a esta tribuna para alertar que manobras sorrateiras 
estavam sendo traçadas, visando a tornar sem efeito 
a proteção que aquela lei trouxe para o pólo de teIe-
visores de Manaus.

Os movimentos se davam no âmbito das ins-
tâncias que discutiam o destino do sistema brasileiro 
da TV digital. Evitei apontar os mentores intelectuais 
daquele movimento, embora entendendo que estava 
em curso um desrespeito à vontade soberana do Po-
der Legislativo. Esta é a Casa dos Estados, e o que se 
debateu aqui e o que aqui se aprovou levou em conta 
a saúde econômica do País como um todo. Não era 
possível que, em função de manobras indesejáveis, 

uma região fosse, toda ela, condenada à marginali-
zação e, em conseqüência, viesse a se fortalecer a 
concentração industrial no Brasil.

O Senado, e, por seu intermédio, o Poder Legis-
lativo, não concorda com nada que não represente o 
equilíbrio entre as regiões. O que estava ocorrendo era, 
na verdade, uma tentativa de invalidar, por soezes arti-
fícios de esgrima conceitual, a proteção que esta Casa 
entendeu que era preciso conferir ao Pólo de Manaus 
em seu segmento de fabricação de televisores.

Vamos colocar os pingos nos is para que a Nação 
fique inteirada corretamente sobre o que ocorria à dis-
tância, fora do controle do Senado da República.

Para escapar ao que determinou a Lei de Infor-
mática, aprovada nesta Casa em setembro de 2004, 
esboçava-se uma política industrial para o setor, na 
qual o artefato de conversão dos conteúdos digitais 
para exibição em aparelhos ainda não totalmente di-
gitais passaria a chamar-se terminal de acesso, em 
vez de set-top box, ou conversor de sinais, como hoje 
são incontestavelmente conhecidos.

Essa era uma tentativa para se retirar a produ-
ção de TVs, monitores, conversores de sinais e tan-
tos outros produtos que, a duras penas, conseguimos 
consolidar.

Tais manobras escancararam-se de forma sórdi-
da. Agora, um novo capítulo, sem qualquer cerimônia: 
até mesmo autoridades de importância na República 
vêm a público sugerir novas mudanças na Lei de In-
formática, na legislação que protege o Pólo Industrial 
de Manaus e na legislação complementar.

O que está ocorrendo tem endereço certo. Seu 
objetivo claro é o de viabilizar essa agressão à eco-
nomia do meu Estado – o que não permitirei, ninguém 
se iluda quanto a isso –, ou, até melhor, agressão à 
economia de um Estado que deve ser entendida como 
um patrimônio de todos os brasileiros.

O que está ocorrendo tem endereço certo. Seu 
objetivo é o de viabilizar essa agressão à economia 
do meu Estado. Repito isso com clareza, porque, an-
tes, abria-se sorrateiramente apenas um flanco. Ago-
ra, outras frentes se mostram tão perigosas quanto 
aquela, que, à época, parecia apenas uma inofensiva 
questão semântica no texto da lei. Explico: o admirável 
mundo novo que nos aguarda com o advento da TV 
digital antecipa um cenário em que o futuro da indús-
tria da eletrônica, de consumo de bens de informática 
e telecomunicações tenderá a ser configurado pelas 
tecnologias digitais atuantes em grande rede mundial 
de conteúdos: som, imagem, dados e outras formas 
de informação. Pouca diferença fará se o aparato de 
acesso é um celular, uma TV, um computador ou coi-
sa similar.
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Cientes dessa tendência, procuramos resguardar 
que pelo menos aquilo que hoje lá produzimos com 
qualidade, competitividade e alto grau tecnológico fi-
casse protegido por lei. Essa preocupação vem desde 
a época do Governo Collor, quando fomos obrigados 
a aceitar que os bens de informática passassem a ter 
incentivos quando fossem fabricados também fora de 
Manaus, abdicando-se, portanto, da proteção consti-
tucional, que garantia a exclusividade dos incentivos 
para a nossa região.

No entanto, Sr. Presidente, por ocasião da dis-
cussão das alterações à Lei de Informática a que me 
referi, também tivemos que aceitar restrições à nossa 
competitividade – e tem sido sempre assim. Toda vez 
que se anunciam mudanças, quem sai perdendo é o 
meu Estado. Aos poucos, direitos constitucionais fo-
ram sendo minimizados, relativizados, cerceados, mas 
desta vez será diferente. O Senado da República não 
haverá de permitir que manobras sinistras venham a 
ser vitoriosas e decretem o fim da vitalidade da Ama-
zônia e do Estado do Amazonas. Isso significaria o 
enfraquecimento do equilíbrio entre as regiões.

No cenário das tecnologias digitais, vale explicar 
mais didaticamente: um monitor, hoje considerado bem 
de informática, poderá ser fabricado fora do Pólo de Ma-
naus, usufruindo dos incentivos dessa Lei e, portanto, 
tornando-se concorrente das TVs fabricadas naquele 
Pólo. Nesse contexto, o principal dínamo da produção 
do Pólo de Manaus, estará comprometido.

Presentemente, as interpretações da Receita 
Federal para o assunto não são favoráveis. Mesmo 
assim, modelos de monitores que eram considerados 
televisores recebem incentivos da Lei de Informática 
porque são adaptados pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia e pelo Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio como monitores. É só consultar o 
modelo Flatron L173SA da LG, que está hoje no site 
do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A Solução de Consulta nº 80, de 30/12/2005, da 
2ª Região Fiscal da Receita Federal, esclarece com 
pormenores que esse modelo é uma TV e, por isso, não 
deveria usufruir dos incentivos da Lei de Informática.

Alto lá! Querem destruir a unidade nacional?
Alto lá mais uma vez! Querem desrespeitar o 

Legislativo?
Alto lá de novo! Querem condenar ao empobre-

cimento todas as Regiões que ficam fora do Centro-
Sul?

Estarei, como nunca, vigilante. Os Senadores da 
Amazônia, todos eles, também. O Senado da Repú-
blica, com sua altivez, não seguirá outro rumo. Estou 
certo disso. Por isso, desde logo, estou encaminhando 
à Mesa requerimentos para que, na forma regimental, 

sejam solicitadas informações ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, ao Ministério da Ci-
ência e Tecnologia e ao Ministério da Fazenda, acerca 
dos fatos e das denúncias que trago ao plenário.

O pedido justifica-se. Foi a Receita Federal, ao 
responder a uma consulta do Centro da Indústria do 
Estado do Amazonas, informando que qualquer apa-
relho que tenha funções de TV, ainda que possua ca-
racterísticas de monitor de computador, não pode ser 
considerado bem de informática.

Chamo a atenção para a gravidade do que acabo 
de ler: a Receita Federal, pelo menos aparentemente, 
ignora a lei ou não a interpreta corretamente.

Outro aspecto que nos afeta de forma mais ime-
diata é a questão do set-top box. Esse aparelho vai 
permitir que as atuais tevês, já presentes nos lares do 
Brasil, possam receber os sinais da TV digital. Quando 
as TVs já estiverem sendo fabricadas como digitas, de 
fato não precisarão mais desse aparelho. Entretanto, 
ainda ele se fará necessário, tanto para equipar aque-
las que já estão em uso, quanto aquelas que seguirão 
sendo fabricadas sem características digitais.

Pois bem! Hoje, esses aparelhos são fabricados 
no Pólo de Manaus porque não são considerados bens 
de informática.

Em 2005, foram fabricados em torno de 2,6 mi-
lhões de unidades, Senador José Agripino, Senadora 
Heloísa Helena, para sinais de TV via satélite, e mais 
de 180 mil para sinais de TV via cabo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Assistência simpática a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Estou 
honrado com a atenção do Senador José Agripino e 
da Senadora Heloísa Helena. O Amazonas se engran-
dece com ela, pois significa que isso se transformará 
em apoio para uma causa que é da Amazônia e que, 
sendo da Amazônia, é de todos os brasileiros.

Em 2006, somente até abril, já haviam sido fa-
bricadas cerca de 700 mil unidades para TV via sa-
télite e cerca de 100 mil para TV via cabo. Essa pro-
dução toda, contudo, é ínfima relativamente ao que 
será demandado pelo mercado quando a TV digital 
for implantada. Por isso, os produtores de outras regi-
ões do País, com apoio escancarado de autoridades 
da República, movimentam-se para levar parte ou até 
a totalidade dessa produção para o Sul e o Sudeste. 
Pretendem manter a concentração industrial numa 
única área do Brasil.

Os caminhos que estão tomando são dois. Pri-
meiro: tentam mudar a legislação para incluir o set-top 
box como bem de informática, assim como fizeram com 
o telefone celular, obrigando a transferência de várias 
fábricas instaladas em Manaus. Segundo: querem 
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dar um novo nome para esse aparelho, chamando-
o de terminal de acesso. Nesse caso, não precisaria 
considerá-lo bem de informática porque esse terminal 
é taxado com IPI mínimo, o que compensaria a sua 
fabricação fora do Pólo Industrial de Manaus. Tercei-
ro: as NCMs, as Normas Comuns do Mercosul, que 
começam a utilizar com esse propósito e uma cada 
vez mais clara conivência oficial, têm os números 
8528.1211 e 8528.1219.

A denúncia que trago ao plenário do Senado da 
República é grave e sugere que todos nos coloquemos 
em alerta – sim, em alerta. Se esses movimentos forem 
vitoriosos, será um escárnio em relação ao Congresso 
Nacional, com o impatriótico, ilegal e suspeito propó-
sito de esvaziar uma decisão soberana do Legislativo, 
arduamente decidida em favor de uma região que tem 
sabido honrar os incentivos que recebeu da Nação, 
diferentemente do que já vimos em outras plagas e 
em outras situações.

Agora mesmo, constata-se que um grande núme-
ro de empresas que estão fora do PIM não aplicaram 
corretamente em pesquisas de desenvolvimento as 
contrapartidas aos incentivos da Lei de Informática. 
Deveriam, pois, ser multadas e compelidas a recolher 
o IPI que deixaram de pagar. E o que acontece?Ora, 
Senhor Presidente, tenta-se um acordo para legitimar 
a esperteza e a impunidade. Em Manaus, tudo foi feito 
às claras, corretamente. Tenho certeza, porém, de que 
se alguma empresa de lá tivesse agido dessa forma 
seria execrada como fraudadora. Agiriam com dois 
pesos e duas medidas, prejudicando quem porventu-
ra infringisse a lei na minha terra, o que não aconte-
ce em outras plagas quando empresas infratoras são 
beneficiadas.

Encerro, Sr. Presidente, renovando o apelo aos 
meus Pares apoio para que o Senado, mais uma vez, 
seja altaneiro e evite a fragilização da produção desses 
produtos no Pólo Industrial de Manaus. Temos ciência 
do elevado percentual de desemprego no Brasil. Ma-
nobras contrárias ao Pólo Industrial de Manaus sig-
nificariam agravar o problema do desemprego. Hoje, 
as empresas ali existentes empregam em torno de 47 
mil líderes – pais ou mães de família ; faturam mais de 
R$12 bilhões e exportam R$1 bilhão.

Tenho certeza de eu, Jefferson Peres, Gilberto 
Mestrinho e o Senado, como um todo, estaremos aten-
tos. Se esse movimento prosseguir, não tenho dúvida, 
assumiremos a trincheira e buscaremos todos os re-
cursos ao nosso alcance para defender nosso Estado 
e nosso povo, na certeza de que estaremos, isso sim, 
defendendo também os interesses do Brasil.

Há, rondando em lugares sinistros, as tentati-
vas de estancar o êxito do Pólo Industrial de Manaus, 

uma idéia que deu certo e que beneficia a Amazônia 
Ocidental, mais o Amapá e o próprio Brasil, assegu-
rando, ademais, o próprio futuro deste País. A Amazô-
nia, repito, desta vez para encerrar mesmo, é a região 
estratégica, por excelência, deste País.

Sr. Presidente, encaminho à Mesa, além deste 
pronunciamento, denúncia que ontem fiz.

Há meses, saiu uma portaria do Ministério da Saú-
de com deferimento do processo de contratualização 
do Hospital Universitário Getúlio Vargas, instituição que 
pertence à Universidade Federal do Amazonas. Isso foi 
feito após rigorosa auditoria dos Ministérios da Saúde 
e da Educação, que durou mais de um ano. Trata-se 
do programa criado pelo próprio Governo Federal, de 
estruturação dos hospitais universitários e de ensino.

Muito bem. A portaria foi assinada, mas não foi 
publicada, Sr. Presidente. Então, o resultado é que, 
dentro de dias, não se poderão mais transferir recursos 
para o Hospital Universitário da Universidade do Ama-
zonas e ele, pura e simplesmente, parará de prestar 
os serviços que presta à população de meu Estado, à 
população dos Estados vizinhos e à população de pa-
íses vizinhos que recorrem aos serviços competentes 
do Hospital Universitário Getúlio Vargas.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Sras e 
Srs. Senadores, volto a tratar de um grave problema 
na área de saúde de meu Estado. É um problema sé-
rio, que reclama urgente solução.

Há meses, sim, há meses, saiu uma portaria do 
Ministério da Saúde, com o deferimento do Processo 
de Contratualização do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas, o hospital universitário da UFA. Isso após rigo-
rosa auditoria dos ministérios da Saúde e da Educa-
ção, que durou mais de um ano. Trata-se do programa, 
criado pelo próprio Governo Federal, de Estruturação 
dos Hospitais Universitários e de Ensino que visa dar 
estrutura mínima de sobrevivência financeira a essas 
Instituições.

A portaria, repito, foi assinada. E tudo estaria bem 
se também tivesse sido publicada. Não foi.

Não foi e isso é sério, muito sério. Daqui a 14 
dias, o Hospital Universitário Getúlio Vargas não vai 
poder celebrar convênios com o Governo Federal, para 
continuar prestando seus bons serviços à população 
de Manaus, de numerosas outras cidades do Estado 
e até mesmo populações de países limítrofes.
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Outro dado: por não ter sido publicada a Portaria, 
verbas dos Ministérios da Saúde e da Educação não 
poderão ser repassadas ao Hospital.

O apelo que recebi de Manaus é gritante. E con-
tém um alerta: o Hospital Universitário Getúlio Vargas, 
centro de excelência em diversas áreas medicas que 
atende, não somente a população de Manaus ou do 
Amazonas, mas de toda a Região, até a de países 
limítrofes, poderá fechar as portas, sem as verbas fe-
derais para a compra inclusive de suprimentos bási-
cos, como anti-sépticos, seringas, algodão, dipirona e 
outros medicamentos.

Será esse mais um retrato da ineficiência do Go-
verno Federal?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 

Espero que o Governo esteja atento ao apelo de V. Exª. 
Quero alertar as Srªs e os Srs. Senadores que, 

por determinação do Presidente da Casa, impreterivel-
mente, às 14 horas a sessão será encerrada.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, por 
dez minutos. Em seguida, ao Senador José Agripino, 
pela Liderança. 

Apelo para que sejam rápidos. O Senador Amir 
Lando também está inscrito e, antes de S. Exª, o Se-
nador Heráclito Fortes. 

Eu só queria que compreendessem que a ses-
são se encerrará às 14 horas, impreterivelmente. Mui-
to obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É uma 
determinação de S. Exª, o Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Foi estabelecido, previamente, com todas as Lide-
ranças, que, hoje, a sessão iniciar-se-ia às 10 horas e 
encerrar-se-ia, impreterivelmente, às 14 horas. Estou 
apenas confirmando decisão anterior e espero que haja 
a compreensão de todos, para que ninguém chegue 
às 14 horas e 10 minutos e queira usar a palavra, o 
que traria um transtorno.

A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – De 
todas as Lideranças não, porque eu nem sabia da de-
cisão, mas tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 
Foi avisado antes, Senadora Heloísa Helena, mas V. Exª 
terá direito à palavra se quiser que eu a inscreva. 

A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Quero 
que me inscreva.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª está inscrita como Líder.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Em pri-
meiro lugar, Sr. Presidente, quero dizer que o Senador 

Paulo Paim, o Senador Heráclito Fortes, o Senador 
Sérgio Zambiasi e eu, que nos esforçamos muito com 
relação à Varig, estamos com reunião marcada com 
os trabalhadores que fazem parte dessa fantástica 
campanha para manter a empresa, junto ao senhor 
Juiz de Direito, que está marcando a sua posição de 
uma maneira emocionante. Realmente, fazia tempo 
que não se via uma figura do Judiciário marcando a 
sua posição com tanta firmeza. S. Exª está buscando 
uma fórmula, uma solução.

Os jornais de ontem foram dramáticos ao mostra-
rem que o Governo já está com tudo preparado para 
o fechamento da Varig. Se a Varig fechar, ele já tem 
um esquema de tudo o que vai acontecer. Até agora 
não apareceu um esquema do Governo para salvar 
a Varig – mas a Varig já o tem. O Governo já tem um 
esquema para o que fazer quando a Varig fechar. Ten-
temos falar com a Chefe da Casa Civil para que isso 
não aconteça, Sr. Presidente. 

