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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. PFL – PE) – 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 

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

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 
Senador Marco Maciel, que preside esta sessão, vou 
falar, no dia de hoje, sobre a obesidade, preocupação 
muito grande que tenho, porque tanto amigos meus como 
a minha própria família enfrentam essa realidade.

Sr. Presidente, o tema sobre o qual passo a fazer 
uma reflexão, hoje, no plenário, é delicado e diz respeito 
a grande parcela da população mundial. Chamo-o de 
delicado, porque está diretamente ligado à saúde. E, 
quando o assunto é saúde, o coração acelera, o corpo 
inquieta-se, porque queremos a certeza de que está 
tudo bem conosco. A doença em questão é a obesidade. 
E é, de fato, uma doença, apesar de muitos preferirem 
enxergá-la sob outros ângulos, o que certamente não 
contribui para a sua cura.

Senti, Sr. Presidente, na convivência diária, o peso 
dessa doença em minha família. Perdi uma irmã. Esta-
va com o peso exagerado, acabou ficando hipertensa, 
teve glaucoma e diabetes, ficou cega e depois faleceu. 
Também por isso resolvi falar do assunto.

Alguns procuram ver a questão da obesidade ape-
nas sob o aspecto da estética. Muitos, inclusive, usam 
um tratamento grosseiro, desrespeitoso e discrimina-
tório contra aqueles que estão acima do peso.

A obesidade, Srªs e Srs. Senadores, é conside-
rada hoje uma doença, e assim temos de enfrentá-la. 
É uma doença do tipo crônico, que provoca ou acelera 
o desenvolvimento de muitas doenças e que causa, 
inclusive, a morte precoce. Trata-se de um problema 
já caracterizado por um excessivo acúmulo de gordura 
nos tecidos, um distúrbio que, além dos problemas de 
natureza estética e psicológica, constitui um importante 

risco para a saúde e, quando não corrigido, danifica o 
coração, as artérias, o fígado, as articulações e todo 
o sistema endócrino.

Na Psiquiatria, aprendemos que existem graus 
variáveis entre estar perfeitamente normal e perdida-
mente doente. Com a obesidade, dá-se o mesmo que 
na Psiquiatria, ou seja, graus variados, indo desde o 
sobrepeso discreto até a obesidade mórbida.

Sr. Presidente, dados alarmantes mostram que 
quase 37 milhões de americanos ultrapassam 20% 
ou mais do peso corporal desejável, e mais de 12 mi-
lhões desses homens e mulheres são maciçamente 
obesos e correm alto risco de desenvolver uma série 
de doenças relacionadas à obesidade. 

A obesidade é fator de risco para uma série de 
doenças, entre elas a hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares, diabetes e tantas outras.

Assim, pacientes obesos, frente ao severo risco 
de doenças e distúrbios, infelizmente podem ter uma 
diminuição muito importante de sua expectativa de 
vida, principalmente quando são portadores de obe-
sidade mórbida.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, en-
tre as várias causas prováveis para o desenvolvimento 
da obesidade estão as facilidades da vida moderna, 
como elevadores, escadas rolantes, controles remo-
tos, automóveis e tantos outros. O homem de hoje não 
precisa mais se esforçar fisicamente. Isso diminui o 
gasto de energia na forma de calorias. Por outro lado, 
as facilidades em adquirir os famosos lanches rápidos 
e alimentos prontos, geralmente ricos em calorias, mu-
daram o padrão alimentar do homem, que passou a 
consumir mais gordura em frituras, óleos, maioneses, 
chocolates e famosos sorvetes.

A classificação da obesidade, de acordo com suas 
causas, pode ser, entre outras, por distúrbio nutricional; 
por dietas ricas em gorduras; por dietas de lancherias; 
por inatividade física, principalmente, ou seja, seden-
tarismo; por idade avançada; por hipotireoidismo – que 
tenho –; por drogas – vício que não tenho e contra o 
qual luto muito; considero um crime contra a humani-
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dade não haver uma campanha mais forte contra o 
uso de drogas –; e por causa genética. 

Enfim, um paciente obeso, antes de iniciar qual-
quer medida de tratamento, deve realizar consultas 
médicas no sentido de esclarecer todos os detalhes 
referentes ao seu diagnóstico e as diversas repercus-
sões do seu distúrbio.

É importante compreender que o tratamento da 
obesidade envolve necessariamente a reeducação ali-
mentar e o aumento da atividade física, o que estou 
fazendo agora, depois de ter levado um susto do meu 
cardiologista, que disse que se eu não fizesse isso 
teria de, como dizíamos quando eu trabalhava na fá-
brica, “operar o bobo”. Não é o “bobo”, mas o coração 
mesmo, o centro da nossa vida. Estou fazendo esteira: 
meia hora pela manhã e meia hora à tarde. Portanto, 
a atividade física é fundamental.

E dependendo da situação de cada paciente, 
pode estar indicado o tratamento comportamental, 
envolvendo inclusive a Psiquiatria. Esse suporte emo-
cional ou social pode se dar por meio de tratamentos 
específicos (psicoterapia individual, em grupo ou fa-
miliar). Nessa situação, são amplamente conhecidos 
grupos de reforço emocional que auxiliam as pessoas 
na perda de peso.

Independente desse suporte, porém, a orien-
tação dietética é fundamental e o exercício também 
apresenta uma série de benefícios para o paciente 
obeso, melhorando o rendimento do tratamento que 
devemos fazer com dieta.

Com referência à utilização de medicamentos 
como auxiliares no tratamento do paciente obeso, ela 
até pode ser realizada, mas com muito cuidado e com 
acompanhamento médico.

As notícias revelam que o Brasil é o país que 
tem o maior consumo mundial per capita de remédios 
para emagrecer no mundo. O dado foi revelado pela 
ONU, com base em um relatório que mostrou que são 
tomadas 9,1 doses diárias desses medicamentos por 
mil brasileiros.

Os números, calculados no período entre 2002 e 
2004, representam um aumento de mais de 20% em 
relação ao período de 1992 a 1994. 

De acordo com o documento da Junta Interna-
cional Fiscalizadora de Entorpecentes (Jife), o uso de 
anfetaminas como supressores de apetite teve um au-
mento considerável não apenas no Brasil, mas também 
na Austrália, Cingapura e Coréia do Sul. 

Houve redução de uso dessas drogas na Europa, 
principalmente em Portugal, na Dinamarca, na Itália, 
em Malta, na Irlanda e na França. Aliás, França de 
triste lembrança. Agora é torcer por Felipão. Estamos 
todos com o olhar em Portugal.

Voltando ao tema, embora, pela legislação bra-
sileira, os remédios para emagrecer à base de an-
fetaminas só possam ser vendidos com prescrição 
médica, os especialistas da Jife advertiram sobre a 
venda indiscriminada em farmácias e sobre a fabrica-
ção dessas substancias ilegalmente, em laboratórios 
clandestinos.

É preciso romper as barreiras do preconceito e 
pensar na nossa saúde. As pessoas precisam procurar 
o médico para fazer uma avaliação profunda da sua 
saúde e não sair por aí tomando remédios para ema-
grecer só porque a cultura atual transformou os mais 
magros em sinônimo de perfeição. Temos de pensar 
também na importância da prevenção da doença, que 
deve começar já na infância.

Sr. Presidente, a obesidade infantil tem crescido 
a cada dia. Os jornais e a televisão constantemente 
nos recordam que um número crescente de crianças 
está acima do peso ou obesa. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística divulgou pesquisa sobre o as-
sunto, que demonstra que a desnutrição infantil dimi-
nuiu nos últimos 30 anos, mas, em compensação, os 
adolescentes e adultos estão cada dia mais obesos. A 
pesquisa mostra que, além dos quase 40 milhões de 
adultos gordos, a balança registra excessos em cerca 
de seis milhões de adolescentes. 

Há 30 anos, o problema atingia 3,9% da população 
masculina e 7,5% da população feminina na faixa etária 
entre 10 e 19 anos, proporção que subiu para 18% e 
15,4%, respectivamente. Ou seja, quase dobrou.

Um estudo publicado pela Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia (Sbem), indica que 15% 
das crianças no País são obesas. As últimas estatísticas 
mostram que 30% das crianças entre 6 e 19 anos de 
idade – o que naturalmente envolve os adolescentes 
– nos EUA estão com sobrepeso ou obesas, o que as 
coloca em um risco crescente para as chamadas do-
enças crônicas, como doença cardíaca, hipertensão, 
diabetes e problemas emocionais na adolescência e 
na idade adulta.

Sr. Presidente, nós, adultos, representamos um 
importante papel nesse sentido, pois cabe a nós edu-
car no sentido de prevenir a doença e ensinar a res-
peitar as diferenças.

O Ministério da Saúde, em parceria com o Mi-
nistério da Educação, assinou uma nova portaria, 
instituindo diretrizes para a promoção da alimenta-
ção saudável nas escolas de educação infantil, en-
sino fundamental e nível médio nas redes pública e 
privada do País. O documento prevê incentivo ao de-
senvolvimento de ações que promovam e garantam 
a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no 
ambiente escolar. 
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Com os hábitos da vida moderna, doenças crô-
nicas não transmissíveis, como obesidade, hiperten-
são e diabetes, são cada vez comuns entre crianças 
e adolescentes.

O Ministério da Saúde acredita que a alimenta-
ção nas escolas pode e deve ter função pedagógica. 
“Promover a alimentação saudável nas escolas é es-
tratégico para melhorar o perfil nutricional das crian-
ças e adolescentes brasileiros”, afirma Ana Beatriz, 
especialista na área.

O principal objetivo da medida é propiciar uma 
mudança nos hábitos alimentares das crianças, criando 
condição para aumentar o consumo de frutas, legumes 
e verduras e restringir o consumo de refrigerantes e 
alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sal, como 
frituras, salgadinhos em pacotes e outros. Eu sou hi-
pertenso. Aboli a ingestão de qualquer tipo de fritura, 
e não me arrependi.

As diretrizes descritas na Portaria orientam, por 
exemplo, a produção de hortas tanto em casa – eu, 
na minha, tenho uma horta; e como, todos os dias, 
verduras da horta – como nas escolas, envolvendo 
os alunos e a utilização dos alimentos produzidos na 
alimentação oferecida pela escola. Por mais simples 
que seja a escola, por mais pobre que seja o bairro 
onde está a escola, é possível sim fazer uma horta na 
área livre da escola. É muito importante também que 
as famílias saibam da importância de sua participação 
nesse processo.

As escolas devem incorporar o tema alimentação 
saudável no projeto político-pedagógico, propiciando ex-
periências no cotidiano das atividades curriculares.

Srª Presidente, estamos diante de um problema 
sério que merece especial atenção e que tem diversos 
aspectos. Por isso, trouxe o tema à tribuna do Senado 
da República. 

Existe o problema da obesidade assim como exis-
te a neurose do emagrecimento a qualquer custo. Em 
parte, o que é considerado gordo ou magro em nossa 
sociedade tem muito a ver com a moda – eu acho que 
esses padrões teriam de ter a ver com a saúde. 

Srª Presidente, repito que o primeiro passo a to-
mar é procurar um médico. Não é porque eu falei isso 
na tribuna. Tem de se procurar um médico para ver se, 
de fato, estamos obesos ou se é a nossa auto-estima 
que anda em baixa. Ter um corpo de 20 anos aos 50 
anos pode ser uma meta, é claro, mas por que não 
pensar em ter 50 anos com um corpo de 50 anos sau-
dável, fazendo exercícios e alimentando-se de forma 
adequada? Se estivermos obesos, vamos nos tratar, 
pelo zelo da nossa qualidade e expectativa de vida. 
Vamos procurar fazer os esforços necessários dia a 

dia, vencendo cada etapa e reconhecendo nosso mé-
rito a cada estágio vencido. 

Se alguém sofre do mal da obesidade e está 
próximo de nós, vamos conversar com essa pessoa. 
O que nos cabe é auxiliar essa pessoa e ver se a sua 
doença pode efetivamente ser combatida. Eu acho 
que toda obesidade, de uma forma ou de outra, pode 
ser combatida. 

Ensinemos às nossas crianças a respeitar as di-
ferenças. As crianças prestam atenção às conversas 
dos adultos. Prestam atenção à forma como os adultos 
olham uns para os outros, repetem aquilo que escutam. 
Repetem até o olhar. Portanto, pensemos antes de di-
zer algo que possa contaminar o pensamento delas, 
agredir ou desrespeitar até uma criança que esteja um 
pouco gordinha. Temos de ajudá-la orientando, para 
que ela entenda que precisa emagrecer. Vamos olhar 
com respeito para o nosso próximo. Vamos olhar com 
respeito para as diferenças.

Srª Presidente Heloísa Helena, sei que se V. Exª 
estivesse no plenário faria um aparte. V. Exª, que é 
enfermeira, sabe da importância de combatermos a 
obesidade.

O Senador Marco Maciel disse-me, outro dia, 
que é com muita tranqüilidade que ele não é gordo 
e possui uma postura e uma saúde muito boas. Faço 
questão de ouvir um aparte de V. Exª.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nobre Senador 
Paulo Paim, quero cumprimentar V. Exª pelo tema que 
versa na tarde de hoje e dizer que V. Exª tem razão 
quando chama atenção para a questão da obesidade, 
um problema não especificamente brasileiro. Eu diria 
que é um problema mundial, mais evidente nos países 
desenvolvidos, nos chamados países do Primeiro Mun-
do. V. Exª destacou que não somente se deve combater 
a obesidade, mas também a desnutrição, a fome, que 
concorrem para que as pessoas não tenham adequa-
da saúde. V. Exª citou uma questão que me preocupa. 
É o excessivo culto do corpo, que parece marcar a 
sociedade dos nossos dias, na busca da beleza per-
manente, às vezes, até a custo da própria saúde. Daí 
por que, querendo rematar o meu aparte, e para não 
ser longo, eu gostaria de dizer a V. Exª que nada mais 
oportuno do que lembrar Aristóteles que afirmava que 
a virtude está no meio: nem tanto à terra nem tanto ao 
mar, nem tanto ao céu nem tanto ao chão. Devemos 
ter sempre uma postura de equilíbrio, de bom senso, 
para preservarmos a nossa saúde, garantir a saúde 
de todos. V. Exª menciona a questão da obesidade, um 
problema que causa muitas doenças, como aconteceu 
com a irmã de V. Exª que teve a duração de sua vida 
reduzida por moléstia decorrente do excessivo peso. 
Cumprimento V.Exª pelo discurso.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Marco Maciel, eu quero, primeiro, cumprimentar V. Exª, 
que faz um destaque que faço questão que seja inse-
rido no meu pronunciamento. 

Há dois motivos hoje no mundo pelos quais as 
pessoas morrem no mundo. Infelizmente, um número 
maior de pessoas morre ainda pela fome, pela misé-
ria, pela falta de alimentação. Esse número cresce nos 
países em desenvolvimento com a morte ocasionada 
pela obesidade. Veja que o Brasil aumentou em 100% 
o número de adolescentes considerados obesos e, em 
países como os Estados Unidos, também.

Seria muito bom se pensássemos três vezes. 
Tanta gente passando fome e alguns comendo de for-
ma exagerada. Quem sabe até uma forma de colabo-
rarmos com o combate à fome seria cuidar da nossa 
saúde, comer menos, fazer exercício e, quem sabe, 
fazer uma doação aos que passam fome daquilo que 
se comeria a mais. 

Inspirei-me, nesta colocação que acabo de fazer, 
na fala de V. Exª. Tanta gente passa fome e morre porque 
come demais. De acordo com o seu ponto de vista, o 
bom mesmo é alcançarmos o equilíbrio, ou seja, comer 
com qualidade, com cuidado e, quem sabe, colaborar 
com as campanhas que estão aí de combate à fome 
para permitir que outros brasileiros vivam mais.

Parabéns pelo aparte. V. Exª foi muito feliz quan-
do tocou nos dois temas que mencionei en passant 
em meu pronunciamento, quando dizia do número de 
pessoas subnutridas que ainda existe. V. Exª aprofun-
dou o debate dizendo que temos de trabalhar nos dois 
sentidos: evitar a obesidade e evitar também que as 
pessoas morram de fome. 

Sr.ª Presidente, concluindo, só queria dizer que 
meu pronunciamento é no sentido de contribuir para 
a batalha à qual todos devemos nos inserir, contra a 
chamada doença do século. De um lado, está a fome 
e, de outro, a obesidade. Foi nesse sentido que apre-
sentamos o Projeto nº 406, de 2005, para o qual es-
peramos a aprovação nesta Casa.

A proposta visa a disciplinar o comércio de ali-
mento nas escolas de educação básica e a elaboração 
de cardápios de programa de alimentação escolar e 
promover ações para a alimentação e a nutrição ade-
quada às crianças e adolescentes.

Vamos agir com respeito e solidariedade, Senador. 
Mais uma vez, volto ao aparte de V. Exª. Com certe-
za, com isso daremos às nossas almas o instrumento 
certo para construir o mundo que queremos para nós 
mesmos e um mundo melhor para todas as nossas 
crianças e adolescentes, tanto aqueles que passam 
fome, quanto aqueles que estão, de forma exagerada, 
se tornando uns magros e, outros, muito gordos.

Srª Presidente, V. Exª está a par do motivo pelo 
qual não pude ir a um debate que teríamos no Ama-
zonas. Fiz uma série de exames recentemente e todos 
os médicos disseram que o meu problema é só um. Eu 
sempre fui gordinho, desde menino até agora. Passei 
a fazer exercício pela manhã e pela tarde e, com isso, 
talvez eu possa combater ainda, embora tarde, os meus 
principais problemas: coluna e coração. Se o remédio 
não resolver, vou ter de operar. Isso é verdadeiro. Fui 
ao Incor e também em um médico do Senado. 

Ainda tenho a expectativa de que, se eu perder 
uns 20 ou 30 quilos, não vou precisar fazer a opera-
ção dita tanto pelo médico do Incor de Brasília, que 
é o Hospital do Coração, como o nosso médico do 
Senado.

Mas, Srª Presidente, não quero deixar de regis-
trar, mais uma vez, meus cumprimentos ao Juiz Luiz 
Roberto Ayoub pela sua postura em relação à Varig, ao 
marcar um outro leilão para o dia 11, do qual participa-
rão alguns investidores, que poderão evitar a falência 
da empresa. A Varig Log apresentará uma proposta, 
assim como outros dois consórcios. Esperamos que 
isso aconteça. Estou torcendo para que a Varig volte 
a funcionar normalmente.

Srª Presidente, gostaria que fosse dado como 
lido, na íntegra, meu discurso sobre a Varig, que tem 
o intuito de cumprimentar mais uma vez o juiz e todos 
aqueles que participam do processo com o objetivo de 
fazer com que a Varig volte a voar normalmente.

Obrigado, Srª Presidente.

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, segundo informações divulgadas pela imprensa 
a Varig deve ir a leilão novamente dia 11 de julho.

O Ministério Público do Rio de Janeiro entregou, 
na última sexta-feira, ao Juiz Luis Roberto Ayoub um 
parecer favorável à proposta de compra ofertada pela 
Varig Log (hoje controlada pela Volo – um fundo de 
investidores americanos e brasileiros), única interes-
sada até o momento.

A Empresa se comprometeu em garantir as mi-
lhas dos clientes e o compromisso da empresa com 
o Fundo de Pensão Aerus, que está sob liquidação 
extrajudicial.

Os próximos passos agora são:
Uma resposta oficial da Justiça à viabilidade da 

proposta formulada pela Varig Log; a convocação de 
uma Assembléia de Credores para aprovação da pro-
posta apresentada; a realização de novo leilão. 
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Caso os credores aceitem a proposta, a antiga 
Varig permanecerá com as dívidas, as operações, os 
custos, um número de funcionários reduzidos e a ga-
rantia de 5% das ações da nova empresa.

Também ficarão na empresa antiga, os cerca de 
R$6 bilhões em créditos a receber do poder público, 
pertinente a ação do congelamento de tarifas e o ICMS 
devido pelos Estados.

Na última semana a Varig Log já desembolsou 
cerca de US$7 milhões para garantir as operações da 
Varig até o novo leilão da empresa.

O edital para o novo leilão está sendo redigido 
e já está praticamente certa a inclusão de exigência 
de carta de fiança bancária de no mínimo US$100 
milhões. Os interessados teriam ainda de fazer um 
depósito em juízo de US$22 milhões para compensar 
a VarigLog pelo risco assumido antes da realização 
do leilão.

Quero elogiar o brilhante trabalho realizado pela 
8º Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em especial 
pelo Juiz Luiz Roberto Ayuob, na condução dessa im-
portante recuperação empresarial.

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

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. Marco Maciel, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Heloísa 
Helena.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.

Com certeza, V. Exª estará muito bem de saúde, 
porque muitas e dolorosas batalhas ainda se avizinham 
e muito importante será a sua presença na Casa, Se-
nador Paulo Paim.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo 
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 40, de 2006 (nº 5.610/2005, na Casa 
de origem), que reorganiza o plano de carreira da 
Câmara dos Deputados e aplica aos seus servidores 
efetivos, no que couber, Gratificação de Representa-
ção instituída pela Resolução nº 7, de 2002, do Se-
nado Federal, convalidada pela Lei nº 10.863, de 29 
de abril de 2004.

Ao Projeto foram oferecidas duas emendas de 
idêntico teor.

A matéria retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para exame das matérias.

São as seguintes as emendas apresen-
tadas:

EMENDA Nº 1-PLEN

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2006

Reorganiza o Plano de Carreira da 
Câmara dos Deputados e aplica aos seus 
servidores efetivos, no que couber, Grati-
ficação de Representação instituída pela 
Resolução nº 7, de 2002, do Senado Fede-
ral, convalidada pela Lei nº 10.863, de 29 
de abril de 2004.

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se ao cabeçalho do Anexo I do projeto a se-
guinte redação:

“ANEXO I – Tabelas de Vencimentos Bá-
sicos da Carreira Legislativa, anteriores à al-
teração promovida pela Lei nº 11.169, de 2 de 
setembro de 2005.”

Justificação

Conforme é do conhecimento dos membros da 
douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, a proposição que se pretende emendar tem como 
objetivo central a atribuição de tratamento equânime 
aos servidores da Câmara dos Deputados, na com-
paração com a situação de seus colegas do Senado 
Federal. É estritamente com base nesse propósito 
que a proposta introduz gratificação de representação, 
em valores distintos para servidores de nível superior 
e intermediário, altera o percentual de adicional de 
especialização aplicável aos servidores efetivos da 
Casa iniciadora e prevê, em seus anexos, valores de 
vencimentos básicos.

Ocorre, contudo, que, após a apresentação do 
projeto, foram apreciados pelo Congresso Nacional 
vetos que o Presidente da República interpusera a 
dois projetos de lei que reajustavam em 15% a retri-
buição dos servidores da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Na ocasião, o Parlamento entendeu 
por bem rejeitar a iniciativa presidencial, do que de-
correu a promulgação das Leis nºs 11.169 e 11.170, 
ambas de 2-9-05.

Posteriormente, o Sr. Presidente da República 
veio a acionar o Poder Judiciário, movendo, por meio 
da Advocacia-Geral da União, ação direta de incons-
titucionalidade em que contesta os termos das supra-
citadas leis. Sua Excelência alegou, na ocasião, que 
haviam sido rompidos preceitos da Lei Maior capazes 
de levar ao estorno do reajuste concedido, de forma a 
devolver os vencimentos dos servidores contemplados 
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aos valores que vigoravam antes da promulgação das 
leis em questão.

É preciso compreender, tendo em vista essas in-
formações, que a proposição alvo da presente emenda 
foi apresentada aos Deputados em um período interme-
diário. Já haviam sido apostos os vetos presidenciais e 
o mérito de tal medida ainda não fora apreciado pelo 
Congresso Nacional. O colegiado proponente optou, 
destarte, por preservar os valores das tabelas de ser-
vidores efetivos, pretendendo compensar o aumento 
perdido por meio de vantagem remuneratória, e suge-
riu tabelas, para os comissionados, que restabeleciam 
exatamente a situação que resultaria das leis então 
ainda sob os efeitos dos vetos.

Quando enfim o projeto foi apreciado, chegou-
se a cogitar, conforme assinalam as notas taquigráfi-
cas da sessão onde a deliberação ocorreu, resolver 
o problema pela atribuição do percentual perdido 
também às tabelas dos servidores efetivos. A su-
gestão não foi adotada exclusivamente para evitar 
que eventual decisão favorável ao governo na ação 
direta de inconstitucionalidade suscitasse a inver-
são do problema isonâmico, tendo como resultado 
tabelas de vencimento na Câmara superiores às do 
Senado.

Com base nessa perspectiva, decidiu-se pre-
servar o vencimento estipulado no anexo para os 
servidores efetivos, sob o compromisso de que con-
tinuariam a ser pagos os valores resultantes das leis 
contestadas enquanto não houvesse decisão judicial 
que os impugnasse. Predominou o entendimento de 
que as tabelas anexas ao projeto, por serem anterio-
res às leis de início referidas, com elas não se incom-
patibilizavam, devendo o pagamento dos servidores 
resultar da aplicação do conjunto do ordenamento 
jurídico, atribuindo-se o percentual de 15% previsto 
na Lei nº 11.169, de 2005, aos vencimentos dos ser-
vidores efetivos.

É exatamente esse o entendimento que se ad-
voga nesta emenda. Porém, em nome da cautela e 
para evitar interpretações contrárias a essa concep-
ção – por todos os lados pacificada -, vislumbra-se a 
necessidade de ver aprovada a presente emenda de 
redação, que, sem modificar em absolutamente nada 
o conteúdo da matéria, esclarece definitivamente a 
controvérsia.

Com esse intuito, a emenda sob justificativa 
propõe o acréscimo de texto por meio do qual se 
assinata exatamente a época em que foi produzida 
e apresentada a tabela de vencimentos aplicável 
aos servidores efetivos da Câmara dos Deputados. 

O alerta serve para que na aplicação da futura lei 
esses servidores não venham a ser prejudicados, 
preservando-se, enquanto vigorar a Lei nº 11.169, 
de 2005, os valores de vencimento atualmente pra-
ticados.

Convém realçar que, não obstante o salutar 
esclarecimento que produz, emenda ora sugerida 
não precisa, por seu teor, ser devolvida ao apreço 
da Casa iniciadora. É que não se produz acréscimo 
de conteúdo ao projeto, na medida em que não se 
determina expressamente a aplicação do reajuste 
de 15% aos vencimentos básicos dos servidores 
alcançados. Traduzindo de forma estrita e fiel a ver-
dade dos fatos – da qual decorrerá, efetivamente, 
a aplicação daquele reajuste -, a emenda se limita 
a declarar a cronologia descrita no inicio desta jus-
tificativa.

Por tais motivos, pede-se o endosso dos nobres 
Pares à presente iniciativa.

Sala das Sessões. – Senador Edison Lobão.

EMENDA Nº 2 – PLEN

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2006

Reorganiza o Plano de Carreira da 
Câmara dos Deputados e aplica aos seus 
servidores efetivos, no que couber, Grati-
ficação de Representação instituída pela 
Resolução nº 7, de 2002, do Senado Fede-
ral, convalidada pela Lei nº 10.863, de 29 
de abril de 2004.

Dê-se ao cabeçalho do Anexo I do projeto a se-
guinte redação:

“ANEXO I – Tabelas de Vencimentos Bá-
sicos da Carreira Legislativa, anteriores à al-
teração promovida pela Lei nº 11.169, de 3 de 
setembro de 2005”

Justificação

Após a apresentação do presente projeto na Câ-
mara dos Deputados, foram apreciados pelo Congresso 
Nacional os vetos que o Presidente da República havia 
aposto aos projetos de lei que reajustavam, em 15%, 
a retribuição dos servidores da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal. Na ocasião, o Parlamento 
entendeu por bem rejeitar a iniciativa presidencial, do 
que decorreu a promulgação das Leis nºs 11.169 e 
11.170, ambas de 3-9-05.

Posteriormente, o Sr. Presidente da República 
acionou o Poder Judiciário, movendo, por meio da Ad-
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vocacia-Geral da União, ação direta de inconstitucio-
nalidade em que contesta os termos das supracitadas 
leis. Alega que foram rompidos preceitos da Lei Maior 
capazes de levar ao estorno do reajuste concedido, 
de forma a devolver os vencimentos dos servidores 
contemplados aos valores que vigoravam antes da 
promulgação das leis em questão.

É preciso compreender, tendo em vista essas in-
formações, que o projeto sob exame foi apresentado 
aos Deputados em um período intermediário. Já ha-
viam sido apostos os vetos presidenciais e não fora 
ainda apreciada a medida pelo Congresso Nacional. 
O colegiado proponente optou, nesse contexto, por 
preservar os valores das tabelas de servidores efeti-
vos, pretendendo compensar o aumento perdido por 
meio de vantagem remuneratória, e sugeriu tabelas, 
para os comissionados, que restabeleciam exatamente 
a situação que resultaria das leis então ainda sob os 
efeitos dos vetos.

Quando enfim o projeto foi apreciado, chegou-se 
a cogitar, conforme assinalam as notas taquigráficas 
da sessão onde a deliberação ocorreu, resolver o pro-
blema pela atribuição do percentual perdido também 
às tabelas dos servidores efetivos. A sugestão não foi 
adotada para evitar que eventual decisão favorável ao 
governo na ação direta de inconstitucionalidade susci-
tasse a inversão do problema isonômico, tendo como 
resultado tabelas de vencimento na Câmara superio-
res às do Senado.

Nesse contexto, decidiu-se preservar o vencimen-
to estipulado no anexo, com o compromisso de que 
seriam pagos os valores resultantes das leis contes-
tadas, enquanto não houvesse decisão judicial a res-
peito. Predominou o entendimento de que as tabelas 
anexas ao projeto, por serem anteriores às leis de início 
referidas, com elas não se incompatibilizam, devendo 
o pagamento dos servidores resultar da combinação 
dos dois diplomas.

Contudo, em nome da cautela e para evitar inter-
pretações contrárias a essa concepção – por todos os 
lados pacificada –, entendo que é necessária a apro-
vação de uma emenda de redação, que, sem modifi-
car em absolutamente nada o conteúdo da matéria, 
esclareça definitivamente a controvérsia.

Com esse intuito, oferece-se em anexo emenda 
de redação, que não precisa, por seu teor, ser devol-
vida ao apreço da Casa iniciadora, em cujos termos 
se assinala exatamente a época em que foi produzi-
da e apresentada a tabela de vencimentos aplicável 
aos servidores efetivos da Câmara dos Deputados. O 
alerta servirá para que na aplicação da futura lei esses 

servidores não sejam prejudicados, preservando-se, 
enquanto vigorar a Lei nº 11.169, de 3 de setembro de 
2006, os valores de vencimento atualmente pagos.

Sala das Sessões de 2006. – Senador Herácli-
to Fortes. 

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo pre-
visto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 228, de 2006 (nº 2.068/2005, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Fundação Educativa e Cultural José Onilson 
Lima para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Parambu, Es-
tado do Ceará.

Tendo sido aprovada terminativamente pela Co-
missão de Educação, a matéria vai à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Tem a palavra o Senador Marco Maciel, pelo 
tempo que entender necessário, para o seu pronun-
ciamento.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Excelen-
tíssima Srª Presidente desta sessão, Senadora Heloísa 
Helena, ao saudar V. Exª quero saudar as Srªs e os 
Srs. Senadores e, de modo especial, o Senador Paulo 
Paim, que me precedeu. 

Venho hoje tratar do processo eleitoral deste ano. 
As eleições do Brasil ainda são marcadas por 

campanhas muito longas, praticamente levam um ano. 
Há até quem diga que o processo político sucessório 
abre-se logo após a posse do eleito.

Temos buscado reduzir esses prazos e consegui-
mos alguns avanços. Em 1995, com a Lei nº 9.096, em 
1997, com a Lei nº 9.504, conseguimos fazer alguns 
ajustes e reduzir um pouco o prazo de duração das 
campanhas. Mas ainda são muito longas. 

V. Exª, candidata a Presidente da República, cer-
tamente verifica quão extenso é o percurso, sobretudo 
quando sabemos que a mídia eletrônica – leia-se rádio 
e televisão – já torna possível, num país das dimen-
sões do nosso, chegar logo ao cidadão, à cidadã a 
informação sobre o pleito, sobre os candidatos, sobre 
as pessoas.

Estamos vivendo tempos daquilo que Giovanni 
Sartori chamou de videoesfera, ou seja, do domínio 
das chamadas mídias eletrônicas, o que é muito bom 
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porque estabelece quase um diálogo entre o candi-
dato e o cidadão.

Eu diria que precisamos continuar trabalhando 
no sentido de reduzir os prazos. Se compararmos as 
eleições em muitos países, sobretudo na Europa, verifi-
caremos que os prazos de campanha são mais reduzi-
dos, um mês, no máximo dois meses. Por exemplo, na 
França, o primeiro turno é num domingo e o segundo 
turno – eles chamam ballotage – é no domingo sub-
seqüente. Ou seja, eles não fazem o segundo turno 
dois ou três dias após o primeiro, certamente porque 
ainda têm alguma dificuldade em proclamar o eleito, 
ou aqueles que irão para o segundo turno, mas conse-
guem fazer com que o segundo turno seja no domingo 
subseqüente ao primeiro turno. 

Então, dentro do processo de reforma política, 
precisamos ainda estreitar um pouco os prazos. Darei 
um exemplo com relação às eleições deste ano. O pri-
meiro turno, diz a Constituição, é no primeiro domingo 
de outubro, e o segundo turno é no último domingo 
de outubro. Ora, o primeiro domingo de outubro é dia 
primeiro – uma coincidência – e o último domingo de 
outubro é dia vinte e nove, o que significa dizer que, 
entre o primeiro e o segundo turno, já se vão vinte 
oito ou vinte e sete dias, se quisermos excluir o dia 
das eleições. 

Veja, o prazo para as convenções foi encerrado 
em trinta de junho. O ideal é que as convenções pu-
dessem ser feitas até trinta e um de julho, pelo me-
nos, porque isso em nada afeta o bom andamento da 
campanha, mesmo porque a campanha por rádio e 
televisão só começa em quinze de agosto, quando se 
inicia efetivamente o processo eleitoral.

Faço essas considerações para dizer que no 
Brasil temos dois estágios muito claros: um o par-
tidário e o outro o estritamente eleitoral. O estágio 
partidário iniciou-se ano passado, pois se exige de 
alguém que deseje disputar uma eleição esteja fi-
liado a um partido político um ano antes do pleito. 
No Brasil, não é possível candidato avulso, ou seja, 
candidato independente, como em alguns países 
como Estados Unidos, e, penso, Inglaterra etc. En-
tão, o prazo começa um ano antes, com a filiação a 
um determinado partido político. Depois vem a de-
sincompatibilização, se ele pretender concorrer a 
uma função eletiva e, finalmente, vem o prazo para 
realização da convenção, que, como disse há pouco, 
expirou no dia trinta de junho. 

A convenção é precedida, obviamente, de um 
grande trabalho de escolha de candidatos e de ar-
ticulação, com vistas à composição de coligações. 

Como praticamos o pluripartidarismo, essas coli-
gações são fundamentais, sobretudo nas eleições 
majoritárias. 

Diria, por oportuno, que tenho dúvida se deve-
mos manter coligações para as eleições proporcio-
nais. Isso tira a identidade das diferentes propostas. 
Já nas eleições majoritárias, são necessárias as co-
ligações porque o eleito para Presidente da Repúbli-
ca, para Governador ou para Prefeito naturalmente 
precisa ter o que se chama governabilidade, ou seja, 
uma bancada na respectiva Casa legislativa, no Con-
gresso Nacional, Assembléia Legislativa ou Câmara 
Municipal, para que possa executar o seu programa 
de governo.

Encerrado o prazo do processo partidário, que 
se conclui no próximo dia 5 de julho, com a apresen-
tação à Justiça Eleitoral das chapas escolhidas nas 
convenções, inicia-se, no dia subseqüente, ou seja, 6 
de julho, o processo eleitoral. Portanto, começaremos 
a campanha esta semana, na quinta-feira. 

É bom lembrar que, embora a campanha seja 
iniciada no próximo dia 6, não quer dizer que adqui-
ra toda a sua intensidade, o que somente ocorrerá, e 
volto a frisar, por ocasião da chamada campanha pelo 
rádio e televisão, os programas eleitorais gratuitos, que 
são também um avanço que obtivemos, inclusive com 
a vedação de qualquer propaganda paga, para que se 
estabeleça a igualdade de todos, ou seja, para que 
o candidato pobre tenha a mesma possibilidade do 
candidato rico. E isso, de toda maneira, não deixa de 
ser uma conquista importante e consagrada na nos-
sa legislação, tanto na de 1995 quanto na de 1997 a 
que já me reportei.

Faço esses comentários, Srª Presidenta, para 
mencionar que tive ocasião de participar da Conven-
ção que realizamos em Pernambuco para escolha dos 
nossos candidatos a Governador, a Vice-Governador, 
ao Senado da República, à Câmara dos Deputados e 
à Assembléia Legislativa.

A primeira observação que faria é que a Conven-
ção reuniu, a um só tempo, diferentes Partidos que se 
coligavam: o PFL, o PSDB, o PMDB, o PPS, o PV, o 
PHS, o PTN. Destaco esse fato por temos realizado, na 
minha opinião, o mais amplo arco de coligação talvez 
no País e termos conseguido fazer uma coligação que 
guarda grande identidade programática. Isso se deve 
ao trabalho do Governador Jarbas Vasconcelos que 
coordenou todo esse processo político da chamada 
“Aliança por Pernambuco”.

É bom lembrar que essa coligação, com peque-
nas alterações, já vem desde o pleito de 1996. É a 
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sexta vez que estamos coligados, o que demonstra 
muita coerência no trabalho que em Pernambuco se 
realiza, como disse, graças a um esforço muito compe-
tente e articulado do grande político brasileiro Jarbas 
Vasconcelos, que disputará as eleições para o Senado 
Federal, no dia 1º de outubro.

A nossa coligação também caracteriza-se por 
outra coisa que considero importante: continuidade e 
renovação. Não há continuísmo, porque continuísmo 
é toda a manobra, o movimento no sentido de garan-
tir a perpetuação no poder. No nosso caso, isso não 
ocorre. Vamos ter continuidade, porque depois de dois 
períodos de administração Jarbas Vasconcelos, Per-
nambuco se prepara para eleger – e assim espero que 
aconteça – o ex-Vice-Governador e atual Governador 
Mendonça Filho.

Mendonça Filho é uma síntese dessa ponte entre 
a administração Jarbas Vasconcelos e a sua adminis-
tração, ou seja, há continuidade e renovação. Pode 
parecer que sejam termos contraditórios, mas não é 
verdade. Diria até que é bom quando isto acontece, 
quando há continuidade e não continuísmo; e quando 
há renovação, que é símbolo de inovação.

E Mendonça Filho, conquanto seja uma pessoa 
jovem é experiente. É importante renovarmos, ofe-
recermos novos quadros à vida pública do País. A 
democracia, por excelência, é rotatividade. Embora 
tenha apenas 39 anos, foi Vice-Governador em dois 
períodos; atualmente, está governando o Estado de 
Pernambuco desde o afastamento do Governador Jar-
bas Vasconcelos para concorrer ao Senado Federal; 
exerceu dois mandatos de Deputado Federal e uma 
de Deputado Estadual; foi Secretário de Agricultura; 
enfim, tem toda uma vida dedicada à política, no seu 
sentido mais positivo do termo, como ciência, virtude 
e arte do bem comum.

A chapa que homologamos nessa convenção 
realizada no dia 28 de junho tem, portanto, Mendonça 
Filho, filiado ao PFL, como candidato a Governador, o 
Dr. Evandro Avelar, que foi um dos dirigentes da Adene, 
Agência que substituiu a Sudene, como candidato a 
Vice-Governador, indicado pelo PSDB. Já referi, e vol-
to a citar, o nome de Jarbas Vasconcelos como nosso 
candidato ao Senado Federal; o do Deputado Roberto 
Freire, como candidato a primeiro suplente na chapa 
de Jarbas Vasconcelos e o do ex-Secretário de Estado 
e Professor Dr. José Arlindo Soares, como candidato 
a segundo suplente na referida chapa. 

À convenção compareceram não somente os 
Presidentes dos diferentes Partidos políticos, como o 
Deputado André de Paula*, do PFL; o Dr. Dorany Sam-

paio, do PMDB; o Deputado.Pedro Eurico, do PSDB; 
enfim, os presidentes dos partidos políticos. Compa-
receram também os Senadores de Pernambuco: eu, 
Senador Marco Maciel; o Senador Sérgio Guerra, do 
PSDB, coordenador da campanha do Presidente Ge-
raldo Alckmin; e o Senador José Jorge, candidato a 
Vice-Presidente da República na chapa do Presidente 
Geraldo Alckmin.

À referida convenção, estiveram presentes tam-
bém o ex-Ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, 
ex-Prefeito do Recife, ex-Governador, ex-Deputado 
Federal, Gustavo Krause, uma das grandes figuras 
de Pernambuco; os ex-Governadores de Pernambuco, 
Roberto Magalhães, atualmente Deputado Federal; 
Joaquim Francisco, atualmente Deputado Federal; e 
também um grande número de Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Ve-
readores.

Diria que, a tudo isso, se juntou uma grande 
quantidade de lideranças da comunidade pernambu-
cana, confirmando as pesquisas de que o Governador 
Mendonça Filho tende a ter renovado seu mandato 
– já que assumiu no dia 31 de março substituindo o 
Governador Jarbas Vasconcelos – nas eleições de 1º 
de outubro. E isso não é apenas uma demonstração 
com base na pesquisa, mas o é também por uma 
percepção que temos na sociedade em função de ele 
ser uma figura que merece o reconhecimento do povo 
pernambucano. 

Daí porque o seu nome tem um trânsito muito 
bom na sociedade pernambucana e o faz cada vez 
mais respeitado e admirado.

Desejo, Srª Presidente, dizer que, entre os ora-
dores da referida Convenção, obviamente não pode-
ria deixar de citar o nome do ex-Governador Jarbas 
Vasconcelos; do Vice-Governador Evandro Avelar; dos 
Senadores José Jorge, candidato à Vice-Presidência da 
República; e do Senador Sérgio Guerra, coordenador 
da campanha do Presidente Geraldo Alckmin; e, entre 
muitos outros oradores, também fez um discurso – que 
eu chamaria de um discurso – programa de governo 
– o Governador Mendonça Filho. Na ocasião, disse, o 
que considero muito importante: “A eleição realiza a 
democracia. Mas não se pode e não se deve pensar 
em eleição em todas as horas dos 365 dias do ano. O 
povo não aceita isso. Ele aceita e aprova, sim, traba-
lho, dedicação, honestidade, competência e eleição 
na hora certa”. 

Mais adiante, ele afirma, referindo-se ao traba-
lho excelente desenvolvido pelo Governador Jarbas 
Vasconcelos: “Pernambuco mudou e se transformou. 
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Mudado e transformado, avançará” – mesmo porque, 
e faço questão de mencionar, Mendonça Filho está 
dando seqüência ao programa de Governo iniciado 
por Jarbas Vasconcelos em 1999. 

Volto a citar Mendonça Filho: 

Pernambuco verá que continuar é tam-
bém inovar. Para isso, é indispensável convergir 
nas idéias e juntar forças. 

Aprendi a ter uma visão política na qual 
arranjos de conveniência e conchavos são prá-
ticas definitivamente abolidas da vida pública. 
A política aceita pelo povo está subordinada 
à ética e na ética estão presentes a transpa-
rência das ações, a participação da sociedade 
na gestão do Governo e o compromisso da 
administração com resultados.

Acrescenta o Governador Mendonça Filho:

Aprendi que o bom Governo é obra dura-
doura porque muda sem romper, porque realiza 
sem vender ilusões, porque inova sem ofender 
a tradição, porque assegura oportunidade às 
pessoas sem hipotecar o futuro.

Entendo que governar é liderar um pro-
cesso permanente de mudanças e isso não 
se esgota na gestão eficiente da máquina do 
Governo. Além dela está a força política da 
cidadania.

Sr. Presidente, eu gostaria de citar um outro trecho 
do discurso do Governador Mendonça Filho: 

“Meu compromisso é com o bom governo. 
Nele estão consagradas a ética e a eficiência 
da gestão pública. Tenho formação democráti-
ca, mãos limpas e passado íntegro. Não trago 
vícios nem carrego ranços, sou aberto ao diá-
logo e obstinado na luta pelo bem comum”.

Srª Presidenta, Heloísa Helena, Srªs e Srs. Se-
nadores, aproveito esta ocasião para fazer um co-
mentário que não tem relação com a convenção de 
Pernambuco do dia 28 de junho, mas tem muito a ver 
com o momento que vivemos. 