É um dia sério e responsável para a Varig e para 
o Brasil. Conversaremos com o Sr. Juiz para lhe dar 
solidariedade e cobertura para as medidas que ele 
está tomando. Falaremos com o grupo para que ele 
tenha o estímulo de continuar e, por amor de Deus, o 
Governo vai sair muito mal desse episódio. Se a Va-
rig fechar, eu direi com todas as letras: foi o Governo. 
Aquele velho plano antigo do Chefe da Casa Civil, que, 
quando começou, de saída, já queria entregar a Varig 
para a TAM e que já estava tudo resolvido – a Varig 
ficava com 5% e a TAM com 95% –, esta Casa se re-
belou. O Governo passou a boicotar, boicotar, boico-
tar, boicotar. A Varig passou a ter de pagar a gasolina 
no dia anterior, ou seja, pagar hoje a gasolina que irá 
usar amanhã, e é o maior credor da Varig. Se a Varig 
quebrar, quem provocará isso são as empresas esta-
tais – a Petrobras, aeroportos e outros.

Hoje está na chefia da Casa Civil uma pessoa 
por quem tenho a maior admiração e o maior respeito 
– bem diferente do anterior. Espero que S. Exª tenha a 
grandeza de ver que estamos nas 48 horas decisivas, 
grandeza de ver e ajudar na questão da Varig.

Sr. Presidente, volto a esta tribuna, mas infeliz-
mente, estamos em uma posição que eu não sabia. 
Pensei que a ordem para falar era primeiramente o 
Líder e depois o povão. Mas fui informado agora por V. 
Exª que a ordem é primeiramente o Líder, depois quem 
tem licença do Líder para falar e, finalmente, o povão. 
Então, fui reduzido a último. Pensei que era segunda 
classe, mas sou terceira classe. E, neste Congresso, 
é assim, Sr. Presidente.

Eu queria falar com o Sr. Jader, na Presidência.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª é 

hors-concours, é extraclasse.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obriga-
do.

Eu queria falar com o Sr. Jader na Presidência. 
Imagine. Eu tenho tanta mágoa do Sr. Jader que...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Mas V. Exª não está me vendo como tal, não é?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu quis 
dizer o Sr. Renan. Por amor de Deus, eu nunca faria 
isso a V. Exª. Eu tenho V. Exª como uma das pessoas 
mais corretas e mais dignas. Eu não faria uma com-
paração dessas. V. Exª não merece.

Mas o Sr. Renan estava ontem na reunião do 
PMDB. Lá estava ele. O PMDB sepultou a candidatu-
ra própria. Há quatro anos, aconteceu o mesmo, se-
pultaram a candidatura do MDB, e os mesmos foram 
ao Palácio da Alvorada. E a Rede Globo, por meio do 
Jornal Nacional e do Jornal da Noite, mostrou-os to-
mando champanhe com o Presidente Fernando Hen-
rique, festejando o fato de que o PMDB não iria ter 
candidato.

Pois, ontem, foi a mesma coisa: a Comissão Exe-
cutiva decidiu não ter candidato. O ilustre Presidente 
da Fundação, Deputado Moreira Franco, disse que 
deveríamos sepultar o cadáver da candidatura ontem 
mesmo, porque alguns queriam deixar para sexta-fei-
ra. Mas como vamos deixar insepulto o cadáver, ali, 
cheirando mal? Essas foram as expressões do ilustre 
Presidente da Fundação, e, por unanimidade, decidi-
ram que o PMDB não terá candidato. 

E saíram dali para comunicar ao Presidente da 
República. Lá estavam o Sr. Renan; lá estava o Sr. 
Sarney, que não compareceu a nenhuma reunião da 
Executiva, nem à reunião do Partido, nenhuma! Mas 
vai a todas com o Dr. Lula! Lá estava o Sr. Jader, res-
suscitando, e foram lá. O argumento que apresenta-
vam, ao Partido, é que não deveríamos apresentar 
candidato a Presidente da República, primeiro, porque 
não tínhamos alguém de expressão, segundo, porque 
o importante é eleger governador. Eleger governador. 
Presidente deixa para depois. Mas eu dizia: eleger go-
vernador é importante. E a candidata a governadora 
do Jader é a Senadora Júlia, do PT. O candidato do 
Renan a governador é o senhor do PSDB em Alago-
as. O que foi Ministro e que agora é o grande líder do 
PMDB no Ceará tem um candidato, que é do PT. E o 
grande líder, Dr. José Sarney, no seu Estado, é como 
ele diz: “O meu partido é a minha filha, não tem tribu-
nal, não tem nada”. E, no Estado onde ele tem o título 
eleitoral e é candidato ao Senado, o candidato que 
apóia a Governador é do PS.

Quando falamos para o Collor... Estou ficando 
meio velho: pensei no Renan e me lembrei do Collor. 
Quando eu fui falar para o Renan ontem que Alagoas 

não tem candidato e deveria ter uma candidatura pró-
pria, ele respondeu ao meu questionamento: “V. Exª 
sabe que Alagoas não tem uma candidatura própria 
do PMDB porque sou Presidente do Senado e, como 
tal, é impossível ser candidato”. 

Eu disse: “Sei que V. Exª é primus inter pares, 
o número um não só em Alagoas, mas no Brasil. Será 
que o Estado de V. Exª não tem um segundo nome, 
do PMDB, que possa ser candidato a Governador? 
V. Exª está dizendo publicamente aqui que Alagoas 
não tem candidato a Governador porque V. Exª é Pre-
sidente do Senado e não pode ser. Mas não tem um 
segundo nome?” 

Saíram dali e foram ao Palácio. Foram ao Palácio. 
Está aqui na Imprensa. O Correio Braziliense está 
publicando que o Dr. Sarney, que não foi à reunião, 
estava esperando para ir ao Palácio. Dr. Renan, Dr. 
Jader, nosso amigo Geddel, da Bahia, esse comando, 
que é uma espécie de aliança estrangeira, de legião 
estrangeira que tomou conta do PMDB. Então, foram 
ao palácio comunicar que o PMDB não terá candida-
to. Tudo bem. Foram comunicar que o PMDB vai lutar 
para ter Governadores. Tudo bem. Foram ao palácio 
para dizer: “Olha, Sr. Lula, nós não temos candidato à 
Presidência, mas nós vamos lutar e queremos o apoio 
dos senhores para os nossos candidatos a Governador”. 
Tudo bem. O Jader vai dizer: “Olha, agora mudou. Eu 
estava apoiando o PT em Belém do Pará, mas agora 
que nós não vamos ter candidato, o PT vai nos apoiar 
em Belém do Pará”.Tudo bem. 

Não, foram ao Palácio. Sabe quando nós perde-
mos o pudor, quando nós não temos... Porque todos 
nós temos princípios, ética, maneira de agir. Há coisas 
em que temos até medo de pensar alto. Nós perde-
mos isso. A reunião deveria ser pelo menos fechada. 
Fechem a porta, não falem nada. Não, mas saiu no 
jornal. E, se saiu no jornal, é porque deram. E, uma 
reunião fechada, no Palácio da Alvorada, com o Pre-
sidente da República, se saiu no jornal, é porque tem 
alguma fonte. 

A Executiva Nacional do PMDB decidiu, ontem, 
por unanimidade, enterrar a candidatura própria do 
Partido à Presidência. Sem candidato, com o cadá-
ver, ainda insepulto, a Executiva Nacional demarcou 
a convenção que, por determinação judicial, seria re-
alizada na próxima quinta-feira. No final da sessão, os 
Senadores Renan Calheiros e José Sarney foram ao 
Palácio do Planalto comunicar a Lula sobre a decisão 
do PMDB. Eles confirmaram o apoio da ala governista 
do PMDB ao projeto de reeleição. Mas ponderaram: é 
necessário que o Governo resolva com rapidez algu-
mas pendências.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas logo 
nas pendências, Sr. Presidente? V. Exª não quer ouvir 
as pendências?

É necessário resolver algumas pendências para 
que o partido entre firme na campanha. Essas pen-
dências referem-se à nomeação de quadros do PMDB, 
para a diretoria dos Correios, para a Agência Nacional 
das Telecomunicações, Anatel, para o Ministério da 
Saúde, para o Ministério dos Transportes.

No encontro, Lula disse a Renan e a Sarney 
que, após ser confirmado pelo PT como candidato a 
reeleição, a convenção ocorrerá no próximo dia 24. 
Convidará o Presidente Michel Temer para uma con-
versa institucional. 

Outros jornais falam mais, Sr. Presidente.
Esse é o MDB, esse é o velho MDB. Não, eles 

não sepultaram a candidatura do MDB à Presidência 
da República lá na convenção. Eles sepultaram a dig-
nidade, a ética e a moral da coisa pública lá no Palácio 
da Alvorada, e sepultaram um nu sem um mínimo de 
vergonha, sem um mínimo de grandeza, escancara-
damente. E já estavam doidos para resolver, resolver, 
resolver, porque o Governo teria dito que não faria as 
nomeações enquanto não ficasse resolvido que o MDB 
não teria candidato. E, ontem, resolvido o assunto, eles 
foram apresentar a conta. Parece que o Garotinho ain-
da quer entrar em juízo porque a juíza mandou fazer 
a convenção. Mas parece também que a Executiva 
vai entrar contra porque não quer fazer a convenção, 
alegando que não tem candidato. O Garotinho quer se 
inscrever como candidato e quer entrar em juízo dizen-
do que quer a convenção. E a informação que tenho é 
de que o Lula não paga a conta enquanto não resolver 
esse problema; e estão numa angústia tremenda. Essa 
é o nosso MDB, Sr. Presidente. 

Eu disse ontem, lá, o que digo aqui: não tenho 
identidade nenhuma com essa gente, Sr. Presidente: 
Sarney, Renan, Jader, Suassuna, não tenho identida-
de, mas não vejo identidade nenhuma dessa gente 
com o MDB; uma legião estrangeira da qual estão à 
frente. Pegaram e estão usurpando empregos, favo-
res, vantagens, emendas, vale tudo para manterem os 
próprios privilégios.

V. Exª esteve fantástica ontem no programa Roda 
Viva, Senadora Heloísa Helena, fantástica. No fundo, a 
imprensa estava fazendo o papel dela, mas foi duro para 
que V. Exª pudesse aparecer melhor. Vejo com muita 
alegria a candidatura de V. Exª, mas acho que o MDB 
tinha o direito e a obrigação de ter um candidato. 

Numa hora como essa em que parece, de cer-
ta forma, que as pesquisas nossas querem arquivar 
a ética, os bons costumes, a moral e a dignidade, al-
guém me disse que se aparecer o Lula roubando um 

supermercado e filmarem, e botarem na televisão, 
eles vão dizer que o Lula estava roubando para dar 
para os pobres; porque nada pega contra ele, porque 
o Governo está aí, pairando acima de tudo e acima 
de todos. Mas um dia essas coisas virão. Assim como 
as coisas da ditadura estão aparecendo hoje, esses 
dias virão à tona. Estou aqui para dizer: Sarney, Re-
nan, Suassuna, essa gente que está usando o nome 
do MDB sem reunir o Partido – a Bancada do MDB 
nunca se reuniu, a Executiva não se reuniu, o diretório 
não se reuniu –, quais são os nomes que eles estão 
levando ao Palácio e em nome de quem a não ser dos 
seus interesses? 

Gente como o Dr. Renan, que desde que abando-
nou o velho PCdoB – um grande partido – para arrumar 
dinheiro para a campanha do Collor, foi Líder do Collor, 
Ministro do Fernando Henrique, coordenador da cam-
panha do Serra e hoje o todo-poderoso do Lula. 

Ontem, Senadora Heloísa, perguntaram-lhe o que 
a Senhora tinha com o PT. Mas quem poderia imaginar 
que os homens de confiança do Lula, no Congresso 
Nacional, seriam o Sarney, o Renan, o Suassuana, o 
Jader, o Geddel? Esses são os homens da confiança 
do Lula, esses são os socialistas puro que o Lula tem 
como coordenação do seu Governo. 

Venho aqui em nome dos que estão mortos, dos 
que não podem falar. Ah! se Ulysses estivesse vivo, 
Tancredo, Teotônio! Ah! se os nossos velhos compa-
nheiros pudessem se expressar! Mas hoje é um dia 
que parece que estamos sepultados, como disse o 
Presidente da fundação: “Vamos sepultar essa gente; 
são cadáveres insepultos que estão ali”. E eles foram 
festejar a nossa morte distribuindo os cargos. Não sei 
se beberam champanhe. Da outra vez, a televisão os 
filmou bebendo champanha. Mas o Fernando Henri-
que é mais elegante, tem o estilo francês, a champa-
nha era mais apropriada. Naquela vez não apareceu 
a distribuição dos cargos. Dessa vez eles foram mais 
objetivos: a champanha fica para lá; vamos logo dis-
tribuir os cargos. 

É uma pena, Sr. Presidente. Estou a pensar com 
a minha gente sobre o que fazer. Primeiro, deixar muito 
claro, mas muito claro que nós não temos nada a ver 
com esta gente: Dr. Sarney, Dr. Renan, Dr. Suassuna. 
Essa gente não é o MDB. Não tem nada a ver com a 
nossa história, com o nosso Partido, estão usurpando 
o MDB. Mas um dia isso vai terminar, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino. 

Em seguida, a Senadora Heloísa Helena falará como 
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Líder. Depois, concederei a palavra aos Senadores 
Heráclito Fortes e Arthur Virgílio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, manifesto-me após esse discurso 
candente do Senador Pedro Simon, peemedebista 
histórico, que aqui falou com o coração. Cumprimento 
S. Exª pela sinceridade e pela autoria desse discurso. 
O Senador Pedro Simon é uma das melhores figuras 
da República, um homem de bem, possuidor de um 
padrão ético a toda prova, merecedor do respeito do 
povo brasileiro e que, com justíssima emoção, faz seu 
protesto em relação ao fato de o seu PMDB não ter 
candidatura própria.

Senador Pedro Simon, ontem estava em Natal 
com uma pessoa do povo que não é ligada em polí-
tica. Conversávamos sobre assuntos outros que não 
política, mas, de repente, ela me perguntou: “Senador 
José Agripino, quem é o político que o senhor admira?” 
Não tive resposta para dar a essa pessoa e devolvi-lhe 
a pergunta, dizendo: “Vou lhe dar uma seqüência de 
nomes e você, que não é ligada nem antenada em po-
lítica, me dirá quem conhece e quem não conhece”.

Senador Pedro Simon, V. Exª está ao lado do Se-
nador Arthur Virgílio, um palpitante líder de Oposição 
que usa a tribuna e a notícia com enorme freqüência 
por justo mérito. Comecei perguntando a essa pessoa 
se conhecia, ainda que de nome, Arthur Virgílio. Ela 
disse que não. Com certeza, ela não me reconheceria 
se eu não fosse potiguar e seu amigo. Perguntei por 
Renan Calheiros, e ela disse não; perguntei por Jorge 
Bornhausen, e ela disse não; perguntei por Marco Ma-
ciel, e ela disse: “Sim, foi Vice-Presidente”. Perguntei 
por lideranças da Câmara dos Deputados, e ela disse 
não. Lembrei-me de perguntar pelo seu nome, Senador 
Pedro Simon, ela disse: “Sim”. Conhece o seu nome.

Eu não ia nem falar sobre essa conversa que tive 
ontem, mas, a propósito do seu discurso, quero dizer 
que as pessoas menos antenadas com política guar-
dam o recall de sua presença. Estou lhe prestando um 
testemunho franco e sincero sobre uma conversa que 
tive, ontem à noite, com uma pessoa do meu Estado 
que não é antenada em política, mas que sabe, já ou-
viu falar e guarda referência sobre Pedro Simon. Isso 
só categoriza, qualifica o seu pronunciamento, que é 
sentido, que é sincero, que é verdadeiro e, com certeza, 
deve ter impactado aqueles que o ouviram da tribuna 
do Senado. Como a minha conterrânea potiguar lhe 
conhece, guarda um conceito sobre V. Exª, aqueles que 
o ouviram devem guardar, com conceito semelhante, 
as suas palavras e a sua manifestação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria falar 
hoje sobre farsa. Senador Arthur Virgílio, meu colega 

de anonimato diante da conterrânea do Rio Grande do 
Norte, V. Exª deve ter visto, com a indignação com que 
eu vi, a farsa que ocorreu na semana passada após a 
invasão da sede do Congresso Nacional pelo MLST, 
pelo Movimento de Libertação dos Sem-Terra.

V. Exª deve ter assistido às providências que 
cobramos da tribuna e, porque cobramos, o Governo 
foi obrigado a adotá-las em seguida: prisão dos mani-
festantes e prisão do Sr. Bruno Maranhão, filiado, mi-
litante, um dirigente do PT. E V. Exª deve ter, como eu, 
observado a farsa. As providências só foram tomadas 
porque foi feita a denúncia e porque a imprensa bra-
sileira registrou a indignação do Brasil com os gestos 
de vandalismo. O Governo adotou providências porque 
o assunto foi manchete nacional e porque provocou 
enorme desgaste.