Sinto, pela grande crise ética que vive o País, a 
qual não podemos desconhecer, e também pelo clima 
que se instaura nesse instante em que nos preparamos 
para as eleições, que o eleitor está desiludido com os 
políticos. As pesquisas feitas provam, infelizmente, que 
os políticos brasileiros estão sendo encarados como 
pessoas de conduta não aprovada pela opinião públi-
ca. Portanto, estamos vivendo um momento em que 

as avaliações sobre o comportamento do homem pú-
blico, de modo geral, e dos políticos, em especial, não 
são positivas. Em decorrência, o eleitor está apático 
com relação ao pleito e, mais do que isso, indiferente 
quanto ao exercício do voto. 

Sabemos que no Brasil o voto é obrigatório e sou 
a favor de que mantenhamos essa tradição, porque 
permite a prática da cidadania. Sempre penso que o 
principal dever do cidadão para com o seu país é se 
manifestar sobre a formação do seu governo. Nos pa-
íses em que o voto não é obrigatório, observamos que 
o comparecimento é muito baixo e, conseqüentemente, 
a cidadania é pouco ativa. 

É preciso que se tenha a consciência clara de 
que o cidadão constitui ou desconstitui os governos, 
daí por que é fundamental, nobre Senador Sibá Ma-
chado, que, nesta hora, tenhamos claro que a melhor 
forma de se combater o ceticismo que há com relação 
ao País e aos políticos, de modo particular, é adota-
rem-se práticas de cidadania ativa, o que significa dizer 
comparecimento às urnas. 

Vou mais além: fico muito preocupado quando 
ouço falar em abstenção, o chamado voto em branco, 
uma forma de omissão, se assim posso dizer. Cito sem-
pre uma frase do Padre Vieira: “A omissão é o pecado 
que se comete não se cometendo”. 

O eleitor é chamado a dar sua opinião e deve 
fazê-lo de forma ativa, fazendo uma opção, escolhen-
do aquele que considera o melhor, escolhendo a pes-
soa mais habilitada, mais correta, a mais íntegra, mais 
proba, mais ética e também capaz de governar bem 
o País, se candidata a uma função do Executivo, ou 
representante do povo numa das Casas do Congresso 
Nacional, Assembléia Legislativa ou Câmara Distrital, 
como é o caso de Brasília.

Daí por que o meu apelo ao eleitor brasileiro 
– e o brasileiro é um povo muito politizado – é no 
sentido do comparecimento e, mais do que isso, do 
chamado voto útil, do voto cidadão, da cidadania 
plena. Que ele não anule o voto, porque quem o faz 
se anula. Sou contra esse caminho. Sou favorável à 
cidadania ativa. Devemos ter consciência de que o 
Governo será bom ou ruim dependendo do cidadão, 
do corpo eleitoral que vai sufragar seus candidatos. 
Não podemos, portanto, ficar apáticos diante desse 
fato. A melhor forma de reagirmos contra as vicissi-
tudes que estamos vivendo é votarmos afirmativa-
mente, escolhendo a proposta mais completa, mais 
viável, na percepção do eleitor, de forma consistente 
e articulada.
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É lógico que não basta isso para se melhorar o 
País. É necessário, depois, que os eleitos honrem o 
mandato que receberem. Assim, considero que cabe 
ao Congresso Nacional a grande responsabilidade 
de fazer as reformas políticas e institucionais, sem 
as quais não vamos melhorar a governabilidade do 
nosso País.

Sofremos um chamado déficit democrático. A ex-
pressão não é minha, mas de Norberto Bobbio, que, 
em seus inúmeros livros sobre ciência política, teoria 
geral do Direito, teoria geral do Estado, filosofia do 
Direito e filosofia política, sempre chamava a atenção 
para as promessas não cumpridas pela democracia. 
Ninguém pode deixar de reconhecer que esse ainda 
é, em que pesem todas as deficiências, o melhor re-
gime político.

Dessa forma, consideremos como primeira tarefa 
do Congresso Nacional quando a nova Legislatura se 
instalar, no dia 1º de fevereiro, ser a reforma política 
a reforma das reformas, aquela sem a qual as outras 
não se processarão.

Ouço, com prazer, o nobre Senador Sibá Ma-
chado, que representa aqui, neste momento, a Lide-
rança do PT.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Marco Maciel, ouvi V. Exª atentamente, e, realmente, 
para o momento que estamos vivendo, esse é um 
discurso que vem na hora certa. V. Exª faz uma ava-
liação do panorama político-eleitoral brasileiro, com 
algumas orientações e com combinações de experi-
ências de outros países. Realmente, devo concordar 
com muitos pontos apresentados por V. Exª. Também 
concordo que o Brasil não tem, ainda, perfil para que 
haja a desobrigação do voto, pois isso deixaria boa 
parte dos cidadãos brasileiros à margem da partici-
pação dos destinos do País. Com todos os problemas 
existentes hoje, com todas as dificuldades da nossa 
democracia e com todos os percalços que enfrentamos 
ao longo da História, esse ainda é o melhor sistema, 
porque se convida a população a dar sua opinião so-
bre determinadas questões. No ano passado, houve 
bons debates na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre algumas idéias que poderiam ser 
tratadas em plebiscito, mas a única que vingou foi a 
do desarmamento. Sentimos, então, que, com rela-
ção a muitos temas, a população não é convidada 
a dar sua opinião. A peça orçamentária é uma das 
mais importantes do Congresso Nacional, e este é o 
momento do diálogo direto com a sociedade a res-
peito de um assunto que muito lhe interessa, pois se 
trata dos investimentos e das prioridades de execu-

ção do ano consecutivo. Diante disso, eu até queria 
fazer uma pergunta a V. Exª. Há um ano e meio, tenho 
acompanhado o debate sobre a mudança da confi-
guração dos partidos políticos. Há, na Câmara dos 
Deputados, um projeto que cria as frentes partidárias, 
substituindo a configuração das coligações existentes 
hoje. Neste ano, há um problema a ser resolvido por 
todos os partidos, que é a cláusula de barreira dos 
5% em nove Estados. No meu entendimento, isso 
põe muitos partidos em situação complicada. Houve 
o encerramento da verticalização, que o Congresso 
rejeitou, embora eu considerasse que ela seria muito 
boa para a política nacional. Outro ponto para o qual 
chamo atenção diz respeito à mudança de mandato 
do Poder Executivo, de quatro para cinco anos, com o 
fim do instituto da reeleição. Aproveito a presença de 
V. Exª na tribuna, tendo em vista que a tarde de hoje 
está calma, para saber qual a orientação e a opinião 
de V. Exª sobre esses pontos que estou apontando. 
Muito obrigado.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agradeço, 
nobre Senador Sibá Machado, o aparte de V. Exª e o 
fato de haver V. Exª expendido opiniões que coinci-
dem com a minha no que diz respeito à necessidade 
do voto obrigatório.

Começo a responder o aparte de V. Exª lem-
brando que, na minha opinião, o voto possui duas 
faces: um direito e um dever. É um direito do cida-
dão o exercício do voto, mas é também um dever 
que ele tem para com o País e suas instituições. 
Daí por que é fundamental que mantenhamos no 
País, enquanto não houver uma consciência cívica 
mais forte, o voto obrigatório. E, nobre Senadora 
Heloísa Helena, o voto também obriga o candidato. 
Porque quando o voto é facultativo, muitas vezes o 
candidato fala para apenas um terço do eleitorado. 
Ou ele concentra a sua pregação só nos grandes 
centros, onde ocorre, geralmente, comparecimento 
em maior número. 

Fico pensando que o candidato também tem de 
fazer a sua pedagogia cívica, tem de ir a todo o País. 
Um país do tamanho do nosso não pode deixar de 
exigir do candidato que ele percorra todo o País, para 
que ele o conheça em sua diversidade econômica, 
em suas disparidades sociais, em sua diversidade 
não somente ecológica, mas também étnica, em seus 
costumes, seus hábitos, suas tradições, enfim, em 
sua cultura. Então, acho que o candidato deve fazer 
esse exercício. 

Conheci um candidato a presidente da Repúbli-
ca que entendia que devia ficar – isso foi na década 
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de 60 – adstrito só a determinados círculos, e acha-
va que não era conveniente ir a lugares e pequenos, 
como o Estado que V. Exª, Senador Siba Machado, 
representa. Aqui, o Acre. Ou seja, ele dizia: visitar 
um Estado de pequeno eleitorado é perda de tempo. 
Naquela época, em 1960, os transportes eram mais 
difíceis. Então, para que ir ao País já na fronteira Nor-
te, na Amazônia? Era melhor ficar concentrado nos 
centros de maior densidade eleitoral, que também 
reverberam o seu pensamento, pelo fato de sediarem 
os grandes veículos de comunicação social – rádio, 
jornal, televisão, etc.

Então, a minha opinião é a de que precisamos 
manter o voto obrigatório no sentido de direito e dever 
do cidadão, mas também do dever do candidato para 
com o eleitor.

O candidato tem de ter a consciência de que, 
para bem governar o país, deve conhecer bem a Na-
ção brasileira, sua diversidade, o que, de alguma for-
ma, a mantém unida. 

Gostaria de dizer a V. Exª, e me permita diver-
gir de sua opinião, que sou contra a verticalização. 
Ainda bem que aprovamos a emenda constitucional 
que a expungiu da nossa prática política. Creio que 
ela só teria sentido se tivéssemos verdadeiros parti-
dos políticos no Brasil, algo que, infelizmente, ainda 
não temos. 

Mas, para fazer partido político, não é pela ver-
ticalização, que condiciona as coligações estaduais a 
uma coligação nacional, invertendo, assim, toda uma 
lógica de construção partidária. Daí por que, então, 
entendo – sobretudo porque vivemos em um Estado 
federal, em que os Estados devem guardar, assim 
reza a Constituição, autonomia política – que preci-
samos, como já fizemos, expungir a verticalização, e 
aí, sim, fazer a reforma política, que não é só uma 
reforma no campo eleitoral e partidário, mas também 
as demais reformas institucionais. Precisamos avan-
çar no sentido do fortalecimento da Federação. Um 
País como o Brasil não pode ser governado por um 
poder central. 

Esse debate sobre a Federação não nasceu 
com a Constituição de 1891, a primeira Constituição 
republicana, após a Proclamação da República. Como 
V. Exª sabe, após a Proclamação da República, em 
1889, o Marechal Deodoro baixou um decreto e, de-
pois, veio a Constituição de 1891, que estabeleceu 
que o Brasil deveria ser, diferentemente do que era 
no Império, não mais uma Monarquia, mas uma Re-
pública Federativa. E é bom lembrar e insisto neste 
ponto – que a luta pela federação precedeu a luta 

pela República. No meu Estado, houve movimentos 
de natureza federativa. A luta de Tiradentes foi tam-
bém nesse sentido. No Rio Grande do Sul, diria o 
Senador Paulo Paim, alguns foram movimentos de 
forte viés federativo. 

O Brasil, até pela sua extensão territorial, pela 
densidade demográfica de que hoje dispõe, perto de 
oitenta e cinco milhões de eleitores – diz o IBGE que já 
passamos dos oitenta e três milhões – é um País que 
não pode ser governado a partir de um poder centra-
do em Brasília. Daí a importância da federação e por 
que nas reformas políticas, não podemos deixar de 
contemplar o fortalecimento da federação. Aliás, fico 
triste quando vejo que a federação, cada vez mais, 
tem menos espaço.

A federação está ficando uma mera declaração no 
texto constitucional. Está deixando de ser um preceito 
para ser um mero principio, uma idéia, ou, se quisermos 
a expressão de Carlos Drummond de Andrade, “está 
virando uma fotografia na parede”, quando se referiu 
a Itabira, quando viu a decadência de Itabira, a terra 
em que nascera. Ele disse: “Enfim, que pena. Itabira 
está virando uma fotografia na parede”. 

Precisamos também avançar na reforma do sis-
tema de governo. O Senado está há vários e vários 
dias sem deliberar ou o faz de maneira muito precária 
em função das medidas provisórias. Por isso, preci-
samos resolver a questão das medidas provisórias 
porque elas estão afetando a relação Executivo-Le-
gislativo e também co prometendo o desempenho da 
Casa, isto é, a produção administrativa do Congresso 
Nacional é cada vez menor, e sentimos isso de for-
ma muito direta no Senado Federal, cuja Ordem do 
Dia está sempre adiada pela incidência de medidas 
provisórias, muitas das quais baixadas sem o atendi-
mento dos pressupostos constitucionais de urgência 
e relevância.

Iria também mais além, dizendo que precisamos 
também avançar no revigoramento dos chamados va-
lores republicanos – e aí defino valores republicanos 
não no sentido de forma de governo, se república ou 
monarquia, mas no sentido que Cícero emprestou a 
essa expressão, no sentido de res publica, de coisa 
pública. Esses valores republicanos estão muito ero-
didos no Brasil e precisamos resgatá-los.

Desejo dizer a V. Exª que considero, em relação 
ao processo eleitoral brasileiro, que não devemos 
alterar esse modelo. Lutei nesse sentido na revisão 
constitucional de 1993; foi resultado de um amplo 
acordo, no qual trabalhei e do qual participei ativa-
mente –, de que o Executivo seja eleito no mesmo 

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL12     



Julho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 4 22209 

momento em que é eleito o seu respectivo Legislativo. 
As grandes crises brasileiras, a meu ver, deveram-se 
a uma descoincidência entre a eleição do Presiden-
te da República e a eleição do Congresso Nacional. 
Vou recorrer a três episódios apenas, e traumáticos, 
na minha opinião. 

Primeiro, o suicídio de Getúlio, em 1954. Con-
gresso tinha sido eleito em um momento, e ele, em 
outro. Surgem, naturalmente, as fricções, os atritos, 
entre o Congresso e o Presidente da República, elei-
tos em momentos distintos. Isso significa dizer que, 
na maioria dos casos, o Presidente se elege, mas não 
tem maioria parlamentar. 

A mesma coisa se repetiu em 1961, com a re-
núncia de Jânio. O Congresso foi eleito em 1958 e 
empossado em 1959, e Jânio se elegeu em 1960 e 
foi empossado em 1961. Jânio assumiu e se viu em 
minoria no Congresso, porque as eleições não foram 
coincidentes, a do Presidente da República, como 
Chefe do Executivo, e a dos Deputados e Senado-
res para o Congresso Nacional. Isso redundou em 
quê? Numa crise de governabilidade é, a meu ver, a 
melhor explicação que temos a dar para a renúncia 
de Jânio Quadros, que gerou um enorme trauma no 
País, inclusive porque a posse do Vice-Presidente, 
João Goulart, que se encontrava no exterior, em vi-
sita à China, foi contestada. Isso gerou um enorme 
problema institucional. 

E a terceira e última grande crise que houve em 
função desse modelo que praticamos durante muito 
tempo e, graças a Deus, corrigido, foi o impeachment 
de Collor. Assim como o suicídio de Getúlio Vargas ou a 
renúncia de Jânio, o impeachment de Collor se deveu 
também, na minha opinião, à crise de governabilidade, 
ou seja, o Congresso foi eleito em 1988 e empossa-
do em 1989, e o Presidente Collor, eleito em 1990 e 
empossado em 1991, quando assumiu a Presidência, 
estava em minoria no Congresso Nacional. E, mais 
uma vez, veio o problema ou déficit de governabilida-
de, ou seja como aprovar os projetos, como governar 
o País, já que praticamos o presidencialismo e não o 
parlamentarismo. A meu ver – não quero entrar nas 
questões éticas que então foram suscitadas –, essa 
é uma das razões pelas quais houve o impeachment 
de Collor.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – É que 
ele foi eleito em 1989, ano da eleição, e tomou posse 
em 1990, enquanto o Congresso foi eleito em 1990, 
para tomar posse em 1991.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – V. Exª tem 
razão. Agradeço a observação. 

Veja, mais uma vez, a não coincidência entre a 
posse do Presidente da República e a do Congresso 
Nacional. No passado, isso já foi mais grave: sob o 
regime da Constituição de 1946, inclusive, em al-
guns Estados, havia Governadores com mandato 
de cinco anos e, em outros, de quatro anos. Isso 
gerava problemas nos Estados, embora de menor 
significação. 

Então, volto à tese de que devemos manter esse 
modelo eleitoral, que é bom. Há eleições bianuais. Se-
paramos as eleições presidenciais e para os governos 
estaduais e respectivos legislativos para determina-
do período, como as deste ano, e, dois anos após, 
realizamos as eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereador. Esse modelo é bom, porque o eleitor está 
sempre praticando, a cada dois anos, o exercício do 
voto e os legislativos são eleitos ao mesmo tempo em 
que o são os Chefes dos Poderes Executivos, quer 
Federal, quer Estaduais, quer Municipais.

O efeito mais positivo disso é melhorar a gover-
nabilidade, criar condições para que o País avance.

Srª Presidente, Senadora Heloisa Helena, con-
cluo minhas palavras, dizendo a V. Exª quanto reputo 
positivo o quadro político de Pernambuco e o fato de 
haver sido realizada uma convenção que realmente 
expressou o sentimento majoritário do povo pernam-
bucano e que espero seja referendado nas urnas, no 
dia primeiro de outubro. Aproveito também a ocasião 
para fazer um apelo ao eleitorado brasileiro, eleitorado 
politizado, consciente e, mais do que isso, de gran-
de senso cívico, expresso, às vezes, até nos jogos 
de futebol ou toda vez em que o Brasil é chamado a 
participar de evento internacional. Espero que esse 
eleitorado brasileiro, que tem tantas e tão positivas 
virtudes não se deixe levar pelo voto branco, pela 
abstenção, pelo voto nulo, porque não são atitudes 
de cidadania ativa. Cidadania ativa é aquela que se 
manifesta, comparece, exercita o voto e, obviamen-
te, constrói verdadeiros governos, ou seja, governos 
que são largamente majoritários e chancelados pela 
sociedade, porque resultado de uma escolha cons-
ciente, conseqüente, do eleitora.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a V.Exª, nobre 
Senadora Heloisa Helena, o tempo que me conce-
deu. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, 
pelo tempo que entender necessário ao seu pronun-
ciamento.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Heloísa Helena, Srªs e Srs. Se-
nadores, venho à tribuna hoje para fazer um breve co-
mentário sobre o que foi a convenção do meu Partido, 
o PT, lá no Estado do Acre, na última sexta-feira. 

Foi uma convenção coletiva, porque a realizamos 
juntamente com os demais Partidos que estão parti-
cipando da nossa aliança política no Estado. São dez 
Partidos. Foi algo jamais visto em nosso Estado.

Houve uma festa. Todos que dela participaram co-
mentaram que, nesses vinte e seis anos da existência 
do PT no Acre, nunca houve um momento tão bonito, 
tão comovente, como aquele de sexta-feira passada.

Reunimos uma das alianças mais fortes da nos-
sa história. Maior do que ela, talvez, só a de 1998, 
quando estávamos, naquele momento, fazendo um 
trabalho que, muito mais do que uma disputa eleitoral, 
significava encerrar o poder do narcotráfico no Estado 
do Acre. Naquele momento, reunimos muitas pessoas 
preocupadas com o futuro do Estado. 

Foi feita uma aliança. Inclusive, houve dificul-
dade para que a nossa direção nacional aceitasse o 
leque, a abertura que propusemos. Foi em nome des-
sa unidade que conseguimos, nesses oito anos de 
experiência na gestão do Governo do Acre, colocar 
nosso Estado no rumo da esperança, da grandeza e, 
com certeza, de uma melhor qualidade de vida para 
nossa população.

Mas a última sexta-feira foi uma surpresa para 
todos nós. Estavam lá mais de cinco mil pessoas. O 
ginásio se tornou pequeno. Havia praticamente a mes-
ma quantidade de pessoas dentro do ginásio e fora 
dele, porque não existia espaço suficiente para todos 
dentro do ginásio, que estava tomado pela juventude, 
pela alegria, pelo batuque, pela animação.

Vimos algumas surpresas, porque nosso can-
didato a Governador não era muito afeito a falar para 
multidões. Geralmente acostumado a falar em reuniões 
menores, nosso colega Binho Marques, nessa sexta, 
surpreendeu-nos a todos, fazendo um dos mais como-
ventes discursos que ouvimos até agora, chegando, 
inclusive, a superar uma pessoa que, toda vez em que 
fala, mexe com nossa emoção, que é Marina Silva; 
chegando a superar Jorge Viana e tantas pessoas, di-
gamos assim, muito afeitas ao uso do microfone para 
falar a multidões. Binho superou todos.

Nessa convenção, deliberamos pela homologa-
ção da candidatura de Binho Marques ao Governo do 
Estado; de César Messias, ex-Prefeito da cidade de 
Cruzeiro do Sul, como nosso Vice; do Senador Tião 
Viana, como nosso candidato à reeleição ao Senado 
Federal; do jornalista Aníbal Diniz, primeiro suplente, 
e do Assessor da Assembléia Legislativa, Carlos Co-
elho, como segundo suplente. Lançamos uma chapa 
completa, com os dez partidos, para Deputado Federal 
e três chapas para Deputados Estaduais.

Srª Presidente, a Frente Popular do Acre nasceu 
no mesmo instante em que criamos, em 1989, a Frente 
Brasil Popular, que colocou o Presidente Lula, naquela 
época candidato, concorrendo com Fernando Collor.

Em 1990, lançamos Jorge Viana ao Governo do 
Estado. O Acre foi o primeiro Estado brasileiro em que o 
PT foi ao segundo turno, com Jorge Viana, ainda muito 
jovem, 30 anos de idade, mas com uma vontade, uma 
perseverança e uma determinação de dar tudo de si 
em benefício do sucesso do nosso Estado.

Conseguimos, em 1992, a eleição de Jorge Via-
na para Prefeito da cidade de Rio Branco, capital do 
Estado. Em 1994, conseguimos a eleição de Marina 
Silva para o Senado Federal. Em 1998, Jorge Viana 
para o Governo do Estado. 

De lá para cá, a Frente Popular tem conseguido 
resultados políticos muito significativos em relação ao 
País. Dos 22 Municípios do Estado, 18 são governa-
dos por Prefeitos pertencentes à Frente Popular. Dos 
211 Vereadores do Estado, cerca de 130 pertencem 
à Frente Popular. Dos 24 Deputados Estaduais da As-
sembléia Legislativa, 16 são da Frente Popular. Dos 8 
Deputados Federais, 7 são da Frente Popular. E conse-
guimos a eleição de duas cadeiras no Senado Federal 
e o segundo mandato no Governo do Estado.

Srª Presidente, tenho a grande preocupação de 
medir minhas palavras para não parecer arrogante. 
Registro esses fatos a fim de colocar a perseverança, 
a vontade de fazer uma política com “P” maiúsculo em 
nosso Estado.

Houve algumas renúncias importantes neste mo-
mento porque todos imaginávamos que seria possível 
a votação da PEC nº 106, que autorizaria a candidatura 
do Senador Tião Viana ao Governo do Estado, suce-
dendo seu próprio irmão, o que o TSE não permitiu.

Em seguida, todos imaginávamos que a candida-
tura natural seria de Marina Silva ao Governo do Es-
tado. Mas S. Exª nos convence de que o trabalho que 
desempenha no Governo Federal, à frente do Minis-
tério do Meio Ambiente, é algo que precisa continuar, 
e nós concordamos. Na seqüência, apresenta-nos o 
nome do Professor Binho Marques, que foi Secretário 
de Educação na Prefeitura de Rio Branco, quando Jor-
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ge Viana era Prefeito, duas vezes Secretário Estadual 
de Educação, nos dois mandatos de Jorge Viana no 
Governo do Estado e, atualmente, é vice-Governador. 
Mas sempre realizou um trabalho interno no Governo, 
nunca foi pessoa de aparecer em público, nunca foi pes-
soa de portar o estandarte à frente das mobilizações 
ou algo parecido. Sempre foi para nós um pensador, 
um planejador, um ideólogo do nosso time. 

Quando se apresentou o nome do Binho Marques, 
para muitas pessoas pareceu que iríamos trazer a no-
vidade das novidades. Para enfrentar a disputa por um 
cargo de Governo estadual, comumente, na política de 
qualquer lugar do Brasil, procuram-se as pessoas mais 
conhecidas e divulgadas. Nós insistíamos em colocar 
uma pessoa só conhecida internamente no PT.

E para nossa surpresa, a aceitação, o carinho, a 
confiança e a esperança que a militância deposita no 
sucesso desse guerreiro não é pequena, é crescente. 
Portanto, pretendemos fazer uma campanha em nos-
so Estado, mostrando que a unidade, acima de tudo, 
rejeitando os projetos pessoais, é o que pode nos lan-
çar ao sucesso pleno.

Jorge Viana ficará sem mandato. Chegamos à 
conclusão de que ele não deveria ser candidato a 
absolutamente nada neste momento. E o preço que 
teremos que pagar por isso só a história poderá nos 
dizer, no futuro.

Também havia outros colegas que estavam na 
iminência de participar da chapa majoritária, como o 
Deputado Edvaldo Magalhães, Líder do Governo nos 
oito anos de Jorge Viana, que presta brilhante trabalho 
no projeto que ostentamos no Estado do Acre. Edvaldo 
Magalhães estava cotado para ser candidato a vice-
Governador. Mas, entendendo tudo isso, renuncia, e 
volta à disputa para a Assembléia Legislativa. E nesse 
ato de grandeza a Frente Popular se irmana e se dá as 
mãos. É nesse clima de unidade, de desprendimento, 
de compreensão, de acordo e de entendimento mútuo 
que vamos trilhar o caminho a fim de tentar o terceiro 
mandato para Governador do Estado do Acre.

Pretendemos, naquele cantinho da fronteira do 
Brasil, o último pedaço de solo brasileiro a ser anexado, 
em 1902, colocar um pouco da história daquele povo no 
cenário nacional. As lutas no Estado do Acre vêm desde 
o Século XIX, quando a borracha era o segundo produto 
da exportação brasileira e gerou todas as riquezas das 
cidades de Belém e de Manaus. O Acre ostentou, por 
muito tempo, uma das mais fortes fontes de renda do 
País, que deixou poucas marcas no presente.

Além disso, nosso Estado teve que travar uma 
guerra contra o governo boliviano para anexar aquela 
terra ao território brasileiro. O Governo brasileiro, tão 
logo essa batalha foi vencida, cometeu um ato de trai-

ção com os acreanos, pois transformou o que seria o 
Estado do Acre em um território, criando um governo 
interventor. Nasceu ali o chamado Movimento Autono-
mista, que foi de 1912 a 1962, uma batalha muito forte 
na Capital Federal, à época o Rio de Janeiro, a fim de 
conseguir a transferência da categoria de Território para 
Estado, o que ocorre em 15 de junho de 1962.

Enfrentamos outras batalhas no campo social. 
Quando a borracha perde preço, os seringalistas, pro-
prietários da terra, passam a vendê-la a empresários 
da pecuária do Sul do Brasil, especialmente do Estado 
de São Paulo. E ficaram conhecidas pelos seringueiros 
do Acre como “paulistas” todas as pessoas que para lá 
iam de outros Estados. Houve grandes conflitos pela 
posse da terra, conflitos agrários que marcam como 
mártires dessa luta Chico Mendes e Wilson Pinheiro. 

É no clima dessa história que nasce a Frente 
Popular do Acre, que busca resgatar a história, a par-
ticipação da sociedade na conquista da terra, a parti-
cipação da sociedade na conquista de seus direitos, 
a participação da sociedade nos rumos do Estado. 
Assim sendo, nós nos consideramos frutos dessas 
experiências. O projeto de Governo tem como ban-
deira número um o resgate histórico para as pessoas 
compreenderem o que fizeram nossos antecessores. 
E aí vêm os grandes líderes do passado: Luiz Galvez, 
Plácido de Castro, Senador José Guiomard dos San-
tos, o primeiro Governador eleito depois da autonomia 
do Estado, Sr. José Augusto; os líderes camponeses 
Wilson Pinheiro, Chico Mendes e tantos outros e ago-
ra as personalidades da atualidade: Ministra Marina 
Silva, Sr. Jorge Viana, o nosso companheiro Senador 
Tião Viana e outras lideranças.

Nosso Estado tem procurado dar sua contribuição, 
atualmente, à política nacional, com uma relação de mui-
ta harmonia naquela fronteira, esquecendo os conflitos 
do passado, com a ajuda – reconhecemos – do Governo 
Federal, mesmo na época do Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, que já dava atenção especial ao Estado 
do Acre, promovendo a construção de grandes rodovias, 
a interligação do Estado e a implantação de uma infra-
estrutura básica para um desenvolvimento. 

O agradecimento especial vai para o atual Presi-
dente Lula. Hoje, no nosso Estado, está sendo concluída 
a interligação rodoviária. Com o esforço do Governo 
Federal e do Governo do Estado estamos colocando 
a presença física do próprio Estado em todos os muni-
cípios, pois ali chegaram as escolas de segundo grau. 
Em todos os municípios, está chegando o serviço bá-
sico de saúde e agora a energia elétrica é 24 horas, o 
que era impensável há uns 10 anos, quando a energia 
era de, no máximo, cinco horas. A telefonia, inclusive 
celular, está em quase 100% do Estado. 
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Quanto ao Programa de Energia Elétrica no Cam-
po – Luz para Todos, nosso Estado é um dos mais 
avançados em sua aplicação. 

Em relação ao atendimento social das famílias 
carentes, desde o momento em que o Governo Fer-
nando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola, o nosso 
Governo criou um programa que chamamos de Adjunto 
da Solidariedade, que passava para R$60 o benefício 
de cada família.

No tocante ao salário do funcionalismo público, 
quando assumimos o Governo, em janeiro de 1999, tal 
pagamento atrasava em até quatro meses, mas, de ja-
neiro daquele ano até hoje, nunca mais atrasou um dia. 
O salário é pago em dia. Recebem-se, em novembro 
e dezembro, três folhas em vinte dias: a referente ao 
pagamento de novembro, a referente ao pagamento 
de dezembro e o 13º salário entre 30 de novembro e 
22 de dezembro.

O comércio cresce no Estado inteiro. Há muitos ser-
viços de melhoria das cidades em todos os Municípios, 
abastecimento d’água, tratamento de esgoto, urbaniza-
ção. Rio Branco é, hoje, uma cidade muito bonita.

Eu até comentei, há alguns dias, com o Prefei-
to Raimundo Angelim que, em 1997, um irmão meu 
que morava em São Paulo desde 1973 mandou-me 
uma fotografia da Avenida Consolação, dizendo-me: 
“Veja que lugar bonito! Se você decidir vir morar em 
São Paulo, avise-me”. E, no ano seguinte, estava eu 
lá em São Paulo. É claro que ele não morava na Ave-
nida Consolação. 

Ouço V. Exª, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nobre Senador 

Sibá Machado, interrompo o discurso de V. Exª sobre 
o seu Estado, o Acre. Vejo com que emoção V. Exª fala 
dele. Houve quem dissesse, com muita propriedade, 
que a pátria começa no solo em que se nasce. V. Exª, 
embora nascido no Piauí, foi muito cedo para o Acre. 
Eu poderia adaptar essa frase dizendo que a cidadania 
começa no solo em que se habita. V. Exª, desde muito 
cedo, habita no Acre e conhece, como vem demons-
trando, não somente a história do Estado, mas suas 
potencialidades e o progresso que vem acusando nos 
últimos anos. Já acompanho a vida desse recém-criado 
Estado – afinal, tem menos de cinqüenta anos como 
Unidade da Federação – pelos livros, desde aquela 
saga de Rio Branco, para torná-lo definitivamente nos-
so. É lógico que a luta iniciou-se com a participação de 
Assis Brasil, nem sempre reconhecido e lembrado, um 
gaúcho que foi para o Acre. Muitos outros brasileiros 
foram para lá, inclusive tantos outros gaúchos, como 
Plácido de Castro. Eu gostaria de lembrar que o Acre 
deve muito a Rio Branco, até pela forma com que ele 
optou por conduzir as negociações. Há registros de 

uma divergência entre ele e Rui Barbosa, que queria 
que ele optasse pela arbitragem, pois já tínhamos sido 
bem sucedidos em outros casos. Salvo no caso da an-
tiga Guiana Inglesa, que perdemos, em todos os outros 
episódios em que o Brasil, para delimitação das suas 
fronteiras, recorreu à arbitragem internacional, foi bem 
sucedido. Rio Branco, com sua visão política e com a 
sua visão do mundo, divergiu de Rui Barbosa, dizendo: 
“Acho que temos de partir para uma negociação polí-
tica, porque, se não formos bem sucedidos na arbitra-
gem, vamos comprometer a vida de mais de trinta mil 
brasileiros que lá se encontram”. Isso poderia ser algo 
que comprometeria o destino dessas famílias, desses 
cidadãos que lá residiam. Hoje, podemos dizer, com 
muito orgulho, que o Brasil tem muitos países vizinhos, 
muitos países lindeiros, mas não temos problemas com 
nenhum deles, o que não deixa de ser positivo. Vejo 
países que não têm tantos vizinhos assim, mas que 
têm problemas com eles. Temos vários vizinhos, sem 
nenhum problema grave. Evidentemente, essa questão 
com a Bolívia, que agora aflora não chega a ser uma 
questão que vá levar a um nível maior de uma tensão 
internacional que vá comprometer nossas relações 
com aquele país com o qual temos tantas relações 
de amizade e com o qual desejamos, cada vez mais, 
incrementar nosso relacionamento. 

Lamento que a questão não tenha sido bem con-
duzida no começo. Refiro-me ao episódio mais recente 
no que diz respeito à questão do gasoduto e das nos-
sas refinarias da Petrobras em solo boliviano. O Acre é 
um Estado que tem crescido. Ao longo da minha vida, 
fui algumas vezes ao Acre, a Rio Branco: nos idos de 
1982; depois, novamente, na campanha de Tancredo 
Neves, acompanhando o próprio Presidente, Ulysses 
Guimarães, José Sarney, Franco Montoro, José Richa 
e outros. Nas sucessivas oportunidades que tive de ir 
ao Acre, em diferentes funções, sempre pude observar 
o seu desenvolvimento. Não é mais aquele Estado iso-
lado, para usar uma expressão que os franceses usam, 
là– bas, longe, distante. É um Estado já incorporado à 
vida nacional, o que é muito bom. Estou certo em fazer 
votos a V. Exª para que o Acre continue se desenvol-
vendo. Quero aproveitar a ocasião para agradecer a 
V. Exª a referência que fez ao Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que, de fato, dispensou 
muita atenção ao Acre. Nos oito anos em que estive na 
Vice-Presidência, vi o carinho com que o Presidente 
da República tratava o seu Estado e recebia os seus 
governantes, buscando ajudá-los. De alguma forma, 
por intermédio do Governo Federal, também transferia 
recursos para que o Acre pudesse resolver seus mais 
agudos problemas, que afetam ainda nossa Nação em 
desenvolvimento.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Se-
nador Marco Maciel, agradeço imensamente a V. Exª o 
aparte, também porque faz até uma correção histórica 
do papel de Assis Brasil nas negociações. Realmente, 
ele foi determinante para chegarmos a um acordo pa-
cífico. E fala do papel do Barão do Rio Branco na con-
solidação do Tratado de Petrópolis, que fechou de vez 
o entendimento entre o Governo brasileiro, o Governo 
boliviano e o peruano, que, naquele momento, estava 
participando das negociações. O conflito se estendia 
às fronteiras com o Peru.

Temos tido a hombridade de reconhecer o apoio 
que tivemos, naquele primeiro exercício de Governo 
do Jorge Viana, do Presidente Fernando Henrique. 
Isso ele também diz de público, o Senador Tião Viana 
diz de público, todos nós dizemos de público, tanto é 
que estou dizendo aqui na tribuna desta Casa. Acho 
que temos de reconhecer aquilo que recebemos das 
pessoas, independentemente das diferenças que pos-
samos ter no campo político-partidário.

Agradeço a V. Exª e peço para que seja incorpo-
rado o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento.

Mas como estava dizendo, Srª Presidente, em 
1977, esse meu irmão mandou-me a foto da Avenida 
Consolação, falando para eu conhecer São Paulo, e ir 
morar lá. E fui. É claro que meu irmão estava morando 
no subúrbio, no Jardim Ângela. E aí, estes dias, em Rio 
Branco, contei esse fato para o nosso Prefeito Raimun-
do Angelim e ainda complementei: se mandar, hoje, 
uma foto da cidade de Rio Branco para o meu irmão, 
em Teresina, é capaz que queira ir morar lá. Pode ter 
um efeito diferente, 30 anos depois.

Realmente é um trabalho árduo. Jorge Viana criou 
um novo ritmo de trabalho, na administração pública. 
Hoje, vemos quase todos os prefeitos preocupados com 
esse mesmo ritmo, de dar conta das coisas, de fazer 
tudo direitinho, de ter suas responsabilidades em dia. 
É um outro espírito que está ocorrendo ali.

Como eu estava falando, em termos da folha de 
pagamento, não sei se é o maior do Brasil, mas o sa-
lário do professor da rede estadual deve ser um dos 
maiores. Foi feito o plano de carreira. Lembro-me de 
que, na década de 90, quando participava das lutas 
do movimento sindical, a grande reivindicação que fa-
zíamos para o Sindicato da Educação era que o Go-
verno pudesse registrar o salário mínimo na carteira 
do professor ou da professora. Hoje, o salário inicial 
é de R$1.450,00. Estamos, então, com essa missão 
de tentar garantir que os profissionais tenham o mí-
nimo de qualidade no seu trabalho. As escolas estão 
aclimatadas.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Senador Sibá 
Machado, não queria interromper, mas o faço para di-

zer a V. Exª que estou solidário com sua manifestação 
em relação à existência de bons professores. Como V. 
Exª fez menção ao meu aparte com relação ao papel 
de Assis Brasil, de Rio Branco e de Plácido de Cas-
tro, gostaria de dizer que, de fato, outros brasileiros 
também se encontram nessa condição. E, sem querer 
fazer injustiça a Rui Barbosa, patrono desta Casa, ain-
da que a opinião dele não tenha sido a predominante, 
mas ele não deixou de se interessar também para que 
a questão fosse bem resolvida. Rio Branco foi central 
na medida em que fez com que o País tivesse uma 
atitude bastante altiva e ativa e, ao mesmo tempo, foi 
um exímio negociador. Como V. Exª lembrou, as ne-
gociações não diziam respeito apenas à questão da 
Bolívia e ao Peru, mas ao Syndicate, que era uma or-
ganização anglo-americana, uma sociedade privada 
e, se assim posso dizer, não deixava de ser uma insti-
tuição que tinha foros de poder público no affair acre-
ano. Portanto, cumprimento V. Exª por lembrar esses 
episódios que ajudaram a fazer com que forjássemos 
um país, uma grande nação, e que o povo acreano se 
afirmasse por meio de ações desenvolvidas por essas 
figuras lembradas e exaltadas por V. Exª.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado, Senador. Realmente bem corrigido, porque aque-
le momento foi até o estopim da revolta, quando foi 
instituído o Bolivian Syndicate, mexendo com todo o 
Itamaraty, que teve de se empenhar ao máximo para 
que encontrássemos o caminho rápido e pacífico – o 
que acabamos conseguindo –, definindo aquelas terras 
que os bolivianos diziam não conhecidas ao território 
nacional. Realmente a presença brasileira ali já era ma-
ciça, havia no mínimo umas 30 mil famílias residentes 
produzindo. Algumas delas haviam chegado ainda no 
ano de 1858, quando havia sido descoberta a utilidade 
da Hevea brasiliensis, a borracha.

Portanto, é uma história que o Brasil deveria co-
nhecer melhor. Agradeço a V. Exª o aparte.

Srª Presidente, para encerrar, quero dizer que 
o esforço desse trabalho tem sido para tentar elevar 
ao máximo o padrão de vida do nosso povo, aqueles 
ideais que sonhávamos há tanto tempo. Não tem sido 
pequeno o trabalho, é cansativo, é claro, mas praze-
roso. E esse é o ambiente, é o clima em que temos 
organizado nosso trabalho político. Eu estava falando 
da minha experiência de ver um professor, na década 
de 80 e de 90, em greve, brigando para ter um salário 
mínimo. Era triste. E, hoje, temos a graça de ter o pro-
fessor recebendo quase R$ 1.500,00.

Além disso, desde o primeiro ano de nosso tra-
balho, o Governador Jorge Viana fez um acordo com 
a universidade federal para que todos os professores, 
100% da rede estadual e municipal, pudessem fazer 
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o curso superior. E, se Deus quiser, daqui a dois ou 
três anos concluiremos essa meta. Até mesmo para os 
professores com nível médio do chamado ensino rural 
tem-se propiciado condições para que possam fazer 
um curso superior na Universidade Federal.

Também fizemos o trabalho da interiorização da 
universidade. É visível como acertamos nessa medida! 
Até 2010, nossa universidade deverá ter criado cam-
pus, se não em todos, na maioria dos Municípios do 
Estado, modernizando, criando novos cursos, todos 
adaptados à nossa realidade. 

Inclusive o Governador acaba de assinar um 
convênio de quase R$ 20 milhões para que possamos 
iniciar a interiorização da universidade, com o curso de 
Economia, cuja grade deve ser voltada mais à nossa 
realidade. O vestibular começa agora em julho, para 
as primeiras turmas. Serão quatorze Municípios que 
terão curso de Economia de imediato, a partir do mês 
de agosto.

Não me alongando mais, esse foi um balanço 
da experiência da Frente Popular do Acre, que vem 
desde 1990. São dezesseis anos de muita experiên-
cia, em alguns momentos, com altos e baixos, o que, 
afinal, é normal na vida de todas as pessoas. Mas, se 
depender do clima da convenção de sexta-feira pas-
sada, estaremos seguramente dando mais um passo 
na consolidação daqueles ideais construídos ao longo 
dos 130 anos da história do nosso Estado, da nossa 
gente, do nosso povo. 

Esse é o nosso propósito, esse é o nosso ideal 
e é nesse rumo que nós vamos trabalhar. Esperamos 
que as tentações de uma disputa, de uma refrega, de 
uma eleição jamais mude os nossos rumos e os nosso 
princípios. Quem vencer a eleição, no nosso entendi-
mento, terá isso como marca para governar. E espero 
que nossas diferenças sejam apenas de aperfeiçoa-
mento, mas não de mudanças radicais, porque o que 
todos dizem, pregam e procuram realizar é o que há 
de melhor para a população, para o povo.

Agradeço aos Presidentes dos dez Partidos por 
terem chegado a esse entendimento conosco. Agra-
deço a todos que colaboraram até aqui para que tivés-
semos esse grau de reflexão, de entendimento. Que 
cheguemos ao dia 1º de outubro, data da eleição, com 
o melhor projeto que venha a superar a experiência do 
Governo da Floresta do Governador Jorge Viana. 

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra a Se-
nadora Íris de Araújo pelo tempo que entender neces-
sário para o seu pronunciamento.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Srª Presidente.

A Revista Veja trouxe, na semana retrasada, nas 
tradicionais “Páginas Amarelas”, reveladora entrevis-
ta do consagrado autor Silvio de Abreu – que, ontem, 
no Programa do Faustão, comentou e reafirmou o as-
sunto – que se notabiliza hoje por novo extraordinário 
sucesso: a novela “Belíssima”, da Rede Globo. Tão 
surpreendentes quanto inusitadas, as constatações 
do autor merecem reflexão, por que dizem respeito a 
particularidades do momento nacional que nos preo-
cupam profundamente.

Não se trata de simples observações de Silvio de 
Abreu sobre a alma brasileira. O autor fala com base 
em pesquisas realizadas pela Globo com o propósito 
inicial de sentir as tendências do telespectador quanto 
aos personagens de “Belíssima”, mas que conseguiram 
colher tendência que aponta para um perigoso perfil 
que vem moldando o comportamento do nosso povo.

Na Veja, Silvio começa com uma análise sobre a 
ambigüidade moral, assumindo que tratar do assunto 
numa trama para a TV já é grande avanço. “Persona-
gens desse tipo são ricos e fazem o público pensar” 
– diz ele, afirmando, entretanto, textualmente a seguir 
ter ficado chocado – como acredito ficou todo mundo 
que leu a entrevista – ao analisar a aceitação que o 
gênero tem merecido: é que, para a pesquisa, parce-
la considerável da sociedade já não valoriza tanto a 
retidão de caráter.

Em outras palavras, grande parte do público julga 
que certo é fazer o que for necessário para se realizar 
na vida. Constatação que, como não poderia deixar de 
ser, fez com que o próprio Sílvio de Abreu concluísse 
que a moral do País está “torta e em frangalhos”.

Para o autor, foi “completa surpresa” constatar que 
as pessoas se mostraram muito mais interessadas nos 
personagens negativos do que nos moralmente cor-
retos. É que há apenas cinco anos, outro levantamen-
to concluíra que os personagens bons eram os mais 
queridos. Mas, agora, o tipo bonzinho foi considerado 
nada menos do que “enfadonho”.