O Governo apareceu punindo o Sr. Bruno Mara-
nhão como se ele fosse um inimigo do Governo e do 
PT, mas é amigo do peito, foi recebido pelo Presidente 
da República em muitas oportunidades, trocava bonés 
com o Presidente; é amigão, assim como amigões 
são José Dirceu, Antonio Palocci e Waldomiro Diniz. 
Quando caem em desgraça, lixo neles, e apresenta-
se a farsa ao País. Estamos vivendo um Governo de 
farsas, Sr. Presidente. Quando o dolo é identificado, 
no primeiro momento, é o “xô, mosca, sai de perto de 
mim”. Agora, é amigão. Age por estímulos...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
José Agripino, dez segundos. Senadora Heloísa He-
lena, o PT é estranho. Quando se trata da discordân-
cia ideológica, a tolerância é nenhuma – é o caso da 
Senadora Heloísa Helena; quando se trata de loucura, 
a tolerância é alguma – é o caso do Bruno Maranhão; 
quando se trata de desvio de dinheiro público, a tole-
rância é toda – e aí está a impunidade dos mensalei-
ros, que vão para as urnas sob a legenda do outrora 
impoluto Partido dos Trabalhadores.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Muito bem 
colocada a observação de V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
José Agripino...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já concedo 
um aparte a V. Exª. Naquela fotografia do Palácio do 
Planalto, Lula aparece com seus mensaleiros dizen-
do que eles tinham cometido um erro, mas não eram 
criminosos. Ele os anistiou a todos de uma sentada 
só. Os praticantes do padrão ético defeituoso foram 
recebidos dentro do Palácio do Planalto e foram anis-
tiados de público.

Os vândalos, pilhados, foram objeto, dentro de 
uma grande farsa, de uma admoestação para inglês 
ver. Quando o tempo passar e a poeira abaixar, o Sr. 
Bruno Maranhão, como os mensaleiros foram recebidos 
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no Palácio do Planalto, será recebido de novo. Pode 
até ser de noite na Granja do Torto ou no Palácio da 
Alvorada, mas vai continuar sendo recebido. Infeliz-
mente, a prática desse tipo de coisa está sinalizando 
pessimamente a imagem do Brasil para o exterior; está 
provocando a indignação da sociedade organizada 
com relação ao Estado de Direito. São fatos tolerados 
e, mais do que tolerados, são estimulados pela impu-
nidade que lhes atribui o atual Governo.

Estamos vivendo um quadro de perigosa farsa. 
Quando se pilha o malfeito, Senador Heráclito Fortes, 
vem aquele carão público para inglês ver, mas logo de-
pois tudo volta ao normal – e o normal é a convivência 
com a impunidade.

Ouço, com muito prazer, o Senador Heráclito 
Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador José 
Agripino, não há nenhuma dúvida de que o PT hoje é 
tudo no Brasil, menos um partido dos trabalhadores. 
Aquele compromisso com essa categoria de sofredo-
res brasileiros foi abandonado pelo PT. Veja como está 
sendo tratada agora a questão dos aposentados; veja 
como está sendo tratado agora um companheiro que 
eles têm, o Senador Paulo Paim, por ter sido coerente 
com a causa do servidor público a vida inteira. V. Exª 
precisa ver – e os jornais de hoje noticiam – as de-
clarações do candidato a Governador de São Paulo, 
nosso colega de Senado, Aloizio Mercadante, ao ver 
que na sua chapa, entre os candidatos a deputado, há 
várias pessoas envolvidas no mensalão, nas denúncias 
da CPI dos Correios, os que renunciaram para fugir 
da cassação e os que foram anistiados, como a bai-
larina. Ele diz: “Eles precisam de uma segunda chan-
ce”. Imagine, Senadora Heloísa Helena, a que ponto 
chegou o ex-partido de V. Exª. “É natural; deixa esse 
pessoal na chapa, porque eles precisam de uma se-
gunda chance!” Esse é o retrato do PT atual. Quanto 
ao Presidente Lula, não sei nem o que dizer. Coitado, 
tenho pena dele por sua história, por tudo. No come-
ço da semana passada, criou um factóide terrível ao 
fazer uma teleconferência com a Seleção brasileira 
de futebol. Deu aula de estética, montou um spa, dis-
se que o Ronaldinho estava magro – a namorada do 
Ronaldinho disse que não estava –, perguntou como 
estavam os investimentos do Cafu no exterior e por aí 
foi. Aliás, ontem noticiaram que Cafu teve sua prisão 
decretada por um juiz italiano, mas teleconferência com 
o Presidente ou um telefonema pessoal para confor-
tar os jogadores na véspera do jogo não aconteceu. 
Felizmente, Senador José Agripino, o blog do Noblat 
noticiou, às 12h47min, que o Juiz Enrico Giallucci ab-
solveu o Cafu dessa condenação estranha às vésperas 
de um jogo. Só falta o Presidente anunciar que foi a 

pedido dele. O resto veremos até o final desta Copa. 
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço, 
Senador Heráclito Fortes, a sua oportuna intervenção, 
os fatos e os acréscimos que faz a este pronunciamento, 
em que falo sobre a farsa, a permanente farsa. Lula, na 
teleconferência, de forma gratuita... Senadora Heloisa 
Helena, já imaginou se fosse V. Exª que tivesse dito, no 
tom em que foi dita, no momento em que foi dita, aque-
la bobagem monumental que o Brasil todo repudiou, 
de Lula em relação ao Ronaldinho... Para que aquilo? 
Se fosse V. Exª ou eu, estaríamos crucificados. Lula, 
rapidamente, depois do carão e do puxão de orelhas 
em Ronaldinho, cuidou de botar panos quentes em 
mais uma peça de farsa: “Faz de conta que não falei 
isso e vamos nos ajustar por aqui”. A Ronaldinho, que 
não interessa, em um momento como este, a perda de 
equilíbrio emocional nem entrar em briga inconveniente 
e inconseqüente, aceitou o pedido de desculpas e foi 
em frente, mas foi mais uma peça de farsa.

Senador Pedro Simon, sabe qual é a última? 
Não posso, não me contenho... É a farsa que atinge 
a nossa Petrobras. V. Exª, como eu, aqui e acolá, vê 
televisão. O Senador Romeu Tuma também vê. Fico 
aterrado com a quantidade de propaganda sobre a 
auto-suficiência em petróleo conquistada pela Petro-
bras. É um massacre. Repete-se: “Governo do Brasil, 
Governo do Brasil, Governo do Brasil”, como se Lula 
fosse o responsável pela auto-suficiência em petróleo. 
Imagina-se, Senador Pedro Simon, que o Presidente 
Lula seja um apaixonado pela Petrobras. Apaixonado, 
de beijinhos... É propaganda maciça o tempo todo. Ago-
ra, será que esse é o sentimento dos funcionários da 
Petrobras? Será que esse é o sentimento real ou não 
há uma farsa por trás disso?

Antes de contar o que ouvi do Sr. Denis Rosen-
field, aquele que escreve de 15 em 15 dias no jornal O 
Estado de S. Paulo e com quem jantei em Belo Hori-
zonte na noite de sábado, depois de um seminário que 
meu Partido levou a efeito para discutir infra-estrutu-
ra, vou ouvir V. Exª, Senador Pedro Simon. Depois de 
ouvi-lo, vou dizer para V. Exªs o que Denis Rosenfield 
me revelou e sobre o que fui atrás de complementos 
da informação. Vou passar para V. Exªs o que tenho em 
mãos: é um artigo de um senhor referente à Bolívia.

Mas ouço V. Exª, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª se re-

feriu a um fato que acho efetivamente muito sério. Em 
primeiro lugar, é feito com muita categoria. É claro que 
a gente não vê propaganda “Votem em Lula”; vemos 
propagandas da Petrobras fazendo obra social; vemos 
propagandas das empresas fazendo obras sociais. 
Contudo, nunca em minha vida vi algo semelhante. Nos 
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intervalos do Jornal Nacional, num intervalo ou outro 
da novela das oito, são duas a três propagandas dife-
rentes e, diga-se de passagem, muito bem-feitas. Até 
creio que o Sr. Duda Mendonça é quem está por trás, 
orientando. São propagandas muito bem-feitas, mas 
que é um escândalo é um escândalo. O Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, que diz que este é o País 
do faz-de-conta, que as coisas acontecem e não dão 
em nada, faria um gesto muito bonito se desse uma 
olhada e tomasse uma providência.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador 
Pedro Simon, V. Exª já ouviu falar em um cidadão cha-
mado Emir Sader? Emir Sader é um petista de car-
teirinha, um ideólogo, um sociólogo; gente, como o 
Bruno Maranhão, da intimidade com o PT; gente que 
formula para o PT, é das entranhas do PT, amigão de 
todos eles. O Sr. Emir Sader, ideólogo do PT, que es-
creve com muita freqüência para a imprensa brasileira, 
e sempre defendendo o PT, também escreve para os 
jornais da Bolívia.

Disse-me o Sr. Denis Rosenfield, que merece fé, 
que o Sr. Emir Sader é assessor direto do Vice-Pre-
sidente da Bolívia, o Sr. Álvaro Garcia. Ele é ideólogo 
do PT e é assessor direto do Vice-Presidente da Bo-
lívia: a Bolívia de Evo Morales, que cercou a unidade 
da Petrobras com as Forças Armadas da Bolívia, que 
humilhou a Petrobras perante o mundo, que humilhou o 
Brasil perante o mundo, a diplomacia brasileira perante 
o mundo. Evo Morales, o presidente indígena, eleito 
pelo povo da Bolívia junto com Álvaro Garcia.

Álvaro Garcia é assessorado diretamente por um 
intimo de Lula; chama-se Emir Sader. Quem me disse 
e autorizou a dizer, porque conhece, ouviu conversa 
e tem todas as informações, foi Denis Rosenfield, arti-
culista do Jornal O Estado de S. Paulo. É um homem 
de muito bom nível de informação.

Muito bem, Senador Paulo Octávio, deixe-me ler 
aqui uma “pérola”, um artigo publicado no Diário da 
Bolívia, escrito por Emir Sader, no dia 23 de janeiro 
de 2006, intitulado “Porque os bolivianos, pela primeira 
vez, se sentem felizes”. É um longo artigo em que, lá 
pelas tantas, o Sr. Emir Sader diz: 

Ontem, sábado, foi a verdadeira toma de 
posse de Evo Morales. [“Toma” é para parecer 
portunhol.] Pude tomar o café da manhã com 
ele, na casa de seu vice, Álvaro Garcia, na 
casa deste. [De quem é, evidentemente, as-
sessor.] Eles compraram empanadas saltenhas 
e alguns refrigerantes. Ficamos conversando 
cerca de uma hora, entre comentários sobre 
as notícias dos jornais, sobre chegada de de-
legações, mas sobretudo sobre recordações 

de Evo, que se confessava nervoso, além de 
molesto por um resfriado.

Saímos em seguida, com parentes dos 
dois, em quatro carros, sem batedores...

E por aí vai, Sr. Presidente. Isso para 
mostrar o nível de intimidade com que o Sr. 
Emir Sader tratava Evo Morales e Álvaro Gar-
cia, de quem é assessor.

Lá para tantas, diz:
(...)
Quando cheguei a La Paz, me dei conta 

que havia uma grande concentração de gente, 
com bandeiras da Bolívia, de Cuba e da Vene-
zuela, era Hugo Chaves que chegava...

Lá para tantas...
(...)
Quando ele entrou no hotel, pude con-

versar com ele. Inicialmente ele manifestou 
seu entusiasmo pelos acordos que se estão 
avançando, depois das conversas em Brasília, 
com Kirchner e com Lula, sobre o gasoduto 
continental, que com a incorporação da Bolí-
via vão mudar a cara geopolítica, econômica 
e estratégica do continente...

E lá para tantas...
(...)
E, com ele, o povo boliviano, pela primei-

ra vez na sua história, feliz, com Tupak Katari, 
com o Che e com o Evo Morales.

É um artigo escrito pelo Sr. Emir Sader, que de-
monstra absoluta intimidade com as pessoas e intimi-
dade com os assuntos que, meses depois, geraram 
uma crise sem precedentes entre Bolívia e Brasil, en-
volvendo o gasoduto, envolvendo a venda de gás.

O Sr. Emir Sader, Senadora Heloísa Helena, é 
conselheiro do PT junto ao Vice-Presidente da Repú-
blica da Bolívia. Ele é petista de carteirinha, de sangue. 
E seguramente – ele cita, no artigo dele, a questão do 
gasoduto – foi por orientação ideológica dele, ou de 
alguma outra natureza, que a Bolívia tomou a iniciativa 
que tomou de cercar a Petrobras.

Eu fico imaginando a propaganda da Petrobras, 
as pessoas imaginando que Lula deve estar orgulho-
so da Petrobras, amigo que é do Sr. Emir Sader, que 
orienta o Governo da Bolívia a cercar a unidade da 
Petrobras na Bolívia e humilhar o Brasil. Uma farsa 
que tem que ser desmascarada!

Estamos vivendo, Sr. Presidente, um Governo de 
farsas seguidas; é uma atrás da outra. E o Brasil pre-
cisa acordar. O Brasil precisa acordar! Não é possível! 
Aqui está! É produto de uma conversa eventual. Eu não 
sabia, eu nunca tinha ouvido falar no Sr. Emir Sader. 
Fui atrás, comecei a desvendar o novelo e cheguei a 
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esta constatação triste: a invasão da unidade da Petro-
bras na Bolívia, comandada, é claro, pelo Presidente e 
pelo Vice, tem por trás um sociólogo, um ideólogo, um 
conselheiro petista que está aconselhando contra os 
interesses brasileiros. E o Brasil, por sua vez, fazendo 
propagandas ufanistas da Petrobras. Com quem está 
a verdade? Será o que os funcionários da Petrobras 
devem querer bem a Lula? Será que a Petrobras, que 
foi tão maltratada pela Bolívia, que, aconselhada pelo 
Sr. Emir Sader, fez o que fez? Será que é sincero esse 
sentimento do Governo brasileiro em relação a Pe-
trobras? Será que é sincero ou estamos vivendo um 
Governo de farsa?

Sr. Presidente, chamo a atenção, porque acho 
que estamos vivendo um momento de anestesia nes-
te País. A corrupção atingiu níveis tais em que a rela-
tividade dos fatos está nivelada por cima. Waldomiro 
é peixe pequeno, Paulo Okamotto é peixe pequeno, 
porque toda hora os fatos acontecem. 

Além disso tudo, a farsa é o escárnio à compre-
ensão do povo brasileiro. E, assim como compreendo 
os fatos, ou tenho uma visão deles, é minha obrigação 
trazê-la a esta Casa para reflexão e para que as pesso-
as que nos vêem e que nos ouvem possam fazer a real 
constatação do Governo que está nos governando!

Chega de farsa, Sr. Presidente! Chega de Lula!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Muito obrigado, Senador José Agripino.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-

tes, como Líder, por cessão da Senadora Heloísa 
Helena.

Tem S. Exª a palavra por dez minutos.
O Senador Arthur Virgílio está aqui como ins-

crito.
Peço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes, que seja 

breve, se for possível, para que ganhemos tempo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 

Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador José Agripi-
no, quero dizer que, baseado num artigo e, posterior-
mente, numa participação do jornalista Carlos Alberto 
Sardenberg, economista renomado, num programa 
da CBN comandado por Heródoto Barbeiro, sobre a 
questão da propaganda enganosa que a Petrobras 
faz, encaminhei um pedido ao Conar, que é um órgão 
sério, para que tome providências para retirada do ar 
dessas propagandas. É uma verba de R$120 milhões 
e que está sendo feita sem nenhum respeito às leis 
que regem a propaganda brasileira.

Senador Arthur Virgílio, quero lembrar a V. Exª, 
como Líder, um fato para o qual devemos ficar atentos. 
Nesse instante, em um dos seus palácios, o Presidente 

Lula está recebendo o Presidente eleito do Peru, Sr. 
Alan Garcia. Mandou um dos seus aviões – o Aero-
Lula, ou Sucatão ou Sucatinha, não sei precisar exa-
tamente – Senador Romeu Tuma, buscá-lo no Peru, 
exatamente como um País rico faz, como o Bush faz 
quando quer receber um Chefe de Estado. O Presiden-
te Lula mandou buscar o Alan Garcia. Espero que não 
se repita essa conversa com o Sr. Alan Garcia tal qual 
aconteceu com Evo Morales. Tiveram uma conversa 
semelhante, trocaram juras de amor e a Bolívia, hoje, 
vive a humilhar o Brasil, aos brasileiros que ali moram 
e somos obrigados a ouvir fatos como esses agora 
relatados pelo Senador José Agripino. 

O Sr. Alan Garcia, Senador Arthur Virgílio, já 
declarou que vota no Lula e, para mim, não é de es-
tranhar. O desastre administrativo de Alan Garcia, no 
primeiro governo, principalmente o envolvimento com 
corrupção, mostra exatamente ao País a identidade e a 
identificação com a maneira de governar entre os dois. 
Naquele tempo, Lula combatia Alan Garcia e a gente 
acreditava. Hoje, são parceiros e vão conversar sobre 
mecanismos e metodologia de governar. 

E o Lula tem aí uma missão maior: tentar uma 
reaproximação do Sr. Alan García com o seu chefe, 
seu líder, que é o Presidente Hugo Chávez. Embora os 
marqueteiros tenham lhe aconselhado a, publicamente, 
não demonstrar maiores dependências nem ligações 
com o Sr. Hugo Chávez, a coisa não é bem assim. A 
verdade é bem outra. O Presidente Lula é um depen-
dente, Senador Arthur Virgílio, do Sr. Hugo Chávez. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna 
é um fato que me obriga a trazer para cá os assuntos 
do Piauí, como também os assuntos do Brasil. Sena-
dora Heloísa Helena, o Presidente Lula promete o que 
não pode fazer e o Governador do Piauí responde na 
mesma moeda. Lemos aqui no portal AcessePiauí: 
“Transnordestina do Piauí será interligada à Ferrovia 
Norte-Sul”. Isso é o Governador, num dos seus momen-
tos de alucinação, prometendo que já acertou com o 
Presidente Lula a interligação do trecho piauiense da 
Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul, assim que a 
obra chegue ao Município de Eliseu Martins. Segundo 
ele, a cláusula já foi incluída no contrato. O Governa-
dor Wellington Dias deveria mostrar esse contrato, até 
porque, se assinado já foi, beira a crime. É um projeto 
de PPPs e tem de passar pelo Senado da República, 
Senadora Heloísa Helena, porque envolve dinheiro pú-
blico com dinheiro privado. Esses contratos, para que 
sejam assinados, têm um rito legal a ser cumprido.

Por outro lado, o impacto ambiental, toda parte 
de infra-estrutura que envolve o início desse projeto 
ainda está muito longe de ser concluído. A não ser 
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que queiram fazer a obra ao arrepio da lei, sem estu-
dos prévios.

Mas ele anuncia que vai fazer, que vai ligar, que 
a obra vai começar por Marcolândia. No começo, ele 
dizia que a obra começaria pelo Piauí, hoje já admite 
que vai começar pelo Ceará. O Presidente Lula andou 
até num trenzinho, ele deu até para brincar de trem. 
Traz uns vagões do metrô de Fortaleza, anda 600 
Km, Senador Arthur Virgílio, a quinze quilômetros por 
hora, para, em Missão Velha, andar com a sua equi-
pe, seus Ministros, 7 Km, e dar a falsa impressão de 
que aquele trem é o trem da Transnordestina, com ar 
condicionado e tudo. 

Eu disse aqui, ontem, Senador Arthur Virgílio, que 
estão se preparando para lançar o trem bala ligando 
Rio de Janeiro a São Paulo e nós não vamos estranhar, 
porque está dentro do que projeta o marqueteiro real do 
Presidente da República, que é o Sr. Duda Mendonça, 
o mesmo que elegeu um Prefeito de São Paulo, Sena-
dor Romeu Tuma – V. Exª sabe muito bem o que estou 
a dizer –, com a famosa história do fura-fila, um trem 
que ia resolver todos os problemas. O dinheiro era do 
Japão, o dinheiro está bem aí, vai chegar.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Até hoje não saiu.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O bem 
aí de Lula parece o do caboclo nordestino quando o 
homem perdido na estrada pergunta onde é a casa que 
quer alcançar. E ele responde: “Bem aí”. E esse “bem 
aí”, Senadora Heloísa Helena, são léguas e léguas que 
um iludido anda na tentativa de alcançar o objetivo.

Isso aqui é apenas uma maneira de o Governador 
mostrar um prestígio que, na realidade, não tem com 
o Presidente da República. Nessa solenidade mesmo 
do metrô, enquanto víamos o Presidente tratar muito 
bem o Governador do Ceará, mal cumprimentou o 
Governador do Piauí. Mas ele insiste e teima em ar-
rotar prestígio.

Senadora Heloísa Helena, numa lista tríplice 
que tramitou pelo Ministério da Justiça e pelo Palácio 
do Planalto, que é o seu destino final, para a escolha 
de um Ministro do STJ – o Piauí não tem nenhum – o 
Presidente não deu nem bolas para o Governador do 
Piauí. O Governador dizia que tinha acertado, que ti-
nha falado com o Ministro Márcio Thomaz Bastos que 
ficasse tranqüilo que a indicação seria feita sobre o 
nome do piauiense Roberto Freitas.

A escolhida, Senador Tuma, é uma advogada 
competente, sua conterrânea, Drª Maria Thereza Ro-
cha de Assis Moura – já foi inclusive lida aqui a men-
sagem que o Presidente da República mandou. Nada 
contra a escolha da juíza ou da advogada e profes-

sora da USP. O problema é exatamente a expectativa 
que se criou. 

Esse jovem advogado, Professor Roberto Freitas, 
foi escolhido por meio da lista que foi enviada à OAB, 
pelo Ministério Público; teve apoio maciço de todas as 
classes do mundo jurídico brasileiro e entrou na lista 
tríplice que o STJ enviou ao Ministro da Justiça. Mas, 
na hora da escolha – embora houvesse o prestígio de 
um Ministro muito competente, mas sem nenhum poder 
político de mandato, sem nenhum poder político para 
ser o único governador, como é o caso, por exemplo, 
do Sr. Wellington, nordestino do PT – o Piauí foi pas-
sado para trás: dormiu com o Ministro do tribunal e 
acordou derrotado. 

O senhor acha mesmo que se houvesse prestígio 
real, se o Governador tivesse realmente prestígio com 
o Presidente da República, perderia uma indicação? 
Tratava-se de um homem competente, que preenchia 
todos os requisitos, juntamente com os requisitos pre-
enchidos pela Drª Maria Thereza. Era apenas uma 
decisão política. 

O Ministro Márcio Thomaz Bastos, ao longo des-
ses três anos e meio, já indicou outros nomes. Em 
São Paulo já há vários Ministros do tribunal, era uma 
maneira, inclusive regionalmente, de se redistribuir a 
representação. Que nada, o Presidente não deu nem 
bola! Aliás, e com muito carinho, trata o Governador 
do Piauí de meu menino! Mas deu mostras de que, 
para menino, se não se dá o que ele quer, dá-se bom-
bom, bala, agrada-se! E o Governador fica a arrotar 
um prestígio que não tem e mostra estradas e obras, 
Senador Tasso Jereissati. 

Nesta semana, anunciaram lá que o DNIT vai 
construir a maior malha rodoviária do Nordeste. São 
cinco mil quilômetros de estrada. Mais do que no Ceará, 
mais do que na Bahia, mais do que em Pernambuco. 
Em Pernambuco, para construir estrada de primei-
ra categoria, o Governador Jarbas Vasconcelos teve 
que fazer uso de recursos próprios, mas, quando se 
vai verificar, os recursos não constam do orçamento 
e não estão em plano nenhum. Procuram se informar 
a respeito e respondem: “Não, isso é para daqui a dez 
anos”. Ah, vá brincar! 

As manchetes de jornais, Senador Romeu Tuma, 
criam uma expectativa, e a realidade é outra. 

Senador Tasso, V. Exª conhece muito bem as 
estradas nordestinas, até porque é um dos grandes 
responsáveis pela viabilização das mesmas. Já está 
sendo anunciado o início da obra, sem ter havido nem 
sequer aprovação por parte da Comissão de Infra-Es-
trutura. Anunciam a liberação de recursos, anunciam 
como se a estrada tivesse data marcada para ser inau-
gurada. No Brasil todo é assim!
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Faço este registro, Senador Tuma, com a maior 
tristeza, porque creio que o Piauí não merece isso. O 
Presidente Lula tinha que ter mais respeito para com 
um Estado que sempre lhe teve consideração e que 
sempre o acolheu bem. 

Enfim, deixem o Governador do Piauí continuar 
sonhando enquanto o povo espera. Até quando, não 
sabemos!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Obrigado a V. Exª pela compreensão no que diz res-
peito à rapidez do seu pronunciamento. 

A Senadora Heloísa Helena desiste de falar. En-
tão, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio e, 
em seguida, ao Senador Amir Lando. (Pausa.) 

Senador Arthur Virgílio, V. Exª encerra a sessão? 
(Pausa.) 

Então, V. Exª será o último. Não haverá mais 
inscrições, e o Senador Amir Lando falará neste mo-
mento.

Peço a V. Exª, Senador Amir Lando, que seja 
breve.

S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, que-
ro agradecer ao Senador Arthur Virgílio e à Senadora 
Heloísa Helena a compreensão e a oportunidade que 
me conferem neste momento para que eu use a pala-
vra, seja breve e possa deixar um recado, sobretudo 
para o Estado de Rondônia, mas também, por que não 
dizer, para o País. 

Sr. Presidente venho a esta tribuna, conforme anun-
ciei ontem, para tratar da reserva biológica do Jaru. 

A reserva biológica do Jaru foi criada pelo De-
creto nº 83.716, de 12 de julho de 1979, com área de 
268.150 hectares. Mas, agora, recentemente, Sr. Pre-
sidente, por um decreto sem número do Presidente 
de República, de 2 de maio de 2006, os limites foram 
ampliados na porção de 60 mil hectares. 

Ora, essa ampliação recai sobre ocupações de 
mais de 600 famílias que exploram atividades agro-
pastoris. Sem análise prévia, incorporaram à reser-
va biológica áreas já depredadas pela presença do 
homem. Realmente, isso é, no mínimo, incoerente. É 
lamentável que isso ocorra!

Estão passando por cima do que determinam, 
sobretudo, os §§ 2º e 6º do art. 22 da Lei nº 9.985, 
de 2000, que estabelecem a necessidade de estudos 
técnicos e consulta pública que permitam identificar a 
localização e definir os limites mais adequados para a 
unidade, conforme disposto no regulamento, por meio 
do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Ora, Sr. Presidente, são pré-requisitos legais, 
são pré-requisitos do próprio Executivo, que reforça 
aquilo que está na lei, mas isso é omitido. Essa atitu-
de gera uma violência a situações concretas a direi-
tos adquiridos, porque se trata de um título privado, 
título Bela Vista, devidamente outorgado na forma da 
legislação. 

Trata-se de áreas privatizadas, áreas destaca-
das regularmente do patrimônio público, inclusive ad-
quiridas e transferidas a vários – quase a todos – dos 
atuais ocupantes. Eles adquiriram uma área – era um 
título privado – e estavam exercitando a propriedade 
e a posse. Mas surge um elemento perturbador, uma 
vontade obsessiva, obcecada do dirigente do Ibama 
de Ji-Paraná, o Sr. Valmir de Jesus. A ferro e fogo, ele 
quer impor a sua vontade. 

Detesto toda tirania, mesmo dos agentes públi-
cos; sobretudo aqueles que exercem abusos, aqueles 
que afrontam o direito alheio.

Devo dizer que a Associação dos Produtores Ru-
rais Verde Vale-Aspror foi, por diversas vezes, denun-
ciar os excessos, as violências cometidas pelo gerente 
executivo do Ibama em Ji-Paraná. São registros poli-
ciais que estão lá denunciando violências inomináveis. 
Afundamento da balsa, Sr. Presidente, parece um fato 
corriqueiro, mas ele encontra uma tipicidade, sobre-
tudo, na lei de defesa dos animais. À queima-roupa, 
um animal que puxava um carro foi executado, porque 
aquela autoridade entendeu que não cabia a ninguém 
ter um carro puxado por um animal dentro da área de 
sua propriedade.

São coisas dessa natureza, Sr. Presidente, que, 
realmente, dizem de uma conduta exacerbada, de uma 
conduta incompatível com o exercício da autoridade 
que deve manter a ordem e o respeito e que deve ga-
rantir os direitos individuais do cidadão.

Por isso, Sr. Presidente, entendo que o Presiden-
te da República deve rever o ato. Estou fazendo um 
requerimento nesse sentido também ao Ministério do 
Meio Ambiente e ao Ibama, para que seja feita uma 
revisão do decreto que amplia a Reserva Biológica 
do Jaru.

Não é possível que direitos dos cidadãos sejam 
violentados e que haja agressões, Sr. Presidente – in-
clusive, tenho registros que vou incorporar ao meu pro-
nunciamento rápido, porque hoje não temos tempo, e 
a situação é, realmente, grave –, violências pessoais, 
violências físicas, lesões corporais, praticadas por um 
agente público que quer, na marra, à base do ódio e 
da obstinação pessoal, retirar todos aqueles que estão 
dentro da área recentemente incorporada à Reserva 
Biológica do Jaru, do Título Bela Vista, com cerca de 
60 mil hectares.
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O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª me 
concede um aparte, nobre Senador Amir Lando?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Já darei 
um aparte a V. Exª.

Por isso, Sr. Presidente, sabemos que é impor-
tante preservar e proteger o meio ambiente, a fauna, 
a flora. São vedadas as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica e provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais à crueldade, 
mas, Sr. Presidente, aqui há uma reserva, como me 
referi anteriormente, de cerca de 260 mil hectares, 
que agora querem ampliar, exatamente no contexto 
da colonização promovida pelo Incra, no coração da 
colonização do Projeto Ouro Preto, que foi o primeiro 
implantado em Rondônia. Lá, em 1970, começamos a 
fazer os primeiros assentamentos ao longo da BR-364, 
naquela região exatamente de Ouro Preto, do Vale do 
Anari e do Vale do Paraíso.

Agora, há uma ruptura. Agora, há uma agressão. 
O Incra não desapropriou o Título Bela Vista, destinado 
à colonização, porque tentou respeitar a propriedade 
privada num título legítimo. Por isso, Sr. Presidente, há 
essa violência, essas agressões. Desde anteontem, 
uma operação no local simplesmente está coibindo 
os pequenos e médios produtores de levarem víveres, 
mantimentos lá para dentro. Há uma ação de polícia, 
promovida pelo Ibama, querendo que as pessoas aban-
donem a área, por não poderem mais ter acesso nem 
ao transporte de víveres de primeira necessidade.

Sr. Presidente, suínos foram metralhados, uma 
égua foi assassinada à queima-roupa, a tiro, pela mão 
ousada de um agente público. Essa violência é incom-
patível com o regime de paz e de tranqüilidade que a 
Constituição e as leis garantem. É, inclusive, crime pre-
visto em legislação própria. Por isso, queremos provi-
dências urgentes, para cessar toda a violência e para 
que a paz e o direito de cada um sejam respeitados.

Antes de concluir, concedo um aparte ao nobre 
Senador Valdir Raupp, que me solicitou a palavra, para 
ficar no tempo que me foi concedido por V. Exª, com 
muita benevolência.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Amir Lando, quero tão-somente parabenizá-lo 
por esse protesto e por essa defesa veemente que faz 
com relação a essas 600 famílias que estão sendo de-
salojadas de suas propriedades. Se elas não tinham 
ainda, ou não têm, um documento definitivo...

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Mas têm pro-
messa de compra e venda. V. Exª, inclusive, ouviu.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eles adqui-
riram essa terra, pagaram por ela, de um fazendeiro 
que era proprietário, e um lote desse fazendeiro não 
foi atingido pela reserva criada agora. O que nos intri-
ga ainda mais é que deixaram uma parte da terra para 
o antigo proprietário, e os pequenos produtores que 
adquiriram essas áreas estão sendo expulsos dessa 
área. Fico muito preocupado, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, porque o Incra de Rondônia pouco 
fez nesses últimos três anos e meio para assentar os 
acampamentos que lá existem. A BR-364, desde on-
tem, está fechada, bloqueada, em Candeias, devido 
àquele acampamento da Fazenda Urupá. Há mais de 
três anos, o Incra não resolve o problema, não toma 
providência para desapropriar essa área e assentar 
nossos produtores. Enquanto o Incra não os assenta, 
o Ibama expulsa os proprietários de suas áreas. Quer 
dizer, é o contrário: quando o Incra deveria assentar 
mais famílias, elas estão sendo desalojadas, o que cria 
uma tensão social muito mais forte. Por isso, hoje, a 
BR-364 está fechada, no Município de Candeias, cau-
sando todo esse transtorno. Parabéns, nobre Senador 
Amir Lando, por essa defesa que faz e que sempre fez! 
V. Exª tem conhecimento de causa, como ex-advogado 
do Incra, como Senador da República por dois manda-
tos e como Deputado Estadual Constituinte.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Para con-
cluir, quero agradecer o aparte de V. Exª e dizer que, 
realmente, a situação é dramática. Não se assentam 
ocupantes, e, por isso, há esse conflito dos sem-ter-
ra, que há anos estão aguardando o acesso à pro-
priedade.

Sou contra toda invasão fora da lei, sou contra 
todo esse movimento de fechamento de rodovias.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Mas V. Exª fala de expulsão.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Falo, so-
bretudo, contra a expulsão daqueles que adquiriram a 
terra de maneira legítima. É lamentável que a reforma 
agrária tenha parado e que haja, agora, um movimento 
contrário: a expulsão daqueles que detêm um pedaço 
de terra para semear, colher e plantar.

Que o Presidente da República tome conheci-
mento disso e tome providências urgentes no sentido 
de assegurar o direito dessa gente!

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR AMIR LANDO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Amir Lando.

Antes de conceder a palavra ao último inscrito, 
quero homenagear a Senadora Heloísa Helena por 
seu comportamento no programa Roda Viva.

A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Obri-
gada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Digo isso, principalmente, quanto ao que foi chama-
da a falar pelos jornalistas: segurança pública. Vários 
deles foram duros com V. Exª, mas concordaram com 
sua exposição, que, acredito, será útil até para mim, que 
vou comprar uma fita para poder analisá-la melhor.

A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mui-
to obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Senador Arthur Virgílio também concordou. Eu o 
ouvi cumprimentá-la.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida. Tenho certeza de que a Senadora se saiu bem. 
Quanto mais duras as perguntas, tenho certeza tam-
bém de que sua reação deve ter crescido na mesma 
intensidade. O papel do jornalista é ser duro e, às ve-
zes, ácido ao perguntar, e o dever do político compe-
tente é responder.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Mas houve elegância na resposta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida. A Senadora é preparada e merece todos os 
elogios.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, por 
dez minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estadão expõe 
a seguinte matéria:

O Palácio do Planalto reagiu de forma dura aos 
ataques tucanos do fim de semana. Depois de partici-
par da reunião de coordenação com o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o Ministro das Relações Institu-
cionais, Tarso Genro, propôs ontem a investigação das 
privatizações selvagens do Governo FHC.

Muito bem, Senador Tarso Jereissati, vamos aos 
fatos, antes de entrar em considerações. 