Além disso, segundo Sílvio, o último levantamento 
revelou que muitos entre os ouvidos se incomodavam 
com a protagonista Júlia “ficar sofrendo, ao invés de se 
virar para resolver a vida de forma pragmática”.

 Espantado, ele também constatou que o golpe 
do baú dado por um dos personagens, André, foi en-
carado com completa “naturalidade”. Senador Paulo 
Paim, V. Exª deve ter lido a reportagem. O espectador 
achou que, se precisava de dinheiro, não havia mal 
em se casar para conseguir esse objetivo.
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Nesse ponto, a pesquisa provocou o público, 
acrescentando que, além do casamento interesseiro, 
ele estava roubando a mulher. Ao que os entrevistados 
retrucaram: “Daqui a pouco eles vão ficar bem”. Nessa 
visão, só o fato de André ser bonito já era o suficiente 
para ganhar o prêmio máximo: ficar com a mocinha. 
Imbuído dos resultados da pesquisa, Sílvio de Abreu 
afirmou ter colhido indícios claros de que essa maior 
tolerância com os desvios de conduta tem tudo a ver 
com os escândalos recentes da política.

Essa intrigante sintonia entre a aceitação do mau-
caratismo dos personagens e o momento político foi 
percebida principalmente nas colocações feitas sobre 
a protagonista, Júlia. Frases como: “Quero ser a Júlia 
porque aí pago mensalão para todo mundo e ninguém 
me passa a perna”. Imprescindível registrar que Sílvio 
de Abreu se indigna com o absurdo, mas reconhece 
que “a esperteza desonesta” está agora sendo vista 
com um valor.

Srª Presidente, nem é preciso realizar aqui um 
grande esforço para deixar evidente o quanto as cons-
tatações da pesquisa da Rede Globo são graves, além 
de tão extraordinariamente preocupantes.

Infelizmente, cabe reconhecer que os desvios 
de conduta investigados, por pelo menos três CPIs no 
Congresso Nacional, já merecem certa tolerância por 
parte do nosso povo, por que o próprio caráter de de-
terminadas parcelas da população já está afetado.

Com um noticiário tão intenso, as mazelas foram 
se tornando, digamos assim, práticas tão rotineiras que 
passíveis de absorção. Parte da sociedade já não se 
escandaliza mais porque tais desvios parecem incor-
porados ao cotidiano – como se já fizessem parte de 
uma cultura que começou modesta, com o chamado 
“jeitinho brasileiro”, até evoluir para este estágio em 
que os fins justificariam os meios.

A absorção do mau caráter de personagens da 
novela é, ao mesmo tempo, um péssimo sinal de que 
a impunidade que o País pratica há tantos anos aca-
ba admitida por segmentos da sociedade, talvez até 
numa manifestação de profunda desesperança – afi-
nal, nada acontece!

Assim, o vale-tudo, o golpe do baú, a trapaça 
ganham força. E, destaque-se: esse aspecto é abso-
lutamente recente, pois há apenas cinco anos o pú-
blico valorizava, de maneira extrema, as atitudes leais 
e corretas. Mas, ao menos no momento, os mocinhos 
já não são mais unanimidade!

Isso é particularmente desastroso, Srªs e Srs. Se-
nadores! Demonstra a vulnerabilidade que toma conta 
de importantes segmentos sociais, o que, naturalmente, 
reflete este angustiante momento político, no qual os 
imprescindíveis valores da ética são substituídos pe-

los da troca e da barganha, transformando a política 
nesse balcão de negócios, Senadora Heloísa Helena, 
a que V. Exª se refere continuamente, que remete à 
quebra dos padrões de conduta que deveriam balizar 
a construção da verdadeira grandeza nacional.

Uma nação com a moral fragilizada, uma nação 
que começa a admitir o desmantelamento de princí-
pios tão fundamentais como a honestidade caminha na 
tênue linha que separa a grandeza da via civilizatória 
daquela de barbárie e autoritarismo que gerou as pá-
ginas mais negras e vis da História universal.

Na raiz desses males, a meu ver, mais uma vez 
se apresenta a questão educacional. Sílvio de Abreu, 
ao ser indagado se o público das novelas está mais 
exigente, foi direto: “Não!” E respondeu, completando: 
“Se as novelas ficaram mais elaboradas, foi pela evo-
lução natural dos autores”. Afirmou, ainda, que “de 
maneira geral, o nível intelectual do País está abaixo 
do que era na década de 60 ou 70, porque as esco-
las são piores e o estudo já não é valorizado como 
antigamente”.

Ainda para ele, se houve um dia em que a uni-
versidade era objetivo de vida, atualmente, o valor não 
é mais o dignificante: “as pessoas querem é subir na 
vida, ganhar dinheiro, não importa o resto”.

Essa constatação, Srª Presidente, tem tudo a ver 
com a forma em que se assentou a economia brasilei-
ra: claramente excludente e concentradora. Ou seja: o 
público vê na TV os personagens poderosos e sonha 
também chegar lá. Só que, assim como na novela, a 
pessoa pensa que por meio da via de muito estudo e 
trabalho dificilmente alcançará resultados, afinal, o País 
não estabelece oportunidades, não valoriza o talento 
e, quase sempre, não se importa em criar mecanismos 
de produção que se suportem na mão-de-obra qualifi-
cada, no aperfeiçoamento de recursos humanos e na 
ampliação dos espaços de mercado.

É vital que reflitamos e partamos para a ação. 
É importante ressaltar que um início de mudança em 
cenário tão complexo e negativo exige esforço gigan-
tesco e atitudes coletivas no sentido de se resgata-
rem valores tão essenciais como a ética e a defesa 
de virtudes.

O processo precisa ser interativo, mas para se 
transformar uma Nação rumo ao desenvolvimento é 
preciso, antes de tudo, modificarem-se a conduta e a 
forma de agir de suas autoridades. Quando todos se 
imbuírem do propósito de dar exemplos à sociedade 
com atitudes positivas, boa índole, tendo por base a 
moral, toda a sociedade não apenas destinará o me-
recido respeito aos seus representantes, como inten-
sificará práticas nessa mesma linha de grandeza e 
retidão de caráter.
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Está na hora de se inverter a tendência à aceita-
ção do que é errado, que contagia alguns corações.

Senador Eduardo Suplicy, darei continuidade ao 
meu discurso e, daqui há pouco, concederei um aparte 
a V. Exª, com o maior prazer.

O Brasil saberá, como é próprio de sua história, 
não se guiar por armadilhas que buscam cumplicida-
de com práticas nefastas, o que eterniza o subdesen-
volvimento, decretando a morte do futuro. Somos um 
País de imensas potencialidades, temos um povo ho-
nesto e trabalhador, que sabe afastar as tentativas de 
más influências, reafirmando a generosidade de seu 
coração e a valorização das atitudes retas. Nada nos 
distanciará da honradez, do amor irrestrito às coisas 
realmente puras e boas.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy, 
com o maior prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Con-
sidero importante, Senadora Iris de Araújo, que V. Exª 
comente as palavras de Sílvio de Abreu, o qual, em 
“Belíssima” e em outras novelas da televisão brasileira, 
em especial da TV Globo, muitas vezes vem captando 
o sentimento da população brasileira, inclusive com 
uma percepção de enorme sensibilidade com respeito 
aos valores. É importante se observar que Sílvio de 
Abreu tem a consciência de como nós, brasileiros, como 
Nação, desejamos que sobretudo os valores éticos, 
a honestidade e os procedimentos mais retos sejam 
sempre valorizados. Isso, na verdade, é um anseio de 
todos nós. Por vezes, há pessoas que, por inúmeras 
circunstâncias, acabam se desviando e têm procedi-
mentos que constituem delitos ou afrontas àquilo que, 
definido em lei ou não, constitui a norma que todos 
aprendemos, ao longo da História da Humanidade, 
quais sejam, respeito ao ser humano e aos valores da 
família, como os ensinamentos de “honrar pai e mãe”, 
“amar o próximo como a si mesmo” e assim por diante. 
Esses são valores que estão presentes em todas as 
religiões e as transcendem. Então, não se trata ape-
nas fr uma questão da religião católica ou mesmo do 
cristianismo. Se somarmos o catolicismo e as diversas 
religiões evangélicas, todo o cristianismo, teremos a 
maioria da população brasileira, mas esses aspectos 
também estão presentes no judaísmo, no Antigo Tes-
tamento, no islamismo, no budismo, nas crenças das 
religiões afro-brasileiras, e assim por diante. Há certos 
valores e princípios éticos que, sabemos, constituem 
anseios dos brasileiros. As novelas, como “Belíssima”, 
mostram a realidade de personagens agindo em busca 
de seus próprios interesses, mesmo que pisoteando 
o próximo, e isso chama a atenção, por vezes fazen-
do com que as pessoas compreendam por que, em 
certas circunstâncias, assim agiram. Ao mesmo tem-

po, é importante ressaltar que os valores maiores da 
busca pela ética, pela verdade, pela justiça, pela so-
lidariedade e pela fraternidade estão presentes entre 
nós e constituem os anseios maiores de todo povo. O 
pronunciamento de V. Exª se dá na direção de justa-
mente chamar a atenção para esses valores maiores 
que são do povo brasileiro e que precisam prevalecer. 
Meus cumprimentos às palavras de V. Exª.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Agra-
deço a V. Exª a oportunidade de seu aparte, que contri-
bui inclusive para que meu discurso tenha maior con-
teúdo. Peço à Mesa que as palavras de V. Exª sejam 
agregadas ao meu discurso.

Concluo o pronunciamento dizendo que, se a 
pesquisa buscava um objetivo e atingiu outro – aquela 
história de que atirou no que viu, acertou no que não 
viu –, é importante que nós, políticos, tenhamos exa-
tamente a consciência do papel que representamos 
dentro da visão que a sociedade pode ter do que é 
certo e do que é errado. É uma das lições que temos 
de aprender e praticar neste período conturbado que 
temos vivido aqui, para que o País se sinta realmen-
te mais confortado, mais presente e realmente tenha 
condições de estabelecer parâmetros e valores que 
temos obrigação de aqui representar.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª. Compartilho inteiramente das 
idéias manifestas no seu pronunciamento, até porque 
quem, como V. Exª e eu, está entre as mães de família 
que criam os filhos proibindo-os de roubar, com certe-
za, cada vez mais no cotidiano do mundo da política, 
vêem que essa pesquisa realmente é verdadeira, eis 
que o triunfo do banditismo e da vigarice política é tão 
grande que acaba fortalecendo em parte o imaginário 
popular com esse tipo de comportamento maldito.

Concedo a palavra a V. Exª, como Líder, Senador 
Ney Suassuna.

Em seguida, falará V. Exª, Senador Eduardo Su-
plicy, como inscrito, pelo tempo que entender neces-
sário.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª 
Presidente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegan-
do neste momento do meu Estado, a Paraíba, onde 
passei por muitas cidades – Catolé do Rocha, Belém 
do Brejo do Cruz, Patos, Itaporanga, Piancó, Campina 
Grande, João Pessoa, Brejo, Cariri, Curimataú, ou seja, 
praticamente todas as áreas do Estado – dou conta de 
que não há outro clamor senão o relativo ao problema 
do endividamento, entre outros casos dos agricultores. 
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Todos perguntando: “E aí, quando é que vai sair? E aí, 
quando vamos ter? E aí, quando se vai resolver?”

Até agora, nada foi resolvido. Realmente, isso 
aflige as cooperativas, os agricultores, ainda que pe-
quenos, porque, mesmo os empréstimos menores – já 
que são até cem mil, na origem –, pois há coisas pe-
quenas que se transformaram em gigantescas com o 
acúmulo dos juros, da correção monetária e tudo mais. 
E todos clamam por uma solução.

E aqui, na última semana, falávamos daqueles 
que já foram executados e que já estão na Dívida 
Ativa, que não foram incluídos na nossa negociação. 
Então, vejam que há cooperativas, associações, pes-
soas físicas e duas categorias: as que estão para ser 
protestadas e as que já o foram, entraram na Dívida 
Ativa da República e sequer foram incluídas naquela 
negociação. O clamor é geral, porque, apesar de o in-
verno ter sido bom para todos nós, com boa produção 
de milho e feijão, com uma grande safra, com o gado 
também engordando, a despeito das secas anteriores, 
estamos com uma insegurança tremenda de quando 
isso será resolvido.

Desta tribuna, não somente peço à Câmara dos 
Deputados que vote – e parece que, a partir da noite 
de hoje, serão feitas sessões de maior volume de tra-
balho –, mas também peço à equipe econômica que 
encontre uma solução. Não é fácil. Eu queria muito 
ver um burocrata da equipe econômica no Semi-ári-
do, vendo as dívidas impagáveis como uma cruz nas 
suas costas e sem saber que solução dar. Todos nós 
estamos aflitos, e é esse o pedido que quero fazer 
desta tribuna.

Mais uma vez quero falar sobre os plantadores 
de cana, que estão também aflitos, porque se viram 
sem o fator da equalização e a concorrência entre as 
regiões Sul, Sudeste e Nordeste é muito grande. O 
problema dos plantadores de milho para alimento hu-
mano contra a situação dos que plantam milho para 
ração. Para um, existe subsídio; para o outro, não. Ou 
seja, para os animais há o subsídio de R$5,00 por saca 
de milho; para o consumo humano, não há subsídio. 
É muito mais caro.

São esses os assuntos que afligem. Eu havia 
falado com o Ministro da Agricultura sobre essa ques-
tão do milho, e S. Exª disse que estava buscando uma 
solução. A questão da equalização não estava fácil, 
segundo palavras do Ministro. Agora, o problema das 
dívidas agrícolas certamente foi um componente que 
complicou a atuação do Ministério da Agricultura, uma 
vez que isso aflige a todos os pequenos produtores do 
País. Porém, minha argumentação trata principalmente 
dos produtores e agricultores do Semi-árido nordesti-
no, que abrange o grande sertão da Bahia, Alagoas, 

Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Enfim, 
os nove Estados nordestinos e uma parte do Estado 
de Minas Gerais.

Eram essas as colocações que eu queria fazer, 
Srª Presidente, pedindo que o novo Ministro se sensi-
bilize como estava sendo sensibilizado o Ministro da 
Agricultura que saiu, e busque uma solução para um 
problema que vem se arrastando. V. Exª, como Se-
nadora, vem há anos brigando por isso. Dou o meu 
testemunho nesse sentido. O Senador baiano, César 
Borges, também fez todo esforço para resolver a situ-
ação. Isso já está cansativo. Parece algo da mitologia 
grega: aquilo que se faz durante o dia desmancha-se 
à noite para não ter uma solução nunca. É hora de se 
buscar uma solução.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Sabe V. Exª, Senador Ney Suassuna, que tanto 

no Governo Fernando Henrique quanto no Governo 
Lula, apesar do acometimento de “preguicite aguda” 
por parte de alguns Parlamentares, a responsabilidade 
pela não-repactuação das dívidas, pela ausência de 
crédito, de subsídios, pela suspensão da execução é 
dos Presidentes da República.

Concedo a palavra a V. Exª, Senador Antonio 
Carlos, por permuta com o Senador Eduardo Suplicy, 
pelo tempo que entender necessário para o seu pro-
nunciamento.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço a V. Exª. 

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, quero, desta tribuna, manifestar minha solidarie-
dade ao Ministro Roberto Rodrigues. Realmente, não 
sei como teve paciência de tolerar tanto um governo 
que não lhe dava a atenção devida, sendo ele, talvez, 
o melhor técnico do País. Com a sua capacidade, com 
os seus méritos, entretanto, era ignorado pelo Gover-
no, que, inclusive, não lhe dava verbas.

Uma das causas foi o problema da renegocia-
ção das dívidas dos agricultores brasileiros. Isso foi a 
gota d’água, talvez, porque era um compromisso que 
o Ministro tinha e que o Presidente Lula não gostaria 
de cumprir. E, não gostando de cumprir, aproveitou 
a oportunidade para aceitar seu pedido de demis-
são – e ele já havia pedido demissão quatro ou cin-
co vezes! Acho que o Presidente Lula tem o direito 
de demitir seus Ministros, sobretudo se eles pedem 
demissão, mas não tem o direito de fazer com que 
um homem com a capacidade e a credibilidade do 
Dr. Roberto Rodrigues seja tão humilhado quanto o 
foi neste Governo. Ele agora poderá não digo recla-
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mar do Governo Lula, mas juntar-se aos agricultores 
brasileiros nessa revolta, que é total, em relação à 
agricultura nacional.

Vivemos, realmente, um momento grave, muito 
grave mesmo, da agricultura. E, se não tomarmos as 
providências devidas, o Governo Lula vai sofrer uma 
grande baixa, inclusive na arrecadação. Ele, que não 
sabe utilizar a arrecadação, que tem sido crescente, 
ficará em situação pior, quando não arrecadar o que 
vem arrecadando. O Brasil não suporta mais tanta in-
competência!

Mas agora, Srª Presidente, a Folha de S.Paulo. 
Não quero que os meus colegas que estão na foto se 
zanguem comigo, porque muitos deles são meus ami-
gos fraternos, e não tenho nada a dizer sobre eles. Mas 
vejam, em uma só reportagem, em uma só, “Conver-
são do PMDB a Lula”: Renan Calheiros, José Sarney, 
Ney Suassuna, Eunício Oliveira, Jader Barbalho, Ge-
ddel Vieira Lima, Moreira Franco. E, não sei por quê, 
ocultaram Newton Cardoso. Não há motivo. Newton 
Cardoso agora está protestando: “tenho direito de sair 
na foto; hoje sou um dirigente do PT, sou um homem 
forte do PT, como esses todos”.

Superaram V. Exª, Senador Suplicy, um homem de 
luta, um homem que trabalha pelo seu Partido. V. Exª 
está aqui hoje, nesta segunda-feira deserta, em que 
somente os que são habituados ao trabalho vêm.

Mas V. Exª está numa posição, hoje, inferior. Quan-
do quiser alguma coisa, Senador Suplicy, procure um 
desses nomes. Quando V. Exª quiser alguma coisa, 
mesmo em prol da sua candidatura em São Paulo, 
procure um desses nomes, que são hoje as figuras 
mais expressivas do seu Partido. Eles mandam mais 
do que os petistas. São nomes, evidentemente, nacio-
nais, “muito conhecidos”, por várias razões, é claro. 
Mas veja bem V. Exª a que ponto chegamos: petistas 
do seu porte moral, do seu quilate, ficam subjugados 
a todos esses aqui. Não é que todos aqui sejam ruins, 
mas nem todos são bons.

De maneira que o Senador Tião Viana, que veio 
ao debate, deve estar não sei se indignado, mas não 
sei que explicação S. Exª poderia dar do reforço do 
seu Partido em relação a essas belas figuras que os-
tentam essa reportagem da Folha de S.Paulo de sá-
bado, que guardei para vir hoje mostrar a V. Exª. Veja 
só V. Exª, Senador Suplicy: homens de porte do seu 
Partido estão nessa situação.

Outra coisa: todos nós estamos tristes com a 
derrota do Brasil. Ninguém queria que o Brasil fosse 
derrotado. Mas o Presidente Lula estragou a festa. Não 
só deu azar, como também não tinha nada que explo-
rar politicamente esses fatos. Acho que V. Exª também 
foi contra quando ele disse, daqui, diretamente para o 

técnico, para os jogadores, que Ronaldo estava gordo 
e não deveria jogar. Depois, Ronaldo, na outra parti-
da, fez dois gols; então, ele achou que Ronaldo havia 
melhorado, estava ótimo.

Veja V. Exª: não estamos vivendo uma boa fase: 
Alckmin aumentou na pesquisa, Lula derrotou o Brasil 
na copa, esses senhores passaram a tomar conta do 
seu Partido. E o que fazer? Roberto Rodrigues foi de-
mitido. V. Exª, aliás, elogiava muito Roberto Rodrigues. 
Mas muitas vezes Roberto Rodrigues me disse que 
não tinha dinheiro para investir, nada, absolutamente 
nada, na agricultura.

De modo que esse caos que estamos vivendo – e 
amanhã vou detalhá-lo da tribuna desta Casa – dei-
xa-nos numa situação desesperadora em relação ao 
futuro. Não é que eu acredite na reeleição do Lula; até 
hoje acredito muito pouco. Pode ser, mas pode não 
ser. Contudo, o País ficará ingovernável, qualquer que 
seja o Presidente.

E aí falo com certa autoridade, data venia, que 
ontem a Bahia tratou bem a Presidente, que esteve 
no Estado. Mas também posso dizer, com certo or-
gulho, que tive sete quilômetros de aplausos do povo 
baiano.

De maneira que estou falando, portanto, em nome 
do meu povo – como a Senadora poderia falar, porque 
também logrou aplausos. Mas o PT foi tratado com 
uma frieza! Não houve vaias, mas foi gelado; ninguém 
era aplaudido. O povo ignorou o Ministro da Defesa. O 
Ministro da Defesa foi lá desfilar, e nem soldado batia 
continência. Por aí vê V. Exª a situação do seu Parti-
do. E o ex-Ministro Jacques Wagner, coitado, ignora-
do totalmente. Não quero que ele seja derrotado tão 
fragorosamente quanto será, mas estou convencido 
de que o povo baiano, no seu dois de julho, no dia 
de sua independência, que hoje realmente nós aqui 
estamos também a comemorar, deu realmente uma 
prova das pessoas que podem merecer seu aplauso, 
sua alegria e que lhe trazem felicidade quando com-
parecem ao desfile.

Quero agradecer desta tribuna ao povo da Bahia 
a manifestação que deu ao Governador Paulo Souto, 
a mim, ao próprio Senador Rodolpho Tourinho e ao 
Senador César Borges. Nós tivemos, durante um dia 
inteiro, pela manhã e à tarde, os aplausos que nos 
sustentam nesta tribuna, defendendo aquele Estado, 
que é a razão da minha vida.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 

pelo tempo que entender necessário para seu pro-
nunciamento.
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Registro a presença no plenário do Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, que está fazendo 
falta na nova CPMI.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena; Srªs e Srs. 
Senadores, ontem, o jornal O Estado de S. Paulo divul-
gou matéria relativa a uma pesquisa realizada por um 
pesquisador da Universidade de Brasília e por outros 
que estudaram os meios de comunicação no Brasil.