Primeiro, se Lula e seu Partido, o Partido do Mi-
nistro Tarso Genro, quisessem de fato investigar ou 
ter investigado as privatizações, não teriam boicotado 
o funcionamento da CPI da Câmara dos Deputados. 
Talvez, porque temessem passar um atestado de ido-
neidade ao Governo passado se tivessem aprofundado 
as investigações.

O procedimento do PT e do Presidente Lula 
sempre foi o de buscar absolver a qualquer preço os 
seus companheiros e, ao mesmo tempo, ao atacar os 
seus adversários, mentir e repetir a mentira até que 
“goebbelianamente”, a la Goebbels, essa mentira vi-
rasse verdade. 

Então, muito bem. O Líder do Governo Lula na 
Câmara definiu essa CPI como a CPI dos Sonhos. 
Mas não conseguiu evitá-la, porque já estava na fila há 
dois anos e sete meses e era a próxima a ser aberta, 
de acordo o Regimento da Câmara. Antes, o Líder do 
Governo, Senador Tarso Jereissati, dizia que a CPI 
era dos sonhos; depois, quando a CPI está na bica 
para funcionar, o Líder do Governo boicota o funcio-
namento da CPI.

Então, não apurou as privatizações na Câmara 
dos Deputados porque não quis assim agir o Governo 
do Presidente Lula.

Muito bem. Na época, Armando Castelar Pinheiro 
escreveu assim no Valor:

Pesquisa do latino Baron, em 2005, coloca o Bra-
sil em segundo lugar, na América Latina, em termos 
de proporção de pessoas que consideram ter sido a 
privatização benéfica para o País. Ao eliminar o manto 
de desconfiança que, historicamente, cobriu o PND, 
a nova CPI contribuirá para aumentar a popularidade 
da privatização e facilitar a sua retomada no próximo 
Governo e o Brasil precisa disso, pois as razões que 
a motivaram nos anos 90 continuam presentes, como 
a necessidade de elevar os investimentos, melhorar a 
gestão das empresas e reduzir o espaço para a mal-
versação dos recursos públicos.

Sabemos que, se não tivesse havido a privati-
zação das Teles, nós teríamos o Delúbio, juntamente 
com Marcos Valério – com aquela turma –, articulando 
por dentro das Teles. Imaginem... Imaginem a Vale do 
Rio Doce nas mãos dessa gente. Imaginem que pasto 
não teria sido a Vale do Rio Doce se ela não tivesse 
sido privatizada – e, graças à privatização, a meu ver, 
é que ela conseguiu obter o desempenho, que é bem 
superior ao de antes – não era ruim o de antes –, mas 
bem superior ao de antes, hoje em mãos privadas. 

Agora, Senador Heráclito Fortes, em março de 
2005, apresentei requerimento – eu próprio –, pedindo 
uma CPI para investigar as privatizações no período 
entre 1990 e 2004. Eles aqui estavam, fazendo um 
certo jogo de chantagem. As Lideranças do Governo 
diziam: “Ah, porque se fizerem um pedido para inves-
tigar sei lá o que, alguma coisa ligada a algum gesto 
de corrupção do Governo, então, vamos investigar as 
privatizações”.

Nós, então, tomamos a decisão – nós, do PSDB, 
nós, da Oposição – e recolhemos as assinaturas. Eu 
apresentei o requerimento – fui o primeiro signatário. 
O Governo não tomou nenhuma atitude para fazer 
funcionar a CPI das Privatizações no Senado. Ela te-
ria de ter sido composta por 11 titulares e 7 suplentes. 
Os membros estão todos devidamente indicados pelos 
respectivos Líderes e não houve o menor interesse do 
Governo em ver funcionar essa cpi da privatização. 

Portanto, quero esclarecer o Ministro Tarso Gen-
ro a respeito disso. 

Mas chamo atenção para outro fato. A política 
econômica do Governo Lula é coerente com a idéia do 
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Brasil que privatize. Então, é mentira dizerem que se, 
porventura, tivessem – e não terão – um segundo man-
dato, que não reabririam o processo de privatizações. 
Se tivessem – e não terão – um segundo mandato, até 
para serem coerentes com a política econômica que 
exercitam, iriam, sim, retomar o ciclo de privatizações. 
Não tenho nenhuma dúvida disso. As PPPs, que, por 
incompetência, o Governo não conseguiu colocar em 
prática, foram o reconhecimento explícito do Governo 
de que o Estado brasileiro não tinha como, sozinho, 
infra-estruturar a economia no nível necessário.

Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 

Arthur Virgílio, eu gostaria de lembrar a V. Exª que a 
desfaçatez e o cinismo com que o PT trata dessas 
questões é cada vez mais surpreendente, passando 
de todos os limites. Pergunto sobre essa avalanche 
inédita, incrível, inacreditável de publicidade que o 
Governo está jogando hoje nas televisões, em que 
70% do horário nobre é do Governo Federal já há al-
gum tempo, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral: 
durante quanto tempo será capaz de mascarar essa 
desfaçatez, esse cinismo que, enfim, não sabemos 
nem mais como qualificar? Quem, dentro do PT, dentro 
deste Governo, tem alguma condição para falar mal 
das privatizações? Queria lembrar que este Governo 
propôs aqui a mais imoral das privatizações que já foi 
pensada neste País: a chamada primeira proposta das 
PPPs. As PPPs são uma forma de privatização futura. 
A privatização, sem a iniciativa privada, do jeito que 
foi proposta, era uma privatização em que a iniciativa 
privada não entrava nem com capital nem com risco, a 
base do capitalismo, e era financiada, com risco garan-
tido pela União, montada, evidentemente, pelo grande 
esquema denunciado pelo Sr. Silvio Pereira, de alcançar 
o famoso bilhão de dólares, ou bilhão de reais, já nem 
me lembro. Queria lembrar que nós, aqui, denuncia-
mos, antes de conhecermos o esquema Delúbio, que o 
Delúbio estava envolvido nisso. Presenciamos, porque, 
quando éramos inteiramente inocentes e ingênuos em 
relação ao que estava acontecendo no Governo, eu 
percebi e outros Senadores aqui perceberam que as 
empreiteiras estavam redigindo aquele projeto, o que 
é a forma mais imoral, mais extrema de privatização 
e queria lembrar isso. Foi denunciado aqui e todas as 
Lideranças do Governo e do PT vieram aqui defender 
aquele modelo. Queria lembrar que o atual Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, à época Ministro do Plane-
jamento, quando o Governo ainda tinha aquela moral 
toda de que trazia aquela história de puritanismo do 
PT, aquele falso moralismo do PT, veio publicamente 
nos acusar, Senadores da Oposição, de estarmos im-
pedindo o crescimento do Brasil porque aquela era a 
única maneira de se trazer investimento e que tinha, 
dizia ele, trinta e três bilhões prontos para investir na-
quela época. O Ministro da Fazenda de hoje, Ministro 
de Planejamento de então. Eu, Senadora Heloísa, 
aqui, em um momento de mais exaltação, disse em 

uma conversa que aquilo estava sendo montado pelo 
Delúbio, que, então, era desconhecido pela maioria da 
população, porque vi empreiteiros aqui redigindo o pro-
jeto. Eu assisti. Eles me trouxeram e fui imediatamente 
ameaçado de processo por estar enlameando a honra 
do Delúbio. Não sei se V. Exª se lembra disso. Essa 
é a pior das privatizações, Senadora Heloísa Helena, 
que eu sei que não concorda com o sistema capitalista; 
mas esse era um sistema que era um capitalismo sem 
capital e sem risco, que nunca vi na minha vida.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Arthur Virgílio, vou conceder mais dois mi-
nutos para que V. Exª encerre o seu discurso. 

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Portanto, 
de onde vem a autoridade de quem tem autoridade para 
falar de privatização? Por favor, esse nível de cinismo 
está ofendendo o País. Esta publicidade vergonhosa 
que está aí, está mascarando. Talvez na época do Hi-
tler se tenha feito coisa igual com aquele gênio da pu-
blicidade, o Goebbels, mascarar tudo que acontecia. 
A Alemanha se viu transformar num país monstruoso, 
sem que a sua população pudesse perceber, em fun-
ção da propaganda genial até que foi feita na época. 
Coisa semelhante está acontecendo conosco. Um ho-
mem chega à petulância – é petulância do Presidente 
do PT – de criticar qualquer projeto de privatização. 
Outros podem até criticar, mas o PT, – e esse Governo, 
Senador Arthur Virgílio – de maneira alguma. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente Romeu Tuma, peço licença para, em dois 
minutos, no máximo, emitir três conceitos, encerrando 
e respondendo ao Senador Tasso Jereissati. 

Quando o Senador Tasso Jereissati, aqui, decla-
rou – lembro-me das palavras textuais de S. Exª –: “Do 
jeito que está escrito esse projeto, é roubalheira para o 
Delúbio deitar e rolar”. E foi um deus-nos-acuda.

Hoje, posso dizer: aquele projeto era roubalheira 
para o Delúbio deitar e rolar. E poderia dizer mais: era 
roubalheira para o José Dirceu deitar e rolar. Ninguém 
vai processar nada. Eles perderam a moral para pro-
cessar qualquer pessoa. Essa é a grande verdade.

O segundo conceito é que eles falam hoje de 
superávit comercial, superávit em contas correntes, e 
acham que nada foi feito para trás. Na minha convic-
ção ideológica, Senadora Heloísa Helena, foi preciso o 
processo de privatização, entre outras reformas, para 
se chegar ao nível de competitividade sistêmica...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite V. 
Exª meio minuto?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...em 
seguida, só um segundo, Senador Heráclito Fortes.

Para se chegar ao nível de competitividade sistê-
mica de que desfruta a nossa economia, para podermos 
hoje inclusive oferecer os números que o Presidente 
Lula não tem como não vivenciar, até porque de ma-
neira medíocre gerenciou o País, e cresceu, porque 
não tinha como não crescer, mas se cresceu e não 
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decresceu é porque encontrou várias reformas feitas, 
entre as quais o processo de privatizações.

E o terceiro conceito é o de que este Governo 
privatizou mais do que todos. Privatizou o Estado para 
o Marcos Valério, privatizou o Estado para aquela gente 
da corrupção que vivenciamos nos Correios, privatizou 
o Estado para a militância incompetente do PT ocupar 
cargos que deveriam ser cargos de técnicos que to-
cariam a máquina pública para fazer jus aos impostos 
que o povo brasileiro recolhe.

Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu queria 

apenas que V. Exª incluísse no panteon das coisas 
mal explicadas pelo Governo a ida da Embratel para 
as mãos do Sr. Carlos Slim, este empresário mexica-
no que recebeu a Embratel sem muitas dificuldades 
no Brasil. Isso é uma operação muito pouco clara, no 
dizer inclusive do Roberto Jefferson numa entrevista 
que deu ao Jornal do Brasil, no auge daquela confu-
são envolvendo o caso do mensalão. Lembra-me agora 
o Senador Tasso Jereissati que a Veja desta semana 
faz um registro em uma de suas colunas de que o ex-
Ministro José Dirceu é consultor do Sr. Carlos Slim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Engra-
çado é que, de repente, o José Dirceu descobriu uma 
veia privada. Sempre pensei que ele fosse um homem 
público e, de repente, descobriu uma veia privada, com 
essa história de consultoria. Não tem preparo técnico 
para prestar consultoria a ninguém, não conhece eco-
nomia, não tem experiência administrativa nenhuma, a 
não ser que considere experiência administrativa aquela 
história, aquele trance até que ele fazia no Palácio do 
Planalto. Então, vamos trocar em miúdos. O silêncio 
dele talvez esteja sendo pago pelo favorecimento à ati-
vidade de lobismo; isso sim, pode estar sendo lobista 
do Sr. Carlos Slim e de outros, porque consultor não 
é, consultor é quem tem a capacidade de organizar 
uma equipe e de oferecer aconselhamentos técnicos 
a pessoas que, porventura, deles precisem. 

De repente, o Sr. José Dirceu descobriu que é 
um homem de empresa privada, vive tomando jatinho 
e age como empresário selvagem, sim. E ainda diz 
assim: ninguém tem de saber como é que pago o meu 
jatinho. O pior é que temos,sim, seja homem público, 
como ele dizia que era, seja um empresário. Imagine 
se o empresário está pagando o jatinho dele à custa 
de tráfico de drogas. Todos temos de dar satisfações 
ao fisco, à nação, à sociedade. 

É por isso que digo que a pior das privatizações 
é essa que só reduziu as perspectivas de Brasil, essa 
realizada pelo Presidente Lula, aquela que privatizou 
o Brasil para Delúbio, para Marcos Valério, para Duda 
Mendonça, para essa quadrilha que foi denunciada 
pelo Procurador-Geral da República Dr. Antonio Fer-
nando de Souza.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Peço a 

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado. 

Por favor, temos ainda para falar V. Exª, Sena-
dor Edison Lobão, a Senadora Ana Júlia e o Sena-
dor Paulo Octávio; são dois minutos para cada um. 
Eu pediria encarecidamente – peço desculpas até –, 
mas havia um compromisso de se encerrar a sessão 
às 14:00 horas. Eu daria dois minutos para cada um. 
Não tenho pressa de ir embora, apenas eu gostaria 
de cumprir o horário. 

Então V. Exª tem a palavra.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no registro das lutas pela nossa indepen-
dência, foi significativa a participação do Maranhão 
nos embates que então se travaram. As batalhas pelas 
causas nacionais compõem a história do meu Estado 
desde a sua criação, notadamente nos episódios das 
invasões francesa e holandesa. Sempre se destacam, 
nas obras que preservam a historiografia brasileira, a 
coragem e o destemor dos que viviam naquelas terras 
nordestinas e amazônicas, reagindo, ao lado de índios, 
às investidas dos estrangeiros.

As grandes potências eram seduzidas pelos re-
latos de franciscanos e capuchinhos, no início do sé-
culo XVII, que apresentavam as novas terras “como 
um paraíso terrestre”, ou pelas narrativas do capitão 
Simão Estácio Silveira, que descrevia “o céu saudável, 
as águas puras, o chão fértil da terra”.

Sr. Presidente, desejo ser obediente às instruções 
de V. Exª e vou concluir. 

Quero dizer apenas que elaborei um discurso so-
bre a gloriosa Polícia Militar do meu Estado, que tem 
prestado significativos serviços ao Maranhão, que se 
encontra hoje entre as melhores corporações do Brasil 
e que V. Exª certamente foi convidado por mim para 
ser o Secretário de Segurança do meu Estado e, em 
conseqüência, comandar...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – MA) 
– E tenho muito orgulho.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – ... essa 
briosa Polícia Militar. Sei do orgulho de V. Exª, que já 
o declarou aqui diversas vezes. 

Sr. Presidente, em virtude da premência do tem-
po, terminarei, em outra oportunidade, o discurso que 
preparei para prestar a devida homenagem a essa 
digna instituição.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Peço licença para me incorporar nesta homenagem 
justa que V. Exª faz à Polícia Militar do Maranhão, e que 
ela seja extensiva a todas as polícias do País, visto que 
não estão sendo tratadas com o devido respeito por 
alguns Governadores. E é um sofrimento muito gran-
de que reverterá, sem dúvida, se não for revista esta 
posição, contrariamente à sociedade brasileira. Por-
tanto, V. Exª tem toda a minha fidelidade neste ponto, 
e gostaria que não se importasse que eu endossasse 
esta homenagem de V. Exª.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – O endosso 
de V. Exª engrandece o meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senadora Ana Júlia, por favor, dois minutos confor-
me o combinado. 

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente, farei apenas um registro. 
Felizmente, hoje tivemos várias atividades, inclusive 
audiência pública com toda a Direção do Banco Cen-
tral na Comissão de Assuntos Econômicos.

Fiquei extremamente feliz com o fato de o BNDES 
ter liberado dois recursos, dois financiamentos para o 
Governo do Estado do Pará, um deles, no valor de mais 
de R$66 milhões para a construção de estradas, estra-
das fundamentais no nosso Estado, estradas estaduais 
em regiões importantes, como a região do Marajó, in-
clusive, a PA-415 que fica no sudeste do Pará que liga 
Altamira a Vitória do Xingu, a PA-154 na Ilha do Marajó, 
a PA-395, no nordeste do Estado, unindo a PA-127 e 
os municípios de Magalhães Barata e Cafezal. Esses 
trechos vão viabilizar o acesso terrestre permanente 
à região, que, nas atuais condições, é inviável.

Na segunda-feira, ontem, foi assinado outro con-
vênio também entre o BNDES e o Governo do Estado 
para a construção de hospitais regionais no valor de 
mais de R$161 milhões. O compromisso de construir 
cinco hospitais regionais foi assumido pelo Governo do 
Estado do Pará, que é governado pelo mesmo partido 
há mais de dez anos, e fico feliz por isso ter sido via-
bilizado pelo Governo Lula. O BNDES está agora con-
cedendo esse financiamento, financiamento com juros 
muito subsidiados, para construir os hospitais, para que 
o PSDB do Pará possa cumprir o seu compromisso, a 
sua promessa de dez anos atrás de construir hospitais 
regionais que são fundamentais para um Estado que é 
o segundo maior do País, que tem mais de um milhão 
e duzentos mil quilômetros quadrados.