Com relação à matéria, ressalto que o art. 54 da 
Constituição Federal determina:

Art. 54. Os Deputados e Senadores não 
poderão:

I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economista mista ou 
empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusu-
las uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou 
emprego remunerado, inclusive os de que 
sejam demissíveis ad nutum, nas entidades 
constantes da alínea anterior.

II – desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou 

diretores de empresa que goze de favor de-
corrente de contrato com pessoa jurídica de 
direito público, ou nela exercer função remu-
nerada; (...)

Segundo a matéria intitulada “Fora da lei”, um 
entre cada dez Deputados detém concessão de rádio 
e televisão. No levantamento, estão relacionados inú-
meros Parlamentares: 25 Senadores seriam donos de 
empresas de rádio e de televisão, sendo que quator-
ze seriam proprietários diretos; e onze, proprietários 
indiretos. Há Senadores com os quais temos um bom 
convívio, uma relação de respeito e de amizade, que 
se desenvolveu ao longo do tempo.

Fiquei pensando sobre a questão e, ontem, dialo-
guei com o nosso Vice-Presidente, Senador Tião Viana, 
a respeito do que fazer diante da consciência desse 
fato, se for correta a informação veiculada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, que, como todos sabemos, se 
trata de uma das publicações mais sérias do País.

Aliás, hoje, o jornal Folha de S.Paulo traz uma 
matéria importante relativa às concessões de rádio e 
de televisão. Informa que, na Câmara dos Deputados, 
na Comissão responsável pelas comunicações, foi 
apresentada solicitação, por parte do Presidente da 
República e do Ministério das Comunicações, a fim de 

recolher toda a informação relativa a concessões de 
rádio e de televisão, com o sentido de averiguar se a 
documentação de todas elas está em ordem.

Até pedi ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que é um dos citados, que estivesse presente no início 
da minha fala, pois eu não gostaria de tocar no assunto 
sem lhe dar a oportunidade de um esclarecimento.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Agradeço a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª me permita apenas dizer qual é minha intenção, até 
em consonância com meu Colega e Vice-Presidente 
do Senado Federal.

Ontem, dialogando, avaliamos que seria impor-
tante esclarecer esse ponto. Será que realmente há 
tantos Senadores, de forma direta ou indireta, com o 
controle das emissoras de rádio e de televisão? Em 
que medida será importante solicitar que isso seja 
corrigido o quanto antes?

Concedo o aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães não apenas por S. Exª ser um dos men-
cionados, mas por ter sido Ministro das Comunicações 
durante o Governo José Sarney – antes, convidado 
pelo Presidente eleito Tancredo Neves e, depois, con-
firmado pelo Presidente José Sarney. Portanto, V. Exª 
tem maior conhecimento da matéria do que eu.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Exatamente. Como tenho pressa, pedi a permuta, 
e V. Exª foi muito gentil. Mas como V. Exª iria abordar 
esse tema, pensei que deveria ficar aqui, pelo menos 
nesta parte inicial do seu pronunciamento, para tratar 
do meu caso – não estou tratando dos outros. Não sou 
proprietário, nem direta nem indiretamente, de nenhu-
ma televisão ou rádio. Parentes meus o são, não ha-
vendo impedimento legal nenhum. Ao curso de algum 
tempo, eu, como Ministro, não podia fazer concessão 
de televisão, evidentemente. Logo, a televisão que pa-
rentes meus possuem foi concedida quando eu não 
era Ministro. Como Ministro, não poderia assinar uma 
concessão para mim. Posteriormente, compramos al-
gumas rádios. E, ainda agora, no Governo atual, ven-
cemos a concorrência de uma rádio, porque demos 
melhor preço, e o Governo segurou essa concessão 
por um tempo enorme. Reclamei ao Ministro Eunício 
de Oliveira, que a despachou. A Casa Civil segurou-a 
ao máximo. Entrei no Tribunal para fazer valer, eviden-
temente, interesses não meus, mas de amigos meus. 
Aí, o Governo soltou-a. A matéria está em tramitação 
na Câmara, veio para o Senado e deverá ser aprovada. 
Na nota de O Estado de S. Paulo, há coisas que não 
dizem respeito a mim como minhas, como uma rádio 
qualquer em Ribeira do Pombal, se não me engano. 
Dessa maneira, esse equívoco – deve haver outros 
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–, eu queria logo esclarecê-lo com V. Exª, mostrando 
minha posição. Desse modo, neste Governo – ainda 
não chegou aqui, mas já passou na Câmara dos Depu-
tados –, também criamos uma rádio, porque pagamos 
mais. Aliás, este é o critério mais certo: fazer o leilão, 
para que o Ministério ganhe alguma coisa na conces-
são. Eu queria esclarecer isso, não só em atenção a 
V. Exª; eu o faço também retificando a notícia do jor-
nal. Evidentemente, não houve má-fé do jornal, mas 
houve erro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permita V. Exª que eu, então, faça uma pergunta: 
qual foi o espírito dos Constituintes quando inseriram 
os termos que lerei novamente no art. 54 da Consti-
tuição? Diz o art. 54:

Art. 54. Os Deputados e Senadores não 
poderão:

I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empre-
sa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusu-
las uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou 
emprego remunerado, inclusive os de que 
sejam demissíveis ad nutum, nas entidades 
constantes da alínea anterior;

II – desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou 

diretores de empresa que goze de favor de-
corrente de contrato com pessoa jurídica de 
direito público, ou nela exercer função remu-
nerada; (...)

Ou seja, está aqui compreendido, como men-
cionou a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, 
que Deputados e Senadores não podem, portanto, ser 
controladores, proprietários de emissoras de rádio e 
de televisão. Quando V. Exª – e digo isso muito respei-
tosamente – diz “nós”, entendo como “nós” a família. 
V. Exª diz: “Entramos em procedimento de licitação, 
oferecemos o melhor preço e estamos aguardando 
que seja autorizado pelo Congresso”. Pois bem, então, 
quero compreender...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – 
Perdoe-me, mas V. Exª quer pegar a palavra “nós”...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Eu gostaria de compreender.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – Eu 
lhe estou dizendo antes que parentes meus têm... São 
esses parentes que entraram e que ganharam agora 
no Governo dessa figura de “excepcional honestidade”, 

que é o Presidente Lula, esse “modelo de seriedade e 
de dignidade”, que está hoje no Brasil. E V. Exª sabe 
que estou falando usando aspas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O 
que eu, ontem, conversava com o Ministro Tião Viana 
é que é importante nós esclarecermos...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – O 
meu “nós” tem a mesma falha de V. Exª chamar S. Exª 
de “Ministro” Tião Viana. Mas aí ele tem de derrubar 
toda essa gente, que hoje V. Exª não tem força.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Diante até do respeito que V. Exª e todos nós temos 
para com o jornal O Estado de S. Paulo, é importante 
esclarecer isso. O referido jornal, em verdade, trouxe 
o resultado de uma pesquisa feita por estudiosos da 
Universidade de Brasília e de outros da área de comu-
nicações, que informaram que um número significati-
vo de Deputados e de Senadores tem uma forma de 
controle direto ou indireto sobre meios de comunica-
ção. Haveria o entendimento de que isso não estaria 
autorizado pela Constituição.

Então, seria importante que pudéssemos, como 
Senadores, solicitar até da Presidência da Casa, da 
Mesa Diretora, o esclarecimento dos fatos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Se V. Exª me permite, quero dizer que meu caso é 
totalmente diferente, por exemplo, do caso do Senador 
Marcelo Crivella. Esse, sim, teve – e houve um grande 
problema aqui –, mas, está agora sendo apoiado pelo 
Presidente Lula para ser Governador do Rio de Janei-
ro, abandonando seu correligionário Vladimir Palmeira. 
Aliás, não ouvi nenhum protesto de V. Exª ainda sobre 
isso. Mas V. Exª vai falar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Tenho uma relação muito próxima com o Senador 
Marcelo Crivella. E V. Exª é testemunha disso. Ele foi 
Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
quando eu a presidia. Sempre agi em harmonia com 
ele, mas, obviamente, no Rio de Janeiro, sabe o Se-
nador Marcelo Crivella que estarei apoiando o com-
panheiro Vladimir Palmeira como nosso candidato ao 
Governo.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Quer dizer que V. Exª está censurando a carta do 
Presidente Lula apoiando-o?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Manifestei aqui, inúmeras vezes, meu respeito e mi-
nha cordialidade ao Senador Marcelo Crivella, mas, no 
caso do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Vladimir 
Palmeira é meu candidato.

Concedo um aparte ao Senador Tião Viana.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– Já posso me retirar?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço a atenção de V. Exª, por ter permaneci-
do aqui.

Quero ponderar o seguinte: na sexta-feira, con-
versei por telefone com o Ministro Roberto Rodrigues, 
que me convidou para o ato de transmissão de posse 
para o seu Secretário-executivo Luís Carlos Guedes 
Pinto. Fiz questão de estar presente e quero reiterar o 
quanto, muitas vezes, Roberto Rodrigues, como Minis-
tro, foi respeitoso e atencioso comigo e dialogou sobre 
problemas da agricultura brasileira, da citricultura, das 
cooperativas. Tivemos divergências colocadas no mais 
alto nível sobre como apoiar as formas cooperativas 
de produção. E ele apoiou mais o projeto do Senador 
Osmar Dias. E tenho um projeto próprio que difere da-
quele. Tenho uma posição que avalio seja diferente da 
dele no que diz respeito à atualização dos indicadores 
de produtividade da terra para verificar o seu grau de 
produtividade, para fazer valer o objetivo da Consti-
tuição, que determina que todas as propriedades têm 
de cumprir a função social de ser bem produtiva, e 
assim por diante. Quero cumprimentar o desempenho 
do Ministro Roberto Rodrigues em favor da agricultura 
brasileira. Só queria registrar esse ponto, que é de con-
senso, com respeito ao que V. Exª falou sobre o valor 
do Ministro Roberto Rodrigues. Mesmo que, em alguns 
pontos, não tenhamos o mesmo ponto de vista, com 
ele só tive diálogos extremamente construtivos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª acha que foi boa a demissão dele?

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

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– A administração ou a demissão?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A 
administração dele é que eu falei que...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Ah! Porque eu falei “demissão”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Não. Eu disse que achei muito boa a administração 
do Ministro Roberto Rodrigues.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Ah, bom!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
respeito as razões de natureza pessoal que o levaram 
a se afastar.

Desculpe-me, porque entendi que V. Exª teria 
dito “administração dele”. Achei que a gestão dele foi 
excelente, em que pesem as dificuldades muitas ve-
zes não inteiramente sob controle dele, para além do 
que poderia fazer.

Ouço o Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Suplicy, pude ler a matéria a que V. Exª se refere no 
pronunciamento que faz agora. Considero que é muito 
importante ser tratada pelo Senado Federal. Quando 
me refiro a esta Casa, reporto-me à Mesa, à Correge-
doria e a todos os Senadores. Entendo-a e concordo 
com a manifestação construtiva e absolutamente éti-
ca que V. Exª traz ao abordar o tema. Tive o cuidado 
de dizer à jornalista que me indagou sobre a leitura 
e a interpretação que eu tinha da denúncia feita com 
base em uma pesquisa de professores da Universida-
de de Brasília que deveríamos apenas ter o cuidado 
de separar aqueles que eram detentores de meios de 
comunicação antes das obrigações constitucionais 
que vedavam o Parlamentar do acesso a eles, de for-
ma direta ou indireta. Isso foi antes da Constituição 
de 1988 para depois – tive apenas esse cuidado. Mas 
entendo que é uma matéria sobre a qual devemos re-
fletir a fundo. Sou daqueles que têm apego efetivo às 
normas constitucionais para o exercício do mandato 
e ao Regimento do Senado Federal. Procuro agir com 
total respeito pela Constituição e pelo Regimento da 
Casa, porque penso que são componentes essenciais 
da democracia. Não acredito em Estado democráti-
co quando um Parlamento rasga por conveniência a 
Constituição, o Regimento do Senado. Nossa busca 
deve ser sempre a de aperfeiçoar as leis e a de tentar 
fazer com que o Senado esteja submetido ao manto 
da Constituição e do Regimento Interno, sob pena de 
fragilizarmos a coerência e a responsabilidade política, 
que é uma imposição sobre nossos mandatos. Então, 
essa matéria impõe – e entendo que é intenção de V. 
Exª – um ajustamento de conduta do Parlamento. Se 
foi antes da Constituição que os meios de comunicação 
fizeram uma reflexão sobre a norma constitucional, ou 
mudamos a norma constitucional por não ser adequa-
da, ou obedecemos à norma constitucional, porque a 
elaboramos. Nós votamos. O mesmo vale para o art. 
55, segundo o qual é passível de perda de mandato 
o Deputado ou Senador que incorrer em quebra do 
dispositivo apontado por V. Exª. Então, meu entendi-
mento é que a Mesa do Senado, pelo bom senso e 
pela maturidade política, deve propor ajustamento de 
conduta envolvendo os Parlamentares, tendo em vista 
uma solução que signifique obediência à Constituição 
e respeito ao Regimento da Casa. É o que pretendo 
levar ao Presidente Renan Calheiros. Trata-se de uma 
matéria que cita 25 Senadores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Tião Viana, cumprimento V. Exª, Vice-Presi-
dente desta Casa, que conta com o meu apoio e com 
o de todos os Senadores, principalmente da Bancada 
do PT, e que, junto ao Presidente Renan Calheiros, 
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tem uma responsabilidade muito maior do que a nos-
sa e a de outros Senadores. Então, quero respaldar a 
posição de V. Exª de dialogar com o Presidente Renan 
Calheiros, a fim de que S. Exª possa decidir o melhor 
procedimento para que a Mesa do Senado Federal cui-
de de que nossa Constituição seja observada. Então, 
qual o melhor procedimento?

Esse estudo realizado pelo Professor Venício 
de Lima e os estudos feitos também por Daniel Herz 
e outros pesquisadores citados na matéria levaram 
a esta revelação: um grande número de Senadores 
e de Deputados, de maneira direta ou indireta, tem, 
de alguma forma, o controle de concessões de rádio 
e de televisão.

Primeiro, a Constituição permite isso? Vamos 
tornar claro se permite ou não permite. Segundo, se 
não permite e se continua havendo qualquer proble-
ma... Senador Edison Lobão, estamos conversando 
sobre a matéria publicada ontem no Estadão. Avalia-
mos, então, que, se a Mesa Diretora do Senado, com 
ajuda da Assessoria Jurídica, chegar à conclusão de 
que Deputados e Senadores não podem controlar e ter 
concessões de rádio e de televisão, o que fazer para 
corrigir isso? Qual prazo seria adequado para que isso 
pudesse ocorrer?

Senador Edison Lobão, ouço V. Exª, com muita 
honra.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Edu-
ardo Suplicy, li essa matéria e li também a da Folha de 
S.Paulo. Ainda há pouco, ouvia o Senador Tião Viana, 
referindo-se àquelas emissoras que foram adquiridas 
antes da Constituição Federal de 1988. Entendo, Se-
nador Eduardo Suplicy, que muitos equívocos estão 
em volta dessas matérias publicadas nos dois jornais. 
Não culpo os jornais, talvez as anotações existentes 
no Ministério das Comunicações. Digo isso, porque, no 
que me diz respeito, o jornal atribui a mim a proprie-
dade das emissoras citadas. Não sou proprietário de 
nenhuma delas – meus filhos, sim, são proprietários 
de algumas. Por exemplo, mencionam uma emissora 
de rádio na cidade de Imperatriz. De fato, algumas 
ações dessa emissora foram de minha propriedade, 
mas já não as possuo há mais de quinze anos, e elas 
não foram sequer transferidas a parentes meus. Toda-
via, a reportagem as menciona como sendo de minha 
propriedade. Então, veja a extensão dos equívocos em 
torno dessas matérias. Se formos espremer direitinho 
tudo que está dito ali, talvez nem 10% ou 15% existam 
de fato. É preciso, portanto, que tenhamos prudência 
no trato dessas questões. Agradeço a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço-lhe, Senador Edison Lobão, por esse es-
clarecimento.

Fico pensando qual teria sido o propósito dos 
Constituintes quando mencionaram, se esta é a inter-
pretação correta do art. 54 da Constituição Federal, que 
Deputados e Senadores não poderiam ter o controle de 
concessões de rádio e de televisão. Imagino que seria 
para evitar que as emissoras de rádio e de televisão 
pudessem ter um controle editorial, de maneira a be-
neficiar certos grupos políticos na região e não tanto 
outros, que pudessem competir ou ser adversários, 
assim por diante. Portanto, garantiria um aperfeiçoa-
mento das instituições democráticas, inclusive no que 
diz respeito à liberdade de expressão, à liberdade de 
comunicação e de informação.

Será esse, de fato, o entendimento? E o que hoje, 
nós, Senadores, temos a dizer sobre a interpretação 
do art. 54 da Constituição e sobre aquilo que efetiva-
mente está ocorrendo?

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Penso, Senador 
Eduardo Suplicy, que a Constituição, quando se refere 
ao controle, quer exprimir a gerência, a administração, 
a direção dos meios de comunicação. Ou seja, o Se-
nador, o Deputado ou o Governador não pode exercer 
a gerência de uma emissora de televisão ou de rádio, 
mas pode ser proprietário, pode ser acionista. O que 
ele não pode é dirigir aquela emissora. Então, se ele 
é dirigente de uma emissora de televisão e precisa 
assumir um mandato eletivo, ele precisa desligar-se 
dessa direção. É isso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Essa 
é a interpretação de V. Exª do art. 54 da Constituição. Ima-
ginei que fosse outra, que a pessoa não poderia ser até 
mesmo proprietária, porque o gerente, o administrador, 
o controlador estaria agindo de acordo com o que deter-
minaria aquele proprietário, qualquer que fosse.

Tendo em vista que a interpretação expressa por 
V. Exª difere da minha, considero, Srª Presidente He-
loísa Helena, que a Mesa do Senado poderia pedir à 
Assessoria Jurídica um estudo para que essa dúvida 
fosse dirimida.

Aproveito a presença do Presidente Renan Ca-
lheiros para concluir a minha fala. Juntamente com o 
Senador Tião Viana, estamos propondo, à luz das ma-
térias publicadas nos jornais O Estado de S. Paulo 
de ontem e Folha de S.Paulo de hoje, que a Mesa do 
Senado faça um levantamento sobre o tipo de relação 
que Deputados e Senadores podem ter com as emis-
soras de rádio e de televisão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Imagine que 
V. Exª esteja correto em sua interpretação. Então, ha-
verá duas categorias de brasileiros: uma que pode ter 
acesso aos mandatos eletivos e outra que não pode 
ter esse acesso, por ser proprietária de meios de co-
municação. Seria um verdadeiro absurdo!
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pois bem, o que peço é que a questão seja objeto 
de esclarecimento, para que o Senado possa tomar as 
medidas necessárias para corrigir eventuais conflitos 
em relação à Constituição brasileira e ao espírito dos 
Constituintes.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P–SOL 

– AL) – Sobre o fato é evidente que o Presidente vai 
responder, porque V. Exª solicitou. Entretanto, gostaria 
de também deixar o meu posicionamento. 

Sabe V. Exª, Senador Suplicy, que, quando assu-
mimos o mandato, assinamos uma declaração que diz 
que não exercemos a função de diretor ou de gerente 
de concessionária, permissionária ou autorizada de 
radiodifusão sonora, de sons ou de imagens. Também 
sabe V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, que, tanto nos 
governos passados como no atual Governo, a con-
cessão de rádio e de televisão se dá pelas relações 
políticas. Foi assim no Governo Lula e também nos 
governos passados.

O Governo Lula, há poucos meses, para continuar 
com a sua relação promíscua com a base de bajulação 
aqui, concedeu várias concessões de rádio. O Presiden-
te da República mandou buscar o documento de muita 
ilegalidade do que estava aqui acontecendo, porque não 
cabe na cabeça de ninguém. Legal é, mas também é 
imoral! Não cabe na cabeça de ninguém que um filho 
meu, ou um irmão, tivesse uma concessão de rádio, 
nem no Governo Fernando Henrique nem no Governo 
Lula. O Governo Fernando Henrique e o Governo Lula 
não fazem sequer a execução orçamentária de uma 
emenda legitimamente colocada por um parlamentar, 
imagine uma concessão de rádio e de televisão!

Então assinarei com V. Exª o requerimento para 
que a Mesa o faça, do mesmo jeito que tenho certeza 
de que V. Exª cobrará do Ministério das Comunicações 
que abra imediatamente um procedimento investiga-
tório, até para identificar qual a modalidade que pro-
porcionou a concessão, permissão ou autorização e 
o que motivou esse tipo de concessão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Se V. Exª me permitir, Srª Presidente, o Senador José 
Sarney pediu-me um aparte sobre o tema e eu ainda 
gostaria de recordar um episodio. 

No início da Legislatura de 1995-1999, quando 
V. Exª chegava ao Senado, relatou-nos aos oito Sena-
dores da Bancada do PT um episodio que se passava 
em Alagoas. Do que eu me lembro, V. Exª disse que, 
em Alagoas, havia, sobretudo, dois importantes meios 
de comunicação: um pertencia a uma família e o ou-
tro, à outra família. E como os dois grupos viam V. Exª 
como uma potencial adversária política, simplesmente 

zeravam qualquer notícia a respeito das atividades de 
V. Exª. Essa consideração levou-nos – a bancada dos 
oito Senadores do PT – a escolher V. Exª como nossa 
Líder naquele ano, na esperança de que, assim, V. Exª 
conseguisse ultrapassar as barreiras que enfrentava 
em seu Estado. Em verdade, isso acabou acontecen-
do, como hoje todos sabemos.

Aquele era um exemplo típico do que, às vezes, 
acontece especialmente em uma região onde o número 
de meios de comunicação é mais restrito e, se o con-
trole estiver nas mãos de quem resolve monopolizar 
certos direitos, aí temos uma situação que acredito os 
Constituintes tentaram evitar. 

Concedo um aparte ao Senador José Sarney, com 
muita honra e respeito. Fico grato por V. Exª ter vindo 
ao plenário no momento da discussão desta matéria.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP. Com revisão 
do orador.) – Até agradeço a V. Exª pela oportunidade 
de fazer um esclarecimento. Eu não sou acionista de 
nenhuma estação nem de rádio nem de televisão. O 
meu filho Fernando Sarney, engenheiro formado pela 
Escola Politécnica de São Paulo há mais de 20 anos, é 
empresário de Comunicação, exercendo funções exe-
cutivas nas empresas. Não é político. Em nada infringe, 
em suas atividades, qualquer lei. No mais, qualquer 
pessoa pode ser acionista dessas empresas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Quem sabe essas matérias publicadas ontem e 
hoje nos jornais O Estado de S. Paulo e na Folha de 
S.Paulo, os dois principais jornais de São Paulo, não 
sejam uma oportunidade para tornarmos mais claro o 
que pode e o que não pode, qual é a interpretação da 
Constituição no que diz respeito ao controle direto ou 
indireto. É preciso que isso seja esclarecido.

Daí, Sr. Presidente Renan Calheiros, a nossa 
sugestão para que, diante da publicação de matéria 
de tamanha importância, que obviamente se refere ao 
Congresso Nacional como um todo, possa V. Exª, na 
condição de Presidente do Congresso e do Senado, 
procurar esclarecer, com a ajuda da assessoria políti-
ca, qual a real interpretação correta do art. 54, o que 
pode e não pode, e o que deve ser feito para corrigir, 
se problemas houver.

Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Eduar-

do Suplicy, V. Exª é um político acreditado. Ouço muitos 
elogios a V. Exª por onde ando. E a mim me preocupa, 
portanto, o fato de V. Exª nos trazer uma interpretação 
que conflita com a lei. A Senadora Heloísa Helena, no 
exercício da Presidência, já fez um esclarecimento com 
base na lei. Vou ler o artigo da lei sobre o assunto, que 
é extremamente claro, para que não reste dúvida. O 
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.610, diz: “Não 
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poderá exercer a função de diretor ou gerente de con-
cessionária, permissionária ou autorizada de serviço 
de radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade 
parlamentar ou de foro especial”. Ou seja, não pode ser 
gerente, diretor, mas pode ser proprietário das ações. 
Não é o caso do Senador José Sarney nem o meu. 
Não sou sequer proprietário! O Senador José Sarney 
também não é. Eu também não sou. Mas poderia ser. 
Nós poderíamos ser proprietários. Não poderíamos 
ser gerentes ou diretores, só isso. Está na lei. E não 
haveria nada demais se fosse diferente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Não foi exatamente este o sentido que ouvi nas pa-
lavras da Senadora Heloísa Helena, mas...

Ouço V. Exª.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – O senti-

do legal, Senador Suplicy, de fato, é esse. Agora, se 
é moral ou não um Presidente da República escolher 
um Senador ou um Deputado para a ele disponibili-
zar uma concessão, uma permissão, é outra história. 
Nós podemos fazer um debate a respeito do tema – e 
temos a obrigação de fazê-lo, como eu fiz no Gover-
no Fernando Henrique e faço no Governo Lula, assim 
como V. Exª também. Tem de ser feito no Governo Lula 
assim como fazíamos no Governo Fernando Henrique. 
É o mesmo debate. Se eu sou Presidente da República 
e o meu filho tem, por exemplo, notório saber – não 
genético, não filial – em games, em joguinhos... Vamos 
supor que eu seja Presidente da República e o meu fi-
lho entenda muito de joguinhos de computador. O filho 
do Senador Lobão entende também de joguinhos de 
computador, só que o filho dele não recebe os benefí-
cios de uma concessionária de telefonia e o meu filho 
recebe. O meu filho recebeu por quê? Porque eu era 
Presidente da República! Então, é por isso que estou 
dizendo que, se o filho do Senador Lobão tiver rádio 
e o meu não tiver, eu acho injusto. Sabe ele o carinho 
e o afeto que tenho por ele, que foi solidário comigo 
num dos momentos mais difíceis da minha vida, onde 
muitos que eu achei me dariam a mão de solidariedade 
me negaram e ele foi solidário comigo, mas eu acho 
isso absolutamente indevido. Acho que não respeito a 
moralidade pública, as relações de independência en-
tre os Poderes se eu, como Presidente da República, 
escolher um parlamentar para fazer essas concessões. 
Foi o que fez o Presidente da República, o Presidente 
Lula, Senador Eduardo Suplicy. Foi a mesma coisa. É 
o mesmo caso do filho do Presidente Lula, que não 
tinha nada, mais de 60 pequenas empresas promovem 
joguinhos de computador e o filho dele virou o dono 
de quinze milhões porque era filho do Presidente da 
República. Quem intermediou o processo de legaliza-
ção foi o dono da empresa, indicado pelo Presidente 

da República para ser representante do Conselho de 
Ética da Presidência da República. O pai do outro ra-
paz, sócio da empresa, também foi beneficiado com o 
esquema na Previ. Então eu acho que essas relações... 
Alguém pode dizer que está dentro da legalidade. Está! 
Mas, infelizmente, o que está dentro da legalidade... 
Por isso eu compartilho da opinião de V. Exª. Se V. Exª 
quiser fazer um requerimento ao Presidente da Casa, 
eu assinarei junto; à Corregedoria, eu assinarei junto. 
Está tudo muito bem, mas eu acho que o essencial é 
que V. Exª solicite ao Ministro das Comunicações que 
abra um procedimento investigatório – se quiserem 
fazer uma CPI, eu assino – para que nós possamos 
identificar o que levou a esse tipo de comportamento, 
de concessão, de permissão, de autorização. Porque 
lá está o marco, se não da ilegalidade, mas de uma 
relação, entre o Executivo e o Legislativo, que pode 
ser promíscua.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senadora Heloísa Helena, avalio que as minhas pa-
lavras, as de V. Exª e as do Senador Tião Viana não 
irão requerer um ofício. Dada a relação construtiva 
que temos com o Senador Renan Calheiros, nosso 
Presidente, fica aqui a sugestão, formulada oralmente, 
para que a Mesa do Senado Federal esclareça, com 
o auxílio de sua assessoria jurídica, o que expressam 
o art. 54, seu espírito, e a legislação citada pelo Se-
nador Edison Lobão. Queremos saber se isso encerra 
completamente o que pode e o que não pode ou se 
devemos tomar passos adicionais para modificar o 
que, ao menos perante os olhos de muitas pessoas, 
mereceria uma correção. 

Portanto, Presidente Renan Calheiros, assinalo 
essa proposição, secundado pelos apartes dos Sena-
dores Tião Viana e Heloísa Helena.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, a Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Eduardo Suplicy, quando receber o 
requerimento, encaminhá-lo-ei ao Ministério compe-
tente.

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o 
Congresso Nacional está convocado para uma ses-
são conjunta a realizar-se amanhã, dia 4 do corrente, 
terça-feira, às 12 horas, no plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Lei 
do Congresso Nacional nº 2, de 2006, que “Dispõe so-
bre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 
de 2007 e dá outras providências”.
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Convido também os Líderes partidários das duas 
Casas do Congresso Nacional para a reunião que te-
remos amanhã, na Presidência do Senado Federal, a 
fim de decidirmos sobre uma agenda até o recesso e 
deste até as eleições, a realizar-se às 11 horas. 

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

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo falar sobre um 
tema mais ameno do que aquele que acaba de incen-
diar as paixões neste plenário, trazido pelo Senador 
Eduardo Suplicy. 

A saga de Serra Pelada, que emocionou o mun-
do todo, ainda não encontrou o seu devido desfecho. 
Tornaram-se famosas as fotos que retratavam milha-
res de homens de dorsos nus, corajosos e intrépidos, 
enfrentando incríveis condições de vida e dramáticos 
riscos para arrancarem do subsolo um punhado de 
ouro da riqueza brasileira. Eram os homens, na sua 
maioria, nordestinos que buscavam não propriamente 
as promessas de uma vida de ampla fartura, mas tão-
só o trabalho para o sustento familiar, que não encon-
travam em suas cidades.

Terminada a exploração por decisão do Governo 
Federal, e numerosas foram as motivações, restou aos 
garimpeiros de Serra Pelada o angustiante aguardo 
da chamada concessão minerária, que é o direito de 
explorar mecanicamente o garimpo. 

Este o início da segunda fase da saga de Serra 
Pelada, com dezenas de milhares de garimpeiros su-
focados pela burocracia e, infelizmente, pela ambição 
de alguns que procuram usufruir o direito legal sem 
compartilhá-lo com a multidão de companheiros, que 
pretendem relegar ao esquecimento.

Eu, como Senador, e a Deputada Nice Lobão, 
como representantes do Maranhão – de onde provieram 
milhares dos meus conterrâneos –, assumimos uma 
tarefa de levar aos garimpeiros a nossa colaboração 
para se alcançar o desfecho por todos esperado.

Desde logo, Sr. Presidente, os trabalhadores ha-
viam perdido o domínio do território de Serra Pelada, 
que resultou na expulsão de todos os garimpeiros do 
local onde, por muitos anos, trabalharam duramente. 
Apresentei, então, ao Senado um projeto de decreto 
legislativo assegurando-lhes a posse de 100 hecta-
res naquele local. Quando de sua aprovação, eu já 
era Presidente do Senado e assim pude, eu mesmo, 
promulgá-lo. Foi uma enorme vitória, com ativa e indis-
pensável participação da Deputada Nice Lobão, pois 
possibilitou o retorno de todos os garimpeiros ao seu 
antigo local de trabalho. Mas a luta não cessou. 

Na Casa Civil da Presidência da República, acom-
panhado dos dirigentes do Sindicato dos Garimpeiros 
de Serra Pelada (Singasp), conseguimos com o Minis-
tro a criação de uma comissão interministerial com a 
finalidade de definir toda a questão e viabilizar a con-
cessão minerária para aqueles garimpeiros. Junto à 
então Ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, 
dela obtivemos a decisão de convocar as cooperati-
vas vinculadas a Serra Pelada para que nelas fossem 
incluídos todos os associados. A primeira convidada 
foi a Coomigasp (Cooperativa de Mineração dos Ga-
rimpeiros de Serra Pelada), por ser a que congrega o 
maior número de trabalhadores do setor. A partir daí, 
32 mil ex-associados da Cooperativa dos Garimpei-
ros de Serra Pelada foram incluídos nos quadros da 
citada Coomigasp.

Vencidas as etapas preliminares, a concessão 
minerária ficou estabelecida e pronta no mês de no-
vembro de 2005, mas trancada à falta de exigências 
não cumpridas, às quais foram acrescidas anormali-
dades detectadas na administração da Coomigasp: 
irregularidades administrativas e capacitação financei-
ra, além de 78 precatórios no valor atual de mais de 
R$180 milhões, o que inviabiliza para essa cooperativa 
a concessão minerária.

Por tais motivos, em reunião realizada no último 
dia 31 de maio, nas dependências do Ministério das 
Minas e Energia, os presidentes do Coomigasp e do 
Singasp acordaram que a primeira renunciaria aos 
direitos adquiridos e nomeavam a Cooperativa de 
Desenvolvimento Mineral dos Garimpeiros de Serra 
Pelada (Cooperserra), recém-criada, como a única 
em condições de receber a mencionada concessão 
minerária para todos os garimpeiros.

A 20 de junho passado, cerca de cinco mil ga-
rimpeiros participaram de audiência pública no Ginásio 
Poliesportivo de Marabá, no Pará, com a presença de 
representantes da Procuradoria da República, da Co-
missão Interministerial de Serra Pelada, do Singasp 
e do Coomigasp, para tomarem conhecimento de que 
o recebimento do direito minerário só se tornará viá-
vel após as eleições na Coomigasp, no próximo dia 
09 de julho, pois delas surgirá a representação com 
legitimidade para corrigir as irregularidades e colocar-
se em condições de levar adiante as tratativas finais 
com o Governo.

Concedo um aparte ao eminente Senador João 
Ribeiro, bravo combatente dessa luta, do vizinho Es-
tado do Tocantins. 

O Sr. João Ribeiro (Bloco/PL – TO) – Meu caro 
Senador Edison Lobão, um dos meus professores no 
Congresso Nacional e na vida pública, V. Exª traz hoje 
um assunto extremamente importante, que me preocu-
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pa há muitos anos, que é a questão de Serra Pelada, a 
questão dos garimpeiros, dos primeiros desbravadores 
do Brasil. O garimpeiro, na verdade, Senador Edison 
Lobão, como V. Exª bem conhece, é um dos trabalha-
dores que mais sofre em nosso País. Vejo essa luta 
dos garimpeiros, sobretudo os garimpeiros de Serra 
Pelada, vejo e acompanho, tenho apoiado de perto, até 
porque cheguei inclusive a ser, por um período, no auge 
da Serra Pelada, o segundo tesoureiro da Cooperati-
va e o Delegado do Sindicato Nacional dos Garimpei-
ros, exatamente para ajudar esses irmãos brasileiros, 
que são os verdadeiros bandeirantes, desbravadores. 
Presenciei muitos fatos que marcaram profundamente 
minha vida em Serra Pelada. Não só presenciei, mas 
também participei, lutei junto com eles. Lembro-me, 
Senador Edison Lobão, de vez em quando, de um fato, 
que me faz pensar que eu não sabia que tinha tanta 
coragem. Um dia, fui com 37 garimpeiros para a rodovia 
Belém-Brasília. Naquela época, Imperatriz e Marabá 
pararam a rodovia. Éramos mais de dois mil na praça. 
Na hora em que falaram para paralisar a rodovia Be-
lém-Brasília em protesto para que Serra Pelada fosse 
reaberta, para que os garimpeiros pudessem trabalhar 
e tirar o sustento de suas famílias e até o investimen-
to ali feito, fui pra lá. Teve gente que vendeu fazenda, 
casa e foi para lá acreditando que poderia tirar esse 
metal precioso para melhorar a vida de suas famílias. 
Muitos perderam ali o chefe da família, o irmão ou al-
guém que foi e não retornou mais. Portanto, lembro-
me de tudo isso e, quando falei sobre a paralisação 
da rodovia Belém-Brasília, quando ainda era vereador 
da cidade de Araguaína, no início da minha carreira, 
acabamos paralisando ali a rodovia até que se resol-
vesse o problema de Serra Pelada. Isso ocorreu na 
época do Presidente Figueiredo. Conseguimos fazer 
um acordo. De lá para cá, Senador Edison Lobão, não 
foi diferente. Quando veio a Brasília um grupo grande 
de garimpeiros – naquela época, Siqueira Campos 
era Governador do Tocantins – pedimos a S. Exª – e 
ele ajudou – que os garimpeiros ficassem aqui por 
um período de mais de quinze dias, lutando por uma 
série de direitos que eles tinham e que na verdade, 
até aquele momento, não existiam por conta do Esta-
tuto do Garimpeiro, que ainda tramita e até hoje não 
foi aprovado. Há uma série de itens a serem inseridos 
na legislação a fim de protegermos uma grande parte 
desses brasileiros que são admirados pelos que co-
nhecem a sua luta e o seu sacrifício. Portanto, sem 
querer transformar o meu aparte em discurso, porque 
estaria tomando o tempo de V. Exª, que, com certeza, 
será muito mais brilhante, quero cumprimentá-lo e di-
zer que sei da sua luta, Senador Edison Lobão, para 
defender os garimpeiros brasileiros, sobretudo os de 

Serra Pelada. Se fosse eu aqui hoje escolher alguém 
da área política, um político brasileiro para dizer que é 
um verdadeiro defensor dos garimpeiros no Brasil, V. 
Exª seria essa pessoa, Senador Edison Lobão. Para 
mim, é o defensor número um dessa classe no Brasil. 
Eu me coloco depois de V. Exª, dizendo que também 
não posso deixar de defender todos os que têm direito, 
sobretudo os nossos irmãos garimpeiros, que sofrem 
e lutam com tanto sacrifício. Agora, V. Exª, no decor-
rer do seu discurso, está demonstrando que conhece 
muito bem esse assunto. Quantas vezes os garimpei-
ros de Tocantins, de Araguaína, de Marabá, do Sul 
do Pará, de Colinas telefonam-me para dizer que o 
Senador Lobão estará dando uma palestra, apoiando 
a luta dos garimpeiros em Imperatriz, Marabá, Baca-
bal e outras cidades do Maranhão. Portanto, eu tenho 
muito respeito e admiração por essa sua luta, que é 
nossa também. Admiro-o pela sua coragem e deter-
minação. Conte com este seu amigo e afilhado para, 
juntos, resgatarmos essa dívida que temos com essa 
classe tão importante, os garimpeiros.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muitos são 
aqueles que vejo falar nos dias atuais a favor dos garim-
peiros, mas poucos, Senador João Ribeiro, estiveram 
na gênese dessa luta, no início dela, lutando com todas 
as forças e com todos os riscos quanto V. Exª. 

Eu ia mencionar esse episódio que V. Exª aca-
bou por abordar: junto com os garimpeiros, esteve no 
movimento, em sua origem, procurando fazer com que 
as autoridades federais ouvissem o grito de angústia 
dos garimpeiros de Serra Pelada. Pessoalmente, es-
tive lá mais de quinze vezes. Em todos os momentos 
em que os garimpeiros se reuniram, em Imperatriz, 
Marabá, Porto Franco, Presidente Dutra, lá estive e, 
muitas vezes, encontrei V. Exª. 

Sei da solidariedade do Governador Siqueira 
Campos e do Senador Eduardo Siqueira Campos, que, 
por igual, esteve solidário durante todo esse tempo. 
Lá do Tocantins, convém lembrar também o nome do 
Deputado Eduardo Gomes. São políticos sensíveis a 
esta causa e que não se conformam com a lentidão 
das providências que estão sendo tomadas para re-
solver este grave problema. 

Certa vez, tomei um avião aqui em Brasília e fui 
com o então Presidente João Figueiredo a Imperatriz, 
pois o Presidente desejava ver de perto uma pepita de 
20kg de ouro, que havia sido extraída de Serra Pelada. 
Era o símbolo da luta de uma parcela de brasileiros 
tão sofridos, em benefício até dos ativos financeiros 
do Tesouro Nacional.

Onde está aquela pepita? Está nos fundos dos 
cofres do Banco Central, como símbolo de reservas 
nacionais. É preciso, então, que o Poder Público, o Go-
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verno Federal se sensibilize definitivamente para essa 
causa, que é a causa de uma importante parcela de 
brasileiros, dos garimpeiros tão desvalidos, tão aban-
donados por tantos, mas não por todos.

Agradeço, portanto, Senador João Ribeiro, pela 
participação de V. Exª neste meu modesto discurso, 
que é um grito em nome dos garimpeiros, em favor de 
uma causa que não se completa, a despeito dos nos-
sos esforços permanentes, seja junto aos Ministérios, 
seja da tribuna do Congresso Nacional.

Essa categoria profissional – prossigo – aguarda 
com ansiedade a votação do Estatuto do Garimpeiro, 
em fase final de votação na Câmara dos Deputados. 
Será a conquista de uma categoria que, desde a des-
coberta do Brasil, jamais teve seu trabalho reconhecido 
em leis, não obstante a epopéia vivida pelos heróicos 
bandeirantes. Participei pessoalmente dos entendi-
mentos junto ao Governo e ao Congresso para que 
tal proposição aqui chegasse sob o regime de urgên-
cia. Cabe-nos, pois, ultimar esse processamento para 
que se torne realidade a luta centenária dos homens 
que ajudaram e ajudam a aumentar o lastro da rique-
za nacional.

Desta tribuna, meus votos são os de que os ga-
rimpeiros compareçam maciçamente às urnas no dia 
9 deste mês e que as lideranças encontrem um deno-
minador comum para processar as reivindicações dos 
associados cooperados, pois este será o único modo 
de se vencer a burocracia e assegurar a cada velho ga-
rimpeiro da Serra Pelada o recebimento daquilo a que 
faz jus pelo incansável trabalho em benefício do nosso 
País. Que nós, do Congresso Nacional, tenhamos a 
sensibilidade de atender, com urgência, ao pleito justo 
e legítimo daqueles que, há tanto tempo, esperam o 
reconhecimento dos esforços oferecidos ao Brasil.

Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu 
deveria pronunciar neste momento, em benefício dos 
garimpeiros do Brasil. Sei que o Governo do Presiden-
te Lula está interessado em resolver essa questão. O 
próprio Presidente da República, em manifestação em 
Imperatriz, com a minha presença, disse do seu de-
sejo de ajudar os garimpeiros da Serra Pelada. Estou 
na convicção de que Sua Excelência deseja, de fato, 
fazê-lo e espero as providências de seu Governo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 

Senador José Agripino, Líder do PFL no Senado Fe-
deral.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Senadora Heloísa Helena, estou acabando 

de chegar do meu Estado, onde estive na quinta-feira, 
na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segun-
da-feira. Conversei com muitas pessoas: convenção, 
montagem de chapa, realidade estadual. 

No avião, indo para Natal, li algo. É curto. Vou ler, 
para que aqueles que nos estão ouvindo, no plenário 
ou lá fora, possam acompanhar comigo o raciocínio 
que vou fazer. 

Eu tenho um único objetivo: provocar a reflexão 
do povo brasileiro sobre uma coisa que reputo perversa 
– perversa, maldosa, de má-fé e que deve entristecer 
quem fala, porque fala com insinceridade. Estou-me 
referindo a uma fala do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

No jornal Correio Braziliense, de 29 de junho, 
foi publicada parte de um discurso que o Presiden-
te fez, em Contagem, a respeito do Programa Bolsa 
Família. Disse o Presidente Lula que seria mais fácil 
e prazeroso governar o País, se tivesse de cuidar só 
dos pobres. “Os pobres não dão trabalho. Não têm di-
nheiro para ir a Brasília, fazer protesto, alugar ônibus 
[...]. Só podem ir à igreja rezar [...]”. Muitas vezes, os 
governantes não olham para eles, porque não estão 
fazendo passeatas.” 

Sobre o que disse o Presidente Lula, vou repetir 
só o começo: “Governar para pobre é mais fácil e pra-
zeroso.” “Os pobres não dão trabalho.”

Senador Paulo Paim, estive em Natal e encon-
trei-me com o meu ex-Secretário de Saúde. Em um 
Governo, ele foi Secretário de Saúde, no outro, Chefe 
da Casa Civil. Ele se chama Leônidas Ferreira. É um 
homem de esquerda. Quando foi meu Secretário de 
Saúde, pediu-me para ir a Cuba, para fazer um está-
gio longo, a fim de trazer – isso ocorreu há mais de 
15 anos –, por ordem minha, para o meu Estado, o 
programa Médico da Família.

Foi Leônidas Ferreira, meu dileto amigo, meu ex-
Secretário, homem de esquerda, que fez o comentário 
que vou apreciar em seguida; indo para Cuba, trouxe, 
há mais de 15 anos, para o meu Estado, especifica-
mente para o primeiro piloto, no bairro Brasília Teimosa, 
o programa do médico da família. Eu construía o pos-
to de saúde, e o médico ficava instalado lá. Ele tinha 
uma bicicleta e ia de casa em casa, para administrar 
a medicina preventiva e, depois, a curativa.

Dizia-me Leônidas Ferreira, Senadora Heloísa 
Helena: Governador José Agripino – ele me chama de 
Governador José Agripino –, você se lembra daquela 
inauguração que nós fizemos em Cruzeta, no fim do 
Governo? Eu disse: Qual inauguração, Leônidas? Ele 
respondeu: A estrada asfaltada de Cruzeta a Caicó, 
uma estrada grande, comprida. Custou dinheiro. Eu 
disse: Me lembro bem. E ele disse: Você se lembra 
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daquele episódio, no palanque? Era meio-dia, um sol 
escaldante. Você se lembra do seu discurso e da ob-
servação daquele camarada que estava no gargarejo, 
na primeira fila, ouvindo seu discurso? Eu perguntei: 
Como foi, Leônidas? Ele disse: Você falou da estrada 
que estava inaugurando, Cruzeta–São José do Seridó-
Caicó. Você falou, talvez, por dez minutos, da estrada 
que estava asfaltando e, durante meia hora, sobre os 
programas sociais do seu Governo. Eu disse: Me lem-
bro. E acrescentou: Você se lembra do conterrâneo de 
chapéu de couro, que estava na primeira fila, o suor 
descendo pela testa? Ele estava meio “bicado”, tinha 
tomado uma cachacinha. Lembra-se do que ele dizia? 
Eu disse: Não lembro, Leônidas. O meu ex-Secretário 
disse: Ele estava como um pêndulo na frente do palan-
que, para lá e para cá. Você falava do Projeto Crescer, 
do Projeto Curral, do Projeto Pau Amarelo, dos progra-
mas sociais e, quando fez um intervalo, ele olhou para 
você e disse “Mas pobre dá um trabalho!”. 

Foi esse o comentário que Leônidas fez para 
mim. E aí fiquei lembrando-me da frase que fiz ques-
tão de repetir para V. Exªs, em relação à insincerida-
de de Lula, ao dizer que governar para pobre não dá 
trabalho. Senadora Heloísa Helena, não dá trabalho, 
quando se quer fazer demagogia!

Senador Renan Calheiros, deixe-me dizer a V. 
Exª sobre a meia hora que gastei. Fui, por duas vezes, 
Governador e falei, durante dez minutos, sobre uma 
megaobra que fiz com recursos próprios, a estrada. E 
passei meia hora falando, de quê? Do Projeto Curral. 
E o que é o Projeto Curral? É um programa que fiz, 
em que o governo do Estado comprava, em Minas 
Gerais, em Goiás, na Bahia, fora, até da sua Alagoas, 
vacas de qualidade, para entregar uma parelhinha ao 
pequeno produtor rural que tinha perdido tudo durante 
a seca e que estava com uma mão na frente e a ou-
tra atrás. Era o pequeno produtor que não tinha para 
quem apelar; aquele cujo ganha-pão sempre fora a 
atividade rural, mas que havia perdido a semente de 
gado que tinha. E o Governo resolveu fazer o Projeto 
Curral. Foram milhares de vacas, em todas as regiões 
secas do Estado.

Até hoje, Senador Renan Calheiros, ouço depoi-
mentos que me comovem! São pessoas que me dizem: 
“Governador José Agripino, formei o meu filho com a 
semente daquele gadinho que o senhor me deu e que 
eu paguei com as crias, com os filhotes!”.

Senadora Heloísa Helena, programa para pobre, 
que tenha porta de entrada e de saída da pobreza dá 
trabalho! Lembro-me do trabalho que tinha de comprar 
o gado mediante licitação, mediante seleção, de trazer 
e fazer o sorteio. A entrega das matrizes era feita por 
sorteio, naquela roda que girava, até sair o número 

da bola. Entregava-se aquela parelha de vaca para as 
pessoas, que as levavam para o seu pedaço de terra 
e, a partir daí, reconstruíam sua vida. E pagavam a 
parelhinha de vaca com o quê? Com as crias. Não dá 
trabalho? Dá trabalho, sim. Agora dá trabalho e futuro. 
Não é como o Bolsa Família. É um programa bom, sim, 
mas que tem de ser aperfeiçoado, para dar futuro aos 
pobres, para fazer com que o pobre seja um ex-pobre, 
como é o caso do Projeto Curral, de que estava falan-
do. Como o Balcão de Ferramentas. Eu me esgoelava, 
falava para o povo do Balcão de Ferramentas. 

O que era o Balcão de Ferramentas? Era um 
programa em que, nos centros urbanos maiores, em 
Mossoró, em Apodi, em Pau dos Ferros, Nova Cruz, nos 
Municípios maiores do Estado, eu estabelecia estrutu-
ras para ir à base mais pobre das cidades, da periferia, 
para identificar vocações e financiar instrumentos de 
trabalho. O Estado comprava um instrumento de tra-
balho para o qual tivesse vocação aquela família que 
meu Governo havia identificado e o financiava. Podia 
ser uma máquina de costura, uma fábrica de picolé, 
uma máquina para aplainar piso; podia ser qualquer 
coisa, desde que houvesse uma vocação por trás para 
operar aquela máquina e fazer dela, por barata que 
fosse, um instrumento de trabalho, um emprego.

Dava trabalho? Dava trabalho e muito. Mas, com 
esse tipo de programa, tenho, por exemplo, o depoimen-
to do Sr. Denílson, de Natal, que comprou a primeira 
máquina de costura, depois a segunda, a terceira e pa-
gou todas. Inadimplência zero. Com isso, ele terminou 
um microempresário, dono de vinte máquinas, produ-
zindo peças íntimas de mulher, ganhando dinheiro e 
empregando pessoas. 

E eu falava do Projeto Curral, do Balcão de Fer-
ramentas, falava do Projeto Crescer, do programa das 
casas, em que eu não dava dinheiro, eu dava o mate-
rial de construção. O Governo chegava com telha, com 
tijolo, com cimento, todo o material de construção. O 
Prefeito entrava com o terreno, as famílias com a mão-
de-obra e o Estado com toda a infra-estrutura. Cons-
truímos milhares e milhares de casas como essa. Deu 
trabalho? Muito trabalho. Não era entregar um pacote 
pronto, era convocar a população para fazer uma coisa 
trabalhosa, mas que melhorava a condição do pobre, 
deixando-o na condição de ex-pobre.

E vem aqui Lula dizer que é prazeroso trabalhar 
para os pobres porque trabalhar para os pobres não 
dá trabalho. Dá trabalho sim. Não dá trabalho quan-
do você quer trabalhar apenas para faturar o voto e a 
dependência política deles. Se você quer ser honesto 
e dar a eles a oportunidade de serem ex-pobres, tem 
que fazer o que fiz – desculpem-me a falta de modés-
tia –: o Projeto Crescer, o Projeto Curral, o Balcão de 
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Ferramentas, dando a oportunidade ao pobre de ter 
um programa que o deixe menos pobre.

Ouço com muito prazer o Senador Edison Lo-
bão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador José 
Agripino, fui Governador ao tempo em que V. Exª tam-
bém o era.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com muita 
honra, lembro-me bem e tenho boas recordações.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Muito obri-
gado. Estive em seu Estado e vi a aplicação dos pro-
gramas a que V. Exª se refere, e o êxito deles. Creio 
que se governa muito mais com imaginação criadora 
do que com recursos financeiros. Quando há inteli-
gência, boa vontade e determinação, tudo ou quase 
tudo é possível. Em meu Estado, mais modestamen-
te, fiz também alguns programas, entre os quais o da 
reforma agrária, que então não se fazia na medida do 
necessário e sob a ordem em que deveria ser feito, no 
meu entendimento.

Em três anos de governo, distribuí mais de 25 
mil títulos de terra aos pequenos produtores rurais do 
meu Estado, coisa que o Incra não fez. Entreguei a to-
dos os produtores rurais mais de 300 mil ferramentas 
agrícolas, sementes selecionadas e orientação técnica 
para a produção no campo. Tudo dentro da mais abso-
luta tranqüilidade. Havia 140 invasões de propriedades 
privadas produtivas, que com algum trabalho penoso 
conseguimos resolver. No meu entendimento, esse é 
o verdadeiro caminho para atender o brasileiro que 
se encontra no campo, e não a subversão que hoje 
se verifica. O Governo Federal deveria ter um pro-
grama dessa natureza, não custa nada imitar aquilo 
que foi bem sucedido e até melhorar, se for o caso. A 
idéia original muitas vezes é boa, mas nem sempre é 
a melhor. Portanto, cumprimento V. Exª por trazer en-
sinamentos que servem para qualquer Estado desta 
Nação. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Cumpri-
mento V. Exª, Senador Edison Lobão. Eu me lembro 
muito bem da parceria, da boa relação que tínhamos, 
e V. Exª deu prioridade. O Estado de V. Exª é mais ou 
menos seis vezes maior que o meu, em extensão ter-
ritorial. O Rio Grande do Norte tem 54 mil quilômetros 
quadrados, o de V. Exª, que governou o Maranhão, 
deve ter em torno de 300 mil quilômetros quadrados. 
Portanto, sete vezes maior que o meu Estado.

É claro que a legalização fundiária e a distribui-
ção de terra, num programa casado com assentamento 
mais financiamento, é prioridade se V. Exª quer chegar 
aos mais pobres do seu Estado, que tem uma vocação 
agrícola fundamental; acima de qualquer outra, é agrí-
cola. As terras do Maranhão são de boa qualidade, e 

o regime pluviométrico é regular, diferente do regime 
pluviométrico do meu Estado, que é absolutamente 
irregular.

V. Exª deve ter tido muito trabalho para fazer a 
distribuição dos 25 mil títulos de terra. Nunca ouvi fa-
lar em acampado no Maranhão, no tempo de V. Exª. 
Ouço falar de 230 mil famílias acampadas e não as-
sentadas hoje, no Governo Lula, porque, para Lula, o 
que interessa é ter a estatística de hectares de terras 
desapropriadas. Mas entre hectares de terras desa-
propriadas e pessoas beneficiadas há uma distância 
monumental.

V. Exª, Senador Edison Lobão, talvez tenha feito 
um programa menor, mas deu o passo que suas per-
nas podiam alcançar. Fez um belo programa, com 25 
mil lotes de terra de boa expressão, mas dava ao as-
sentado a condição de tirar da terra seu sustento e sua 
dignidade e nunca exigiu dele a subserviência nem os 
joelhos dobrados para serem fieis à sua orientação po-
lítica, que é o que, na verdade, Lula, sub-repticiamente, 
deseja dos alistados no programa Bolsa-Família. E tem 
o descaramento de dizer que pobre não dá trabalho. 
Não dá trabalho desde que os programas sejam feitos 
como os que ele faz, sem a devida e suficiente atenção 
por inteiro para que o programa que gasta dinheiro fe-
deral seja feito com conseqüência prática!

Senador Edison Lobão, V. Exª, no seu tempo de 
Governador, como eu no meu, deve ter criado também 
um outro programa a que me referi. E meu conterrâ-
neo, na frente do palanque, dizia: “Mas pobre dá uma 
mão-de-obra!”. Eu dizia: “Fiz para os pobres isso, mais 
isso e mais isso”. E o dizia com enorme satisfação, com 
enorme alegria. Se há uma razão para nós, políticos 
bem intencionados, alegrarmo-nos é ver um pobre de 
alpercata de rabicho, de camisinha rota e de calça de 
mescla evoluir para ter o filho na escola e dizer, como 
dizem, que conseguiu formar o filho por conta das va-
quinhas do Projeto Curral. Nada há mais consagrador! 
Nada me orgulha mais do que isso!

Mas vir com essa conversa fiada de Bolsa-Famí-
lia?! É um programa que tem de ser mantido, é claro. 
Esse programa veio de Fernando Henrique Cardoso e 
apenas foi aperfeiçoado, engordado. É claro que tem 
de continuar, mas tem de continuar de forma correta, 
sem exigências políticas e dando ao alistado e à sua 
família a oportunidade de um adestramento profissio-
nal, uma qualidade de educação melhor, obrigando a 
que a família leve o filho a um melhor futuro, não como 
é levado hoje o Programa Bolsa-Família, ou seja, ao 
Deus dará!

V. Exª se lembra, Senador Renan Calheiros, que 
fui Governador em um tempo em que as companhias 
elétricas eram estaduais. No Maranhão, onde morei, era 
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Cemar; no meu Estado, era Cosern. Eu, como Governa-
dor, detinha as ações da Cosern quase que por inteiro 
e podia fazer o que fiz, o Programa Pau Amarelo.

Senadora Heloísa Helena, se V. Exª for Presiden-
te da República, retorne um programa como esse, o 
Pau Amarelo. Sabe o que é isso? Alegria para pobre 
é isso aí! Eles viviam na lamparina. Iluminavam a noi-
te com a lamparina. Por quê? Porque a eles não che-
gava energia elétrica. E, se a eles chegasse energia, 
eles não tinham como pagar a conta. Em meu Estado, 
passei a levar energia para a casa do pobre, e a tarifa 
era mínima.

O rico subsidiava o pobre. Do Programa Pau Ama-
relo, o pobre não se esquece nunca. Até hoje, falam 
nisso no Estado do Rio Grande do Norte. O que o pro-
grama oportunizava a essas pessoas? O rádio, a tele-
visão, até uma geladeirinha, quem sabe! As pessoas, 
com energia em casa, tinham o direito de desprezar a 
lamparina, de não comprar mais querosene, de pagar 
uma conta de energia pequena e de lutar para ter o 
conforto que viam na cidade. Falo de um aparelho de 
televisão preto-e-branco, de um rádio, de uma geladei-
rinha, de tudo aquilo que a energia elétrica proporciona 
em termos de qualidade de vida. Pobre tem o direito 
de aspirar a isso. Se for uma governante que respeita 
o pobre, V. Exª tem de fazer com que o pobre tenha 
acesso a esse programa sem se sacrificar, dando-lhe 
a oportunidade de deixar de ser pobre.

Acima de qualquer coisa, esse tipo de programa 
conseguimos fazer, Senadora Heloísa Helena, com 
seriedade, quando o Governo não convive com a im-
probidade. Não há nada pior na vida pública, na minha 
opinião, do que a convivência com a improbidade, do 
que a leniência com a impunidade. A convivência com 
os Waldomiros, com os Silvinhos, com os Okamottos, 
passando a mão na cabeça dessa turma e fazendo 
demagogia para com os pobres, isso é o que há de 
pior. Governo que queira receber o respeito do povo 
tem de fazer programa que dê oportunidade ao povo 
de deixar de ser pobre, tem de merecer o respeito do 
povo, bater no peito e dizer: “Eu presto contas das mi-
nhas ações. Ninguém atira uma pedra nestas mãos, 
que são limpas”. Duvido que Lula o faça! Quero ver 
Lula chegar às praças públicas e dizer: “Quero que atire 
uma pedra nestas mãos quem pensa que convivo com 
a improbidade”. Eu desafio o Lula a dizer isso. Quero 
ver Lula chegar à sua Maceió ou à minha Natal e di-
zer: “Quero que alguém tenha autoridade moral para 
atirar uma pedra em mim caso eu ou o meu Governo 
tenhamos praticado a improbidade ou com ela convi-
vido”. Quero ver se Lula diz isso.

Pára Lula, pára de fazer demagogias, pára de 
dizer coisas que tentam apenas enganar a pobreza 

do Brasil, porque haverá uma campanha eleitoral para 
que os fatos verdadeiros sejam explicados, para que a 
verdade seja esgarçada e para que o brasileiro possa 
votar corretamente!

Vou cumprir a minha parte, vou levar isso à fren-
te, no limite máximo das minhas possibilidades e da 
minha capacidade de raciocinar e de transmitir o que 
penso ao povo do meu Estado e ao povo do Brasil, 
para que o povo do Brasil vote de maneira certa e vote 
com seu futuro!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 
Paim, para comunicação inadiável, pelo prazo de cinco 
minutos, nos termos do art. 14, inciso VII, do Regimen-
to Interno do Senado Federal.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, 
quero fazer dois agradecimentos a V. Exª. O primeiro 
porque V. Exª, como democrata que é, amanhã, às dez 
horas, receberá uma delegação da sociedade civil or-
ganizada que lhe entregará um documento com mais 
de 500 assinaturas, defendendo as políticas afirmativas 
já votadas por este Senado, por duas vezes, e agora 
em debate na Câmara dos Deputados. E, em segundo 
lugar, mesmo eu já havendo usado a palavra por cerca 
de quinze minutos, agradeço a V. Exª, bem como ao 
Dr. Raimundo Carreiro, a possibilidade de falar agora 
neste final de sessão.

Vou falar do Rio Grande do Sul; vou falar da seca 
no Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, a estiagem que castiga várias 
regiões do Rio Grande, segundo dados divulgados, já 
atinge 80 Municípios, que declararam estado de aler-
ta. A seca afeta toda a produção rural dessa região. 
Inclusive, oito cidades gaúchas colocaram em prática 
um plano de racionamento de água, porque as repre-
sas estão abaixo do nível.

As regiões gaúchas mais atingidas, atualmente, 
pela falta de chuva são a região Campanha, a região 
Centro e a fronteira Oeste. Estamos preocupados 
com essa situação, pois não queremos que se repita 
o que aconteceu no ano passado. A falta de chuvas 
nas principais regiões produtoras brasileiras fez com 
que a safra agrícola de 2005 caísse 5,2% em rela-
ção a 2004, e 8,8% se comparada com a produção 
nacional de 2003, a maior quebra de safra de todos 
os tempos.

A produção do ano passado foi de 112,6 milhões de 
toneladas, contra 124,2 milhões de toneladas em 2003, 
uma diferença de mais de 11 milhões de toneladas.

Além das condições climáticas desfavoráveis, 
em 2005 os agricultores brasileiros enfrentaram uma 
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série de dificuldades, por isso estão trabalhando para 
que haja – sei que é um debate nacional – a renego-
ciação das dívidas. Temos problemas também com o 
escoamento da produção. Estamos trabalhando na 
linha de concessão de crédito e melhores preços de 
comercialização

Esses fatores resultaram numa queda de 24% 
no valor da produção em relação a 2004.

No Rio Grande do Sul, a população de Bagé 
enfrenta problemas com o abastecimento de água 
desde dezembro do ano passado. A situação ficou 
tão crítica que foi necessário implementar um siste-
ma de rodízio com fornecimento de água apenas por 
6 horas ao dia.

Sr. Presidente, a estiagem não assola só o Es-
tado do Rio Grande do Sul. Ela já abrange outros Es-
tados brasileiros.

A situação é tão séria que já atinge um dos prin-
cipais pontos turísticos do Brasil, o complexo das Ca-
taratas do Iguaçu. As quedas estão com um volume 
bem menor, com o fluxo das águas caindo quase 80% 
em função da falta de chuvas na região.

O temor, Sr. Presidente, é de que esta venha a 
ser uma das maiores secas dos últimos anos. Teme-
mos pelo agronegócio. Temo pela população, temo 
pelo desemprego na lavoura e pela diminuição da 
área plantada.

Levantamento efetuado recentemente pela em-
presa MetSul indica que mais de 350 cidades decreta-
ram situação de emergência nos Estados do chamado 
Codesul, formado pelo Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

É importante, Sr. Presidente, que o Governo 
Federal esteja atento às últimas manifestações cli-
máticas no sentido de investir recursos em ações 
que possam minimizar os efeitos dessa situação 
que vem, ano a ano, se fazendo presente nos Esta-
dos brasileiros – e não só nos Estados do Sul, mas 
em todo o País.

Era esse o comunicado Sr. Presidente. Agradeço 
a V. Exª por permitir comunicar minhas preocupações 
com a seca que atinge o Rio Grande do Sul, a Região 
Sul e todo o País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte: 

MENSAGEM  
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 175, de 2006 (nº 483/2006, na origem), de 27 de 
junho último, restituindo autógrafos do Projeto 

de Lei de Conversão nº 11, de 2006 (provenien-
te da Medida Provisória nº 281, de 2006), que 
reduz a zero as alíquotas do imposto de renda e 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direi-
tos de Natureza Financeira – CPMF nos casos 
que especifica; altera a Lei nº 9.311, de 24 de 
outubro de 1996; e dá outras providências, san-
cionado e transformado na Lei nº 11.312, de 27 
de junho de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mensagem nº 175, de 2006, juntada ao 
processado do Projeto de Lei de Conversão nº 11, 
de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 281, de 
2006), vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo do projeto sancionado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

 
MENSAGEM Nº 176, DE 2006 

(Nº 501/2006, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossa Excelência para informá-los 

que me ausentarei do País nos dias 4 e 5 de julho de 
2006, a fim de realizar visita oficial à Venezuela.

Brasília, 30 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

 
Aviso nº 712-C. Civil

Em 30 de junho de 2006

Assunto: Viagem presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica comunica que se ausentará do País nos dias 
4 e 5 de julho de 2006, para realizar visita oficial à 
Venezuela.

Atenciosamente. – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A mensagem que acaba de ser lida será ane-
xada ao processado da Mensagem nº 74, de 2006, 
e vai à publicação.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
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São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2006 
(Nº 2.616/2000, na Casa de origem) 

Determina a impressão do calendário 
de vacinas infantis obrigatórias nas emba-
lagens de leite.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a impressão do calendário de 

vacinas infantis obrigatórias, adotado pelo Ministério 
da Saúde, nas embalagens de leite.

Art. 2º O não-cumprimento do disposto nesta lei 
configurará infração à legislação sanitária, sujeitando 
o infrator às penas previstas na Lei nº 6.437, de 20 de 
agosto de 1977.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após sua publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.616, DE 2000

Determina a impressão do quadro de 
vacinas infantis obrigatórias nas embala-
gens de leite e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Determina a impressão do quadro de va-

cinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite 
tipo “C” e “B”.

Art. 2º Para o cumprimento no disposto no art. 
1º, as empresas receberão do Ministério da Saúde o 
quadro atualizado do calendário de vacinas vigentes 
no País.

Art. 3º Caberá a órgão próprio do Governo Federal 
a fiscalização, recolhendo os materiais que estiverem 
em desacordo.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamenta-
rá a presente lei no prazo de noventa (90) dias a partir 
de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

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

Justificação

A vacinação é obrigatória e gratuita. Apesar desta 
premissa, muitos pais deixam de vacinar seus reben-
tos. Inadmissível, pois existem nos dias de hoje do-
enças que já poderiam ter sido erradicadas do País. 
No entanto ainda existem casos de paralisia infantil, 
poliomielite, varíola, etc... pelo fato de as crianças não 
terem sido vacinadas.

O projeto