Ao fazer esse registro, parabenizo o Governo 
Lula por esse financiamento.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Anto-
nio Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem.) – Sr.Presidente, desejo comunicar a 
V. Exª, que aliás é relator de um processo, que amanhã 
nós teremos uma reunião da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Há número suficiente para votar-
mos amanhã muitas matérias. Vamos também argüir 
uma senhora que foi indicada para o STJ.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Drª Maria Thereza.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Drª Maria Thereza.

Apelo para que V. Exª e os demais companhei-
ros compareçam à reunião da Comissão amanhã às 
10 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Romeu Tuma. 
PFL – SP) – Reitero o apelo do Presidente Antonio 
Carlos Magalhães aos membros da CCJ para que não 
deixem de comparecer à reunião pela importância do 
que será discutido.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
por dois minutos. Em seguida, o Senador Paulo Octá-
vio falará e encerraremos a sessão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pode falar primeiro, Senador Paulo Octávio.

O SR. PRESIDENTE (Senador Romeu Tuma. 
PFL – SP) – Como brasiliense, V. Exª terá prioridade, 
Senador Paulo Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, e também ao 
Senador Romeu Tuma. Meu pronunciamento é relati-
vo à Semana do Meio Ambiente que comemoramos 
em Brasília.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é 5 de junho, 
mas em Brasília temos feito uma Semana do Meio 
Ambiente com muito sucesso, coroada por um tra-
balho muito bonito no Lago Paranoá. Um grupo de 
mergulhadores, durante todo o domingo, retirou, do 
fundo do lago, objetos jogados há muito tempo. Foi 
uma limpeza muito bonita. Quero deixar registrado o 
brilhante trabalho do Secretário do Meio Ambiente, 
Roberto Giffoni, e de sua equipe, que, durante toda a 
semana, trabalharam para mostrar a necessidade da 
conscientização quanto à importância da preservação 
do meio ambiente na nossa cidade, que é a capital de 
todos os brasileiros.

Sr. Presidente, trouxe um pronunciamento em que 
registro a fragilidade do nosso Planeta, que, por anos e 
anos, vem sendo degradado a uma velocidade incrível. 
Por isso mesmo, entendo que o grande desafio que 
temos pela frente é o desafio da educação ambiental. 
Educação ambiental como um agente formador do 
pensamento humano ligado à preservação do meio 
ambiente. A educação é a única esperança de se evitar 
a total destruição da natureza, visto que é a partir dela 
que as próximas gerações criarão a devida consciên-
cia dos benefícios da preservação ambiental, esses 
diretamente ligados às suas vidas cotidianas. Que ela 
possa ser, portanto, implementada rapidamente e que 
tenha a valorização que esteja de acordo com a sua 
importância para o futuro da humanidade. A educação 
ambiental reverte-se, portanto – e nisso precisamos 
ser taxativos –, no mais importante instrumento para 
a preservação da natureza.

Quero finalizar meus dizeres cumprimentando to-
dos aqueles que trabalham para que o meio ambiente 
seja preservado, visando o bem-estar de nossas ge-
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rações futuras para que elas possam contemplar as 

nossas belezas naturais e garantir uma sobrevivência 

digna para toda a humanidade.

Sr. Presidente, quero deixar registrado o pronun-

ciamento que fiz, quero que conste dos Anais do nosso 

Senado Federal, tendo em vista que entendo o meio 

ambiente como prioridade do meio político, prioridade 

para as futuras gerações de brasileiros, ainda mais 
num país abençoado e bonito como o nosso.

Agradeço o tempo que me foi concedido – ultra-
passamos já as 14 horas –, mas não poderia deixar 
de registrar a Semana do Meio Ambiente, que foi bri-
lhantemente realizada aqui em Brasília.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO OCTÁVIO.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Foi importante o pronunciamento de V. Exª lembran-
do que precisamos cuidar do meio ambiente, mas de-
monstrando o seu amor por Brasília.

Senador Eduardo Suplicy, para encerrar, V. Exª 
tem a palavra por dois minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Se-
nador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, registro 
que, há poucos instantes, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, o Presidente do Banco Central, Ministro 
Henrique Meirelles, e os Diretores Afonso Sant´Anna 
Bevilaqua, Alexandre Antonio Tombini, Antonio Gusta-
vo Matos do Vale, João Antônio Fleury Teixeira, Paulo 
Sérgio Cavalheiro, Rodrigo Telles da Rocha Azevedo e 
Mário Magalhães Carvalho Mesquita fizeram a exposi-
ção sobre como os membros do Conselho de Política 
Monetária raciocinam para definir se a taxa de juros 
básica da economia, a taxa Selic, será aumentada 
ou diminuída, como é que, afinal, em vista das metas 
estabelecidas para a estabilidade de preços e outras 
considerações, elas devem ser levadas em considera-
ção para que obtenhamos tanto baixa inflação quanto 
crescimento da economia, do emprego, melhoria da 
distribuição de renda e assim por diante.

Sr. Presidente, requeiro que a exposição feita 
pelo Presidente Henrique Meirelles seja transcrita na 
íntegra, assim como as perguntas que encaminhei para 
os diretores do Banco Central. 

Também informo que a direção do Banco Central 
marcou uma reunião com os aposentados e pensionis-
tas do Banespa – outro assunto que foi tratado – para 
dirimir as dúvidas pendentes. 

Ressalto, Sr. Presidente, que o Presidente Hen-
rique Meirelles mostrou que estamos, neste junho de 

2006, com uma perspectiva bastante favorável, uma 
vez que a taxa de inflação está em torno de 4,3% ao 
ano, a taxa de crescimento da economia é prevista para 
cerca de 4% ao ano do Produto Interno Bruto (PIB), 
a taxa de desemprego está com índices menores do 
que os registrados nos últimos quatro anos, seguida-
mente melhorando, e as perspectivas de crescimento, 
inclusive do salário real médio e da massa salarial, são 
também positivas. Portanto, qualquer que seja o Pre-
sidente eleito, ele encontrará um conjunto de dados 
macroeconômicos positivos no Brasil. 

Portanto, registro como muito positivo o encontro 
havido com o Presidente Henrique Meirelles e demais 
diretores do Banco Central.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Senador Eduardo Suplicy, cumprimento V. Exª pela 
oportunidade do convite e também o Presidente Henri-
que Meirelles por ter comparecido com todos os direto-
res do Banco Central e por ter respondido tudo aquilo 
que não tem caráter reservado – V. Exª, melhor do que 
ninguém, sabe que há assuntos desse tipo. Parabéns 
a V. Exª por ter levantado o problema e por tentar uma 
solução para o caso Banespa.

Talvez V. Exª pudesse requerer as notas taqui-
gráficas para serem incorporadas. Vou deferir o pedi-
do de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Aqui está a exposição inicial do Presidente Henrique 
Meirelles e das perguntas que fiz.

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

(Inseridos nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Mesa aguarda para cumprir o requerimento de 
V. Exª.

Antes de encerrar, quero dizer que havia 25 itens 
na Ordem do Dia de hoje e foram lidas mais quatro me-
didas provisórias. Então, caberia aqui, Senadora Ana 
Júlia Carepa, um apelo ao Presidente para segurar 
um pouquinho estas medidas provisórias para que os 
acordos sejam feitos e possamos, como o Presidente 
Renan Calheiros deseja, limpar esta pauta e votarmos 
as autoridades que aguardam com ansiedade para 
poderem completar a infra-estrutura da administração 
pública do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores Romero Jucá, Antero 
Paes de Barros, Sérgio Guerra, Lúcia Vânia, Flexa Ri-
beiro, Papaléo Paes e Leonel Pavan enviaram discursos 
à Mesa, que serão publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com imensa satisfação que venho comu-
nicar ao Plenário desta Casa que, no último dia 10 de 
maio, recebi em meu Gabinete um exemplar do livro 
comemorativo dos 55 anos da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Previdência Social (ANFIP), 
cujo transcurso ocorreu em 22 de abril de 2005. Tra-
ta-se de publicação que reúne depoimentos de diver-
sas autoridades sobre a importância da ANFIP para o 
Brasil. Tenho certeza, Srªs e Srs. Senadores, de que 
nenhuma entidade conseguiria agregar tantos relatos 
favoráveis, se não fosse, de fato, extremamente rele-
vante para o nosso País. 

Como ex-Ministro da Previdência Social e, so-
bretudo, como Senador da República, posso dar tes-
temunho disso. Não foram poucas as vezes em que 
dirigentes da ANFIP participaram de reuniões, aqui no 
Congresso Nacional, não apenas para acompanhar pro-
jetos de interesse da categoria que representam, mas 
também para subsidiar a decisão dos parlamentares 
sobre matérias importantes para o País. Agora mesmo, 
enquanto a Comissão de Assuntos Econômicos do Se-
nado examina o PLC n.º 20/2006, que cria a Receita 
Federal do Brasil, a ANFIP tem sido presença cons-
tante, elucidando dúvidas e sugerindo medidas para 
serem debatidas pelos membros daquela Comissão. 
Nada mais democrático! É ouvindo as partes interes-
sadas que haveremos de ter sabedoria para tomar as 
decisões que o Brasil deseja, e de que tanto necessita! 
Além disso, inúmeros são os estudos realizados pela 
ANFIP que balizam as decisões governamentais em 
matéria previdenciária. 

Falar da ANFIP é falar da Previdência Social no 
Brasil. Ambas as histórias se confundem.

A Previdência Social brasileira teve seu embrião 
em 1923, com a chamada “Lei Eloy Chaves”, que criou 
a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, 
primeira entidade do gênero no Brasil. A partir daí, 
surgiram várias instituições previdenciárias em nosso 
País, cada uma vinculada a um ramo específico de 
atividade. Foi assim, por exemplo, com a CAP (Caixa 
de Aposentadorias e Pensões), em 1931, com o IAPI 
(Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriá-
rios), em 1936 e com o IPASE (Instituto de Pensões e 
Assistência aos Servidores do Estado), em 1941. Em 
todos esses órgãos existiam serviços de fiscalização, 
arrecadação e de controle de receita, e os servidores 
que exerciam essas atividades passaram a ser, generi-
camente, denominados “Fiscais de Previdência”. Dessa 
pluralidade de fiscais dos vários Institutos de Previdên-
cia nasceu a idéia de criar uma organização central que 
representasse e defendesse os interesses de todos, já 
que desempenhavam as mesmas funções. 

Então, em 22 de abril de 1950, 365 fiscais, im-
buídos dos sentimentos de união, de entendimento e 
de harmonia, sentimentos esses que, aliás, perduram 
até os nossos dias, fundaram a primeira Associação 
dos Fiscais de Previdência Social (AFPS). Por sua 
grande abrangência e significado, a data de fundação 
dessa Entidade passou a ser considerada como mar-
co constitutivo da ANFIP. Contudo, no período de 1956 
a 1961, vimos surgir ainda outras três entidades que 
congregavam fiscais de Previdência em áreas especí-
ficas: era o caso da Associação Nacional dos Fiscais e 
Inspetores de Previdência, vinculada ao IAPI; da União 
Metropolitana dos Fiscais do IAPC; e da Associação 
dos Fiscais do IAPB. 

Essa situação perdurou até novembro de 1966, 
quando o Governo decidiu extinguir todos os institutos 
de previdência, unificando-os num só órgão: o Institu-
to Nacional da Previdência Social (INPS). Em razão 
disso, as diretorias dos institutos de previdência resol-
veram, também, promover a unificação das entidades 
existentes. 

Nascia, então, a ANFIP!
Como vemos, Sr. Presidente, as histórias da Pre-

vidência Social e da ANFIP caminham juntas. Mas, a 
importância da ANFIP não se resume apenas à defesa 
dos interesses corporativos da categoria que repre-
senta. Muito pelo contrário!

Nesses 55 anos de existência, a ANFIP tem dado 
provas inequívocas de que seu compromisso maior é 
com o País e com a defesa dos interesses nacionais. 
Como já disse no início de meu pronunciamento, a 
ANFIP tem participado de inúmeras reuniões aqui no 
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Congresso sobre temas referentes à previdência so-
cial, além de realizar estudos importantíssimos para o 
balizamento das decisões acerca do tema. 

E por que todo esse zelo? Por que não se limi-
tar apenas a ser uma entidade de classe, corporativa, 
como tantas outras, que defendem somente os inte-
resses de seus associados?

Por uma razão muito simples, Srªs e Srs. Sena-
dores: a Previdência Social é um patrimônio de todos 
os brasileiros! Não pertence nem a este, nem àque-
le Governo. Pertence, sobretudo, ao povo brasileiro 
que, com muito sacrifício, contribui com seus parcos 
recursos na esperança de ser amparado na doença e 
na velhice. Para se ter uma dimensão da grandiosida-
de da Previdência Social em nosso País, basta dizer 
que ela é a responsável direta pela sobrevivência de 
23 milhões de cidadãos brasileiros, e de mais de 70 
milhões, de forma indireta, ou seja, quase duas vezes 
a população da Argentina dependem da Previdência! 
Além disso, ao longo dos últimos 15 anos, ela arre-
cadou mais de R$600 bilhões, segundo números do 
DATAPREV. É oportuno ressaltar, também, que o INSS 
paga, por mês, mais de R$22 bilhões em benefícios, 
o que representa, talvez, o maior programa de distri-
buição de renda do mundo!

Creio que esses números, por si mesmos, ser-
vem como fonte maior de inspiração para que a AN-
FIP atue, de modo tão decisivo, em prol dos cidadãos 
brasileiros, principalmente dos mais humildes, que 
realmente sobrevivem graças aos benefícios da Pre-
vidência Social. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, e por tão relevan-
tes serviços prestados ao País, não poderia deixar de 
subir à tribuna para lembrar os 55 anos de existência 
da ANFIP, e felicitar todos os auditores fiscais da Pre-
vidência, na pessoa do Presidente do Conselho Exe-
cutivo daquela Associação, Sr. Ovídio Palmeira Filho, 
pelo brilhante trabalho que desempenham.

Aproveito esta oportunidade para solidarizar-me 
com os servidores do INSS, em especial com os audito-
res fiscais, na luta que estão travando pela valorização 
da carreira e por uma justa recomposição salarial. 

Ser um Auditor Fiscal da Previdência não é tarefa 
fácil, Srªs e Srs. Senadores. Primeiramente, é neces-
sário ser aprovado num dos concursos públicos mais 
difíceis do Brasil. Já no exercício de suas funções, 
o Auditor Fiscal da Previdência é o responsável por 
tarefas importantíssimas para a saúde financeira do 
Sistema Previdenciário. É ele, por exemplo, o encar-
regado de executar os procedimentos de auditoria, de 
efetuar a lavratura de Auto de Infração e de Auto de 
Apreensão e Guarda de documentos. Além disso, o 
Auditor Fiscal da Previdência também se incumbe de 

examinar a contabilidade das empresas e dos contri-
buintes em geral e, talvez o mais importante de tudo 
isso, esse servidor é o responsável por auditar a rede 
arrecadadora quanto ao recebimento e ao repasse das 
contribuições administradas pelo INSS. 

Infelizmente, não é incomum surgirem notícias 
relatando fraudes no INSS e déficit no sistema previ-
denciário nacional. Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, 
o que seria do nosso Brasil e, sobretudo, da Previdên-
cia Social, sem a vigilância constante e atenta desses 
profissionais! 

O Governo do Presidente Lula, do qual tive a 
honra de participar como Ministro da Previdência, tem 
empreendido um esforço descomunal para combater 
as fraudes no sistema previdenciário e equilibrar as 
contas da Previdência. Com o recenseamento dos 
aposentados, por exemplo, e a conseqüente exclu-
são de milhares de beneficiários fantasmas, espera-
se uma economia da ordem de R$3 bilhões para este 
ano. Mas isso só será possível graças ao incansável 
trabalho executado pelos Auditores Fiscais. 

Ao encerrar meu pronunciamento, mais uma vez 
reitero as felicitações à ANFIP, por seus 55 anos de 
existência, na certeza de que essa grandiosa Asso-
ciação continuará prestando inestimáveis serviços a 
todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria do jornal Folha de S.Paulo de 24 
de maio do corrente, intitulada “Base do governo ma-
nobra e evita ida de Dantas a CPI”.

A matéria destaca que “o governo conseguiu 
evitar a convocação do banqueiro Daniel Dantas para 
explicar a suposta cobrança de propina que teria sofri-
do do PT para facilitar interesses do grupo Opportunity 
no Governo Federal”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar o artigo intitulado “Cozinheira depõe e liga 
Comendador a petistas”, publicado pelo jornal Correio 
Braziliense de 1º de junho do corrente ano.

o artigo relata que ao depor na CPI dos Bingos a 
ex-cozinheira do Comendador Arcanjo, senhora Zilde-
te Reis, disse ter visto o ex-chefe da Casa Civil José 
Dirceu, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci e o 
presidente do Sebrae irem até a casa do Comendador 
e saírem de lá com pastas de dinheiro. 

Como segundo assunto, gostaria de fazer o re-
gistro da matéria intitulada “Okamotto não prova sa-
ques para quitar a dívida de Lula”, publicada no jornal 
Folha de S.Paulo, em sua edição de 31 de maio do 
corrente.

A matéria mostra que, vencida a prorrogação de 
prazo concedida pela CPI dos Bingos, Paulo Okamot-
to, amigo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não 
comprovou os saques que teria feito para pagar a dívi-
da de R$29,4 mil que Lula tinha com o PT. O principal 
problema na explicação de Okamotto é que os saques 
supostamente feitos não coincidem com os valores ou 
as datas dos pagamentos da dívida.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o refe-
rido artigo passe a integrar este pronunciamento para 
que, assim, conste dos Anais do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Faltou um Palocci”, publi-
cada na revista Época em sua edição de 29 de maio 
do corrente.

A matéria trata da última turbulência no mercado 
financeiro internacional, ocorrida no início da semana 
passada. Segundo a matéria, o comportamento do go-
verno do Presidente Lula durante a crise deixou claro 
que a cúpula econômica está mal preparada para lidar 
com situações desse tipo. “Os reflexos no Brasil foram 

amplificados pelos sinais contraditórios emitidos pela 
equipe econômica”.

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

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.) 
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar o artigo intitulado “Informe-se, presidente”, 
de autoria do economista e ex-ministro Paulo Renato 
Souza, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo 
de 07 de junho do corrente.

O autor, em seu artigo, tece comentários, escla-
rece o leitor, e para isso, desmente as declarações do 
Presidente Lula, que na semana passada tentou atacar 
as gestões tucanas. “Em todos os casos, erra o Pre-
sidente por ignorância dos fatos ou por manipulação 
indevida de informações”.

Sr. Presidente, desejo que o artigo seja consi-
derado como parte integrante deste pronunciamento, 
para que seja feito o importante registro da verdadeira 
história. Requeiro que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

JUNHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL508     



Junho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 20419 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para regis-
trar a matéria intitulada “OAB pede à procuradoria nova 
apuração contra Lula”, publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo do último dia 6 de junho do corrente.

A matéria destaca que “O presidente nacional 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Roberto 
Busato, encaminhou ontem ao Procurador-Geral da 
República, Antonio Fernando de Souza, notícia-crime 
pedindo que sejam aprofundadas as investigações 
contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso 

do mensalão e de outras irregularidades relacionadas 
ao governo”.

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.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES 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 co-
mentar a matéria intitulada “Ele está em todas”, publi-
cada na revista Veja de 31 de maio do corrente.

A matéria mostra que, denunciado, Duda Men-
donça põe amigos nas campanhas de Lula e de estre-
las do PT. A matéria ainda destaca que, supostamen-
te decepcionado com a falta de assepsia na política, 
Duda Mendonça não voltaria a trabalhar com marketing 
eleitoral. No entanto, “Duda Mendonça está atuando 
em diversas campanhas de candidatos do PT. Seus 
sócios, funcionários ou antigos colaboradores estão 

em vários postos, com destaque para a campanha 
reeleitoral de Lula”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada passe a integrar este pronunciamento, a fim de 
que conste dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

1 
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2006

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 604, de 2006, do Senador Antonio 
Carlos Magalhães, solicitando ao Tribunal de 
Contas da União informações sobre repasses 
de recursos do Serviço Brasileiro de Apio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) na-
cional, estaduais e do Distrito Federal e, caso 
o Tribunal não disponha das informações, seja 
realizada, em caráter de urgência, inspeção 
para obter as respectivas informações.

2 
REQUERIMENTO Nº 661, DE 2006

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 661, de 2006, do Senador Alvaro Dias, 
solicitando ao Tribunal de Contas da União que 
realize auditorias nos convênios firmados entre 
a União e a Associação Nacional de Apoio à 
Reforma Agrária – ANARA.

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória nº 284, de 2006) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do  

§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2006 (proveniente 
da Medida Provisória nº 284, de 2006), que al-
tera dispositivos das Leis nºs 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 5.869, 
de 11 de dezembro de 1972; e revoga disposi-
tivos da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

Relator revisor: Senador Edison Lobão
Prazo final: 4-7-2006

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286, DE 2006 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 286, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Justiça, da Previdência Social e do Esporte, 

no valor global de duzentos e cinqüenta mi-
lhões e quinhentos mil reais, para os fins que 
especifica.

Relator revisor: Senador Marcelo Crivella
Prazo final: 6-7-2006

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 17, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória nº 287, de 2006) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 17, de 2006 (prove-
niente da Medida Provisória nº 287, de 2006), 
que abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios, no valor de trezentos e sessenta e 
um milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro 
mil, quinhentos e noventa e seis reais, para os 
fins que especifica. 

Relator revisor: 
Prazo final: 9-8-2006

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 18, DE 2006 
(Proveniente da Medida Provisória nº 288, de 2006) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
 do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 18, de 2006, (proveniente 
da Medida Provisória nº 288, de 2006), que 
dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º 
de abril de 2006; revoga dispositivos do De-
creto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, 
e das Leis nºs 7.789, de 3 de julho de 1989, 
8.178, de 1º de março de 1991, 9.032, de 28 de 
abril de 1995, 9.063, de 14 de junho de 1995, 
10.699, de 9 de julho de 2003, e 10.888, de 
24 de junho de 2004; e revoga o Decreto-Lei 
2.351, de 7 de agosto de 1987, as Leis nºs 
9.971, de 18 de maio de 2000, 10.525, de 6 
de agosto de 2002, e 11.164, de 18 de agosto 
de 2005, e a Medida Provisória nº 2.194-6, de 
23 de agosto de 2001.

Relator revisor: 
Prazo final: 11-8-2006

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 289, DE 2006 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 289, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios do De-
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senvolvimento Agrário e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e de Operações 
Oficiais de Crédito, no valor global de sete-
centos e trinta e oito milhões de reais, para 
os fins que especifica

Relator revisor: 
Prazo final: 21-8-2006

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 290, DE 2006 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 290, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de um bilhão, 
setecentos e setenta e cinco milhões, oitocen-
tos e quarenta e nove mil, duzentos e cinqüenta 
e oito reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 23-8-2006

7 
SUBSTITUTIVO À  

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 64, DE 1999 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
64, de 1999, tendo 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 Presidente da República 
ao Congresso Nacional na abertura da sessão 
legislativa).

Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

8 
SUBSTITUTIVO À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 12, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, do Substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os artigos 21 e 22 da Consti-
tuição Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 30, DE 2002

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 30, de 2002, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Souto, que acrescenta os 
§§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal 
(dispõe sobre a elegibilidade dos substitutos 
das Chefias do Poder Executivo nos seis me-
ses anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 29, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação 
ao art. 193 da Constituição Federal (que trata 
da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 9, DE 2006

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 9, de 2006 (nº 536/97, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação aos arts. 
23, 30, 206 e 212 da Constituição Federal e ao 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 211 da 
Constituição Federal (dispõe sobre o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb).

Parecer sob nº 486, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.
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12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 64, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 64, de 2000 (nº 1.096/95, na 
Casa de origem), que determina a obrigatorie-
dade de as edificações possuírem sistema de 
aterramento e instalações elétricas compatíveis 
com a utilização de condutor-terra de prote-
ção, bem como torna obrigatória a existência 
de condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

Pareceres favoráveis, sob nºs 249 a 251, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador João Batista Motta; 

– de Serviços de Infra-Estrutura (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 711, 
de 2005), Relator: Senador Valdir Raupp; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Lúcia Vânia.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 48, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2003 (nº 39/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Regula-
mentação da Profissão de Agente de Seguran-
ça Privada e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 2.146 e 2.147, de 
2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Romeu Tuma, favorável, nos termos do pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 31, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 2004 (nº 5.211/2001, na Casa de 
origem), que altera a Lei nº 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, dispondo sobre parcelamentos de imóveis 
rurais, destinados à agricultura familiar, promovidos 
pelo Poder Público.

Parecer sob nº 995, de 2005, da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Os-
mar Dias, favorável ao Projeto e à Emenda de Reda-
ção nº 1-CRA.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 79, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 708/2003, 
na Casa de origem), que altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de 
jornalista (altera a área de atuação de jorna-
listas e dispõe sobre suas funções).

Parecer sob nº 157, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, de redação, que apresenta.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 87, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao 
§ 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (torna Estados e Municípios 
igualmente responsáveis pela matrícula de 
alunos, oferta de cursos, capacitação de pro-
fessores e integração dos estabelecimentos 
escolares no sistema nacional de avaliação 
de rendimento escolar).

Parecer sob nº 1.644, de 2005, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Cristovam 
Buarque, favorável, com Emenda nº 1-CE, de 
redação, que apresenta.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 49, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 49, de 2005 (nº 2.898/2004, 
na Casa de origem), que altera artigos da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir aos aprendizes a conclusão do 
ensino médio e jornada reduzida.

Parecer sob nº 532, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 65, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 65, de 2005 (nº 841/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a deno-
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minação de medicamentos a ser utilizada em 
prescrições de médicos e odontólogos.

Parecer sob nº 158, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo), que oferece.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 89, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, com relação a proces-
so seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação.

Parecer favorável, sob nº 1.870, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 137, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2005 (nº 3.849/2004, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como Ano da Juventude.

Parecer favorável, sob nº 557, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: 
Senadora Iris de Araújo.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 3, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2006 (nº 4.473/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia do Ra-
dialista.

Parecer favorável, sob nº 477, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Gerson Camata.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 14, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 14, de 2006 (nº 4.842/2005, 
na Casa de origem), que institui o ano de 2006 
como o Ano Nacional dos Museus.

Parecer favorável, sob nº 479, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relatora: Sena-
dora Roseana Sarney.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 25, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 2006 (nº 5.180/2005, 
na Casa de origem), que declara o sociólogo 
Florestan Fernandes patrono da Sociologia 
brasileira.

Parecer favorável, sob nº 551, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 31, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 31, de 2006 (nº 
2.997/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Previdência So-
cial entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino dos Países Baixos, celebrado em Bra-
sília, em 7 de março de 2002.

Parecer favorável, sob nº 150, de 2006, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 1999 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 141, de 1999, de auto-
ria do Senador Pedro Simon, que acrescenta 
um inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 
– CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade 
das máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas.

Pareceres sob nºs:
– 425, de 2002, e 272, de 2004, da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania: 
1º pronunciamento, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável, com voto em separado do 
Senador Bello Parga; 2º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 523, 
de 2002), Relator: Senador Marcelo Crivella, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo) que apresenta; e

– 1.071, de 2005, da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 254, de 2005), Re-
lator: Senador Gerson Camata: favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
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26 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 174, DE 2000 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do Recurso nº 21, de 2003)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 174, de 2000, de autoria 
do Senador Luiz Pontes, que altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência 
à saúde (para assegurar a cobertura de des-
pesas de acompanhante, no caso de paciente 
menor de dezoito anos, inclusive quando se 
tratar de internação em unidade de terapia 
intensiva ou similar).

Pareceres sob nºs 711, de 2003, e 1.515, 
de 2005, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Mão Santa, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAE, que apresenta; e

– da Comissão de Assuntos Sociais (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
336, de 2003), Relator: Senador Leonel Pa-
van, favorável, com a Emenda nº 2-CAS, que 
apresenta, com voto contrário, em separado, 
da Senadora Ideli Salvatti.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 138, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Francisco Escórcio, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir, para 
efeitos administrativos, a região do complexo 
geoeconômico e social denominada Corredor 
Centro-Norte de Desenvolvimento, visando 
à redução das desigualdades regionais, por 
meio de seu desenvolvimento, nos termos do 
art. 43 da Constituição Federal, e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 288, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Edison Lobão, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que apresenta.

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 43, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

 do Recurso nº 7, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 43, de 2005 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Antero Paes 

de Barros, que estabelece que a fiscalização 
das empresas de fomento mercantil (factoring) 
será feita pelo Banco Central do Brasil e pelo 
Ministério Público Federal.

Parecer sob nº 437, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, concluindo contrariamente 
à matéria.

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais).

Parecer sob nº 188, de 2006, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 21 
minutos.) 

(OS Nº 13654/06)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA 
 

Bahia Rio Grande do Sul Amazonas 
PFL – Rodolpho Tourinho* S PMDB – Pedro Simon* PMDB – Gilberto Mestrinho* 
PFL – Antonio Carlos Magalhães ** BLOCO-PT – Paulo Paim** PSDB – Arthur Virgílio** 
PFL – César Borges** PTB – Sérgio Zambiasi** PDT – Jefferson Péres** 
   

Rio de Janeiro Ceará Paraná 
BLOCO-PT – Roberto Saturnino* PSDB – Luiz Pontes* PSDB – Alvaro Dias * 
PRB – Marcelo Crivella** BLOCO-PSB – Patrícia Saboya Gomes** BLOCO-PT – Flávio Arns** 
PMDB – Sérgio Cabral** PSDB – Tasso Jereissati** PDT – Osmar Dias** 

   

Maranhão Paraíba Acre 
PMDB – João Alberto Souza *  PMDB – Ney Suassuna *  BLOCO-PT – Tião Viana* 
PFL – Edison Lobão** PFL – Efraim Morais** PMDB – Geraldo Mesquita Júnior** 
PFL – Roseana Sarney ** 

 PMDB – José Maranhão ** BLOCO-PT – Sibá Machado** S 

   

Pará Espírito Santo Mato Grosso do Sul 
PMDB – Luiz Otávio* PSDB – João Batista Motta* S PSDB – Juvêncio da Fonseca* 
BLOCO-PT – Ana Júlia Carepa** PSDB – Marcos Guerra**S PTB – Antônio João **S 
PSDB – Flexa Ribeiro** S BLOCO-PL – Magno Malta** PMDB – Ramez Tebet** 
   

Pernambuco Piauí Distrito Federal 
PFL – José Jorge* PMDB – Alberto Silva* PTB – Valmir Amaral* S 
PFL – Marco Maciel** PFL – Heráclito Fortes** PDT – Cristovam Buarque ** 
PSDB – Sérgio Guerra** PMDB – Mão Santa ** PFL – Paulo Octávio ** 
   

São Paulo Rio Grande do Norte Tocantins 
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy* PTB – Fernando Bezerra* PSDB – Eduardo Siqueira Campos* 
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante** PMDB – Garibaldi Alves Filho** BLOCO-PL – João Ribeiro **  

PFL – Romeu Tuma** PFL – José Agripino** PC do B – Leomar Quintanilha** 
   

Minas Gerais Santa Catarina Amapá 
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S PFL – Jorge Bornhausen * PMDB – José Sarney * 
PSDB – Eduardo Azeredo** BLOCO-PT – Ideli Salvatti** PMDB – Gilvam Borges** 
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan ** PSDB – Papaléo Paes**  
   

Goiás Alagoas Rondônia 
PMDB – Iris de Araújo* S P-SOL – Heloísa Helena* PMDB – Amir Lando* 
PFL – Demóstenes Torres ** PMDB – Renan Calheiros** BLOCO-PT – Fátima Cleide** 

PSDB – Lúcia Vânia** PSDB – João Tenório** S PMDB – Valdir Raupp** 
   

Mato Grosso Sergipe Roraima 
PSDB – Antero Paes de Barros * PFL – Maria do Carmo Alves * PTB – Mozarildo Cavalcanti* 
PFL – Jonas Pinheiro **  PMDB – Almeida Lima** PDT – Augusto Botelho** 
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko** BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**  
------------------------------------ 

Mandatos 
*: Período 1999/2007 **: Período 2003/2011 



COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
 

 
1) Comissão Externa, composta de oito Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, com a 

finalidade de acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária norte-
americana naturalizada brasileira Dorothy Stang, que vêm sendo desenvolvidas pela 
Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará. 

 
(Ato do Presidente nº 8, de 2005) 

 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Vice-Presidente: Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA 

Relator: Demóstenes Torres – PFL/GO 
 

Ana Júlia Carepa – PT/ PA 
Eduardo Suplicy – PT/SP 
Fátima Cleide – PT/RO 

Flexa Ribeiro – PSDB/PA 
Luiz Otávio – PMDB/PA 

Demóstenes Torres – PFL/GO 
Serys Slhessarenko – PT/MT 

Sibá Machado – PT/AC 
Prazo Final: 18.3.2005 

Designação: 16.2.2005 
 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE 
(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. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 7. João Batista Motta – 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. Teotonio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 3. Wellington Salgado de Oliveira  
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Almeida Lima 
José Maranhão 8. Gilvam Borges 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Eduardo Suplicy – PT 4. Roberto Saturnino – PT 
Fernando Bezerra – PTB 5. Flávio Arns – PT 
João Ribeiro - PL 6. Sibá Machado – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 7. Serys Slhessarenko – PT 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 

(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 4. Lúcia Vânia – PSDB 

PMDB 
Mão Santa 1. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) (3) 
Ney Suassuna (1) 3. Serys Slhessarenko (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 2. Roberto Saturnino – PT 

PDT 
  

(1) 
Vaga decidida em comum acordo entre o PMDB e o Bloco de Apoio ao Governo. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Sala nº 19 – Ala Sen. Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-3255, 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho - PFL 
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Rodolpho Tourinho - PFL 1. (vago) 
Edison Lobão – PFL 2. Almeida Lima – PMDB (4) 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Luiz Otávio 1. (vago) (3) 
Sérgio Cabral 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) (1) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
Vago, em virtude de o Senador Cristovam Buarque não mais pertencer à Comissão de Assuntos Econômicos. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações. 
(4)

 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador César Borges - PFL 
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 

Relator: Senador Ney Suassuna - PMDB 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
César Borges – PFL 1. Jonas Pinheiro – PFL (3) 
Paulo Octávio – PFL 2. José Jorge – PFL 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Lúcia Vânia - PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valdir Raupp 
Pedro Simon 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Eduardo Suplicy – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PTB 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

PDT 
  

Obs: em 19.11.2003 a Subcomissão aprovou o Relatório Final, que será submetido à apreciação da 
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal. 
(1) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(2)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
 (3) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

 

 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Aelton Freitas - PL 

Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. César Borges – PFL 
Romeu Tuma – PFL 2. (vago) (2) 

Sérgio Guerra – PSDB 3. Alvaro Dias – PSDB 
PMDB 

Romero Jucá 1. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 2. Maguito Vilela 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Ideli Salvatti – PT 
Fernando Bezerra – PTB 2. Delcídio Amaral – PT 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 

(21 titulares e 21 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 3. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 4. Romeu Tuma – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 5. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 6. Papaléo Paes 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Teotonio Vilela Filho – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Romero Jucá 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Maguito Vilela 

(vago) (3) 6. Gerson Camata 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Antônio Carlos Valadares – PSB 1. Delcídio Amaral – PT 
Flávio Arns – PT 2. Magno Malta – PL 
Ideli Salvatti – PT 3. Eduardo Suplicy – PT 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Fátima Cleide – PT 
Paulo Paim – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 6. (vago) (5) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

 
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 
 



 
2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Paulo Paim - PT 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella – PMR (2) 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Lúcia Vânia – PSDB 1. Leonel Pavan - PSDB 
PMDB 

Mão Santa 1. (vago) 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 

Marcelo Crivella – PMR (2) 1. (vago) (3) 
Paulo Paim - PT 2. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PDT 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Eduardo Azeredo – PSDB 1. Flexa Ribeiro - PSDB 
 2. Romeu Tuma - PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3)

  1. (vago) (2) 
Mão Santa  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim - PT 

PDT 
Augusto Botelho  

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(5 titulares e 5 suplentes) 
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Relator:  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Eduardo Azeredo – PSDB 1. Lúcia Vânia – PSDB 
(vago) (4) 2. Demóstenes Torres – PFL 

PMDB 
Papaléo Paes (3) 1. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Paulo Paim – PT 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)  

PDT 
 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

 (3)
 O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005 

(4)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
 
 

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: (vago) (2) 

 
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 
João Batista Motta - PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Juvêncio da Fonseca – PSDB (4) 9. Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (6) (cedida pelo 

PSDB) 
PMDB 

Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Gilvam Borges  
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Romero Jucá 4. Almeida Lima 
Amir Lando 5. Leomar Quintanilha – PC do B (5) (cedida pelo PMDB) 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aloizio Mercadante – PT 1. Delcídio Amaral – PT 
Eduardo Suplicy – PT 2. Paulo Paim – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sérgio Zambiasi – PTB 
Magno Malta – PL 4. Patrícia Saboya Gomes - PSB 
Ideli Salvatti – PT 5. Sibá Machado – PT 
Antônio Carlos Valadares – PSB 6. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Serys Slhessarenko – PT 7. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) 
O Senador Maguito Vilela encontrava-se licenciado do cargo durante o período de 17.8.2005 a 13.1.2006, tendo sido substituído pelo Senador Romero 

Jucá. O Senador retornou ao exercício do cargo em 16.12.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Juvêncio da Fonseca comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 30.9.2005. 
(5)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. (vago) 
César Borges – PFL 2. (vago) 
Tasso Jereissati – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 

PMDB 
Pedro Simon 1. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 2. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Sibá Machado – PT 
(vago) 2. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Gerson Camata - PMDB 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. Roseana Sarney – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

José Jorge – PFL 3. César Borges – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Cristovam Buarque – PDT (8) (cedida pelo Bloco da Minoria)  
Edison Lobão – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
Marcelo Crivella – PMR (5) (cedida pelo PFL) (1) 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (7) (cedida pelo PSDB) 8. Sérgio Guerra – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Juvêncio da Fonseca – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira  1. Amir Lando 
Ney Suassuna 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Gilvam Borges 
Gerson Camata 4. (vago) (4) 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) (6) 

Paulo Paim – PT 2. Aloizio Mercadante – PT 
Fátima Cleide – PT 3. Fernando Bezerra – PTB 
Flávio Arns – PT 4. Delcídio Amaral – PT 
Ideli Salvatti – PT 5. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Roberto Saturnino – PT 6. Magno Malta – PL 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 7. Patrícia Saboya Gomes – PSB (3) 
Sérgio Zambiasi – PTB 8. João Ribeiro – PL 

PDT 
Augusto Botelho 1. (vago) 

(1)
 Vaga cedida ao PDT, que por sua vez cedeu ao PL, nos termos do Ofício nº 027/05-GLPFL, de 03.03.2005. 

(2) O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(3)

 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 O Senador Paulo Paim passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do Ofício nº 
273/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 
(7)

 O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(8)

 O Senador Cristovam Buarque ocupa vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Minoria à Bancada do PDT, nos termos do Ofício nº 100/05-GLPDT, de 
9.10.2005. 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(12 titulares e 12 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Demóstenes Torres – PFL 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Maria do Carmo Alves - PFL 
Marcelo Crivella – PMR (1) (5) 2. Romeu Tuma – PFL 
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (2) (6) 3. Edison Lobão – PFL 
Leonel Pavan - PSDB 4. Reginaldo Duarte - PSDB 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. (vago) (4) 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 
Wellington Salgado de Oliveira 3. (vago) 
(vago) (7) 4. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Paulo Paim – PT 
(vago) 2. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 3. (vago) 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. (vago) 

(1) Vaga cedida pelo PFL 
(2) Vaga cedida pelo PSDB 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4)

 O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005. 
 (5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6) O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL. 
(7)

 A Senadora Íris de Araújo deixa o exercício do cargo em 15.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 
 

 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Flávio Arns - PT 
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Marco Maciel – PFL 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
(vago) (3) 2. Augusto Botelho – PDT (cedida pelo PFL) 
Lúcia Vânia – PSDB 3. Eduardo Azeredo – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Gilberto Mestrinho 
Wellington Salgado de Oliveira  2. (vago) (2) 
Valdir Raupp 3. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Flávio Arns – PT 2. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Delcídio Amaral – PT 3. Aelton Freitas – PL 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 
 

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 
(7 titulares e 7 suplentes) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 



 
5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE - CMA 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B (4) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (2) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
César Borges – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL (2) 3. Roseana Sarney – PFL 
Teotonio Vilela Filho - PSDB 4. Almeida Lima – PMDB (3) 
Arthur Virgílio – PSDB 5. Leonel Pavan – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. Alvaro Dias – PSDB  

PMDB 
Gilvam Borges 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. Sérgio Cabral 
Valdir Raupp 4. Amir Lando 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 5. Mão Santa 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Ana Júlia Carepa – PT 2. Fátima Cleide – PT 
Sibá Machado – PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
João Ribeiro - PL 4. Ideli Salvatti – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Flávio Arns – PT 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005.
 

(3)
 O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral – PTB (1) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. (vago) 

PMDB 
Valmir Amaral - PTB (1) 1. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Aelton Freitas – PL 
Delcídio Amaral – PT 2. (vago) 

PDT 
  

(1) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 
ao PTB, em 30.09.2005. 
(2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
 

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 
5.2) 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: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 
Vice-Presidente: Senador César Borges - PFL 
Relator: Senador João Alberto Souza - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
(vago) 1. (vago) 
Leonel Pavan – PSDB 2. João Ribeiro - PL (1) 

PMDB 
(vago) 1. Luiz Otávio 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. Ideli Salvatti – PT 
Aelton Freitas – PL 2. (vago) 

PDT 
(vago) 1. (vago) 

(1) O Senador João Ribeiro desfiliou-se do PFL e filiou-se ao PL, conforme comunicação de 29.03.2005 
 (2) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

 
 
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 

 



 
6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH 

 (19 titulares e 19 suplentes)  
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT 

Vice-Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
(vago) (6) 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. (vago) 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 6. Arthur Virgílio – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (5) 1. Luiz Otávio 
Maguito Vilela 2. (vago) (7) 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. (vago) (2) 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT  1. Magno Malta - PL 

Fátima Cleide – PT 2. Sibá Machado – PT 
Ana Júlia Carepa - PT 3. Antônio Carlos Valadares – PSB 
Marcelo Crivella – PMR (4) 4. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Paulo Paim – PT 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Cristovam Buarque  1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(4)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(5)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

(6)
 O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(7)
 O Senador Maguito Vilela passou a ocupar vaga de titular em 18/01/2006, nos termos do Of. GLPMDB nº 12/2005, da Liderança do PMDB. 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 
 



 
6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO - IRI 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Paulo Paim - PT 
Vice-Presidente: Senador Mão Santa - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Heráclito Fortes – PFL 
Reginaldo Duarte – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 1. Luiz Otávio 
Mão Santa 2. José Maranhão 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Paulo Paim – PT 1. Cristovam Buarque – PDT (2) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Marcelo Crivella – PMR (3) 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
(3)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(4)

 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 
 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br 



 
6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO - IDO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB 
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Romeu Tuma – PFL 1. Maria do Carmo Alves – PFL 
Lúcia Vânia – PSDB 2. Sérgio Guerra – PSDB 
(vago) 3. (vago) 

PMDB 
Leomar Quintanilha – PC do B (3) 1. (vago) (2) 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Aelton Freitas – PL 1. (vago) 
Flávio Arns – PT 2. Paulo Paim – PT 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular. 

(3)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 

 
Secretário: Altair Gonçalves Soares 

Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646 

E – Mail: altairgs@senado.gov.br



 
7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Roberto Saturnino - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
José Jorge – 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 
Ney Suassuna 1. Ramez Tebet 
Pedro Simon 2. Valdir Raupp 
Mão Santa 3. Romero Jucá 
Wellington Salgado de Oliveira 4. (vago) (4) 
Gerson Camata 5. (vago) (1) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL) 
Serys Slhessarenko – PT 1. Marcelo Crivella – PMR (5) 
Eduardo Suplicy – PT 2. (vago) (6) 

Mozarildo Cavalcanti – PTB 3. Aelton Freitas – PL 
Roberto Saturnino – PT 4. Ana Julia Carepa – PT 
Sérgio Zambiasi – PTB 5. Fernando Bezerra – PTB 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) O Senador Mário Calixto deixa o exercício do cargo em 22.03.2005 em virtude de reassunção do titular. 
(2) O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se 

ao PTB, em 30.09.2005. 
(3) 

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 
(4) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(5)

 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 
(6)

 A Senadora Serys Slhessarenko passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do 
Ofício nº 274/2005-GLDPT, de 19.10.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
 



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
Eduardo Azeredo – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB 

PMDB 
Wellington Salgado de Oliveira 1. João Batista Motta (2) 
Mão Santa 2. Gerson Camata 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Roberto Saturnino – PT 1. Sérgio Zambiasi – PTB 
Marcelo Crivella – PMR (3) 2. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador João Batista Motta passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 31.8.2005 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Romeu Tuma - PFL 1. Marco Maciel - PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 2. Flexa Ribeiro - PSDB 

PMDB 
Valdir Raupp 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. (vago) (2) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa -PT 1. Cristovam Buarque – PDT (3) 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 2. Aelton Freitas - PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Osmar Dias 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2) O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005. 
(3) O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005. 
 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br 



 
8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Demóstenes Torres – 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 
Juvêncio da Fonseca – PSDB 8. Papaléo Paes – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Romero Jucá 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Ney Suassuna 4. Maguito Vilela 
Gilberto Mestrinho 5. Wellington Salgado 
Mão Santa 6. Valmir Amaral - PTB(3) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Delcídio Amaral – PT 1. (vago) (2) 
Magno Malta – PL 2. Paulo Paim – PT 
Roberto Saturnino – PT  3. Fernando Bezerra – PTB 
Sérgio Zambiasi – PTB 4. Fátima Cleide – PT 
Serys Slhessarenko – PT 5. Mozarildo Cavalcanti – PTB 
Sibá Machado – PT 6. Flávio Arns – PT 
Aelton Freitas – PL 7. João Ribeiro - PL 

PDT 
Cristovam Buarque 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 O Senador Roberto Saturnino passou a integrar a Comissão como titular, em vaga existente, nos termos do Ofício nº 327/2005 de 15.12.2005. 

(8)
 Vaga cedida pelo PMDB ao Senador Valmir Amaral, nos termos do Ofício nº 24/06-GLPMDB, de 31.1.2006. 

 
Secretária: Dulcídia Ramos Calhao 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286 

E – Mail: scomci@senado.gov.br 



 
9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 

Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotonio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Ney Suassuna 
Sérgio Cabral 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Romero Jucá  

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Ana Júlia Carepa – PT 1. (vago) (3) 
Fátima Cleide – PT 2. Delcídio Amaral – PT 
Fernando Bezerra – PTB 3. Sibá Machado – PT 
Mozarildo Cavalcanti – PTB 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2) 5. Aelton Freitas – PL 

PDT 
Jefferson Péres 1. Augusto Botelho 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(2)
 A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005. 

(3)
 O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal 

Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar 
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005 

 
Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira 
Reuniões: Quartas – Feiras às 14 horas 
Telefone: 3311-4282 Fax: 3311-1627 

E – Mail: scomcdr@senado.gov.br 



 
10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Sérgio Guerra - PSDB 
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Lúcia Vânia – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Alvaro Dias – PSDB  
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Demóstenes Torres – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Heráclito Fortes – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Wellington Salgado de Oliveira  
Pedro Simon 2. Romero Jucá 
Leomar Quintanilha – PC do B (4) 3. Amir Lando 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL) 
Flávio Arns – PT 1. Serys Slhessarenko – PT 
Aelton Freitas – PL 2. Delcídio Amaral – PT 
Sibá Machado – PT 3. Magno Malta – PL 
Ana Júlia Carepa – PT 4. Sérgio Zambiasi – PTB 
João Ribeiro - PL 5. Marcelo Crivella – PMR (3) 

PDT 
Osmar Dias 1. Cristovam Buarque 

(1) 
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005. 

(3)
 O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005. 

(4)
 O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B. 

 
 

Secretário: Marcello Varella 
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –  

Telefone: 3311-3506 Fax:  
E – Mail: marcello@senado.gov.br 



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 23/11/2005) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 5ª Eleição Geral: 23.11.2005 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001  

 
Presidente: Senador João Alberto Souza1 

Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1 
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)  

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Demóstenes Torres (PFL) GO 2091 1. Jonas Pinheiro2 (PFL) MT 2271 
Sérgio Guerra (PSDB) PE 2382 2. César Borges (PFL)  BA 2212 
Heráclito Fortes (PFL) PI 2131 3. Mª do Carmo Alves(PFL) SE 1306 
Juvêncio da Fonseca2 (PSDB) MS 1128 4. Leonel Pavan2 (PSDB) SC 4041 
Paulo Octávio (PFL) DF 2011 5. Teotonio Vilela Filho4 

(PSDB) 
AL 4093 

Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061 6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413 
PMDB 

Ney Suassuna PB 4345 1. (Vago)³   
João Alberto Souza  MA 1415 2. Alberto Silva PI 3055 
Ramez Tebet MS 2222 3. Valdir Raupp RO 2252 
Luiz Otávio PA 3050 4. Gilvam Borges2 AP 1717 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) 
Sibá Machado (PT) AC 2184 1. Serys Slhessarenko2 (PT) MT 2291 
Ana Júlia Carepa (PT) PA 2104 2. (Vago)   
Fátima Cleide (PT) RO 2391 3. (Vago)   

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 
Mozarildo Cavalcanti RR 4078 1. Valmir Amaral DF 1961 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(Atualizada em 9.6.2006) 
 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258 

scop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

                                                
1 Eleito em 13.12.2005, na 1ª Reunião, de 2005, do Conselho de Ética.  
2 Eleito na Sessão do SF do dia 18.4.2006. 
³ Vaga ocupada pelo Senador Gerson Camata (PMDB/ES) até 3.5.2006, licenciado de acordo com Of. GSGC – 
100/2006, de 3.5.2006, lido em Plenário nesse mesmo dia. 
4 Licenciado a partir do dia 19.4.2006, de acordo com Requerimentos nºs 455 e 456, de 2006, publicados no DSF 
de 21.4.2006. 
 
 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)2 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 4 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) ³ 3º Corregedor Substituto 
(Atualizada em 9.6.2006) 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
2 Afastado em decorrência da posse como Ministro de Estado das Comunicações em 8.7.2005. 
³ Licenciado a partir do dia 19.4.2006, de acordo com Requerimentos nºs 455 e 456, de 2006, publicados no DSF de 
21.4.2006. 
4 Licenciado a partir de 4.5.2006, de acordo com Requerimento nº 498, de 2006, publicado no DSF de 3.5.2006. 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

scop@senado.gov.br  

 

PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 

 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Ramez Tebet (PMDB-MS) PMDB e Bloco de Apoio ao Governo 
Demóstenes Torres (PFL-GO) Bloco Parlamentar da Minoria 

Alvaro Dias (PSDB-PR) Bloco Parlamentar da Minoria 
Fátima Cleide (PT-RO) Bloco de Apoio ao Governo 

Amir Lando (PMDB-RO) PMDB 
(Atualizado em 09.06.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5257 

scop@senado.gov.br 



 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

 
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 

Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB 

Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB 
PFL 

Senadora Roseana Sarney (MA) 
PT  

Senadora Serys Slhessarenko (MT) 
PSDB 

Senadora Lúcia Vânia (GO) 
PDT 

Senador Augusto Botelho (RR) 
PTB 

Senador Sérgio Zambiasi (RS) 
PSB 

Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – PMDB 
PL 

Senador Magno Malta (ES)  
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB 
(Atualizada em 9.6.2006) 

 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259 

scop@senado.gov.br 
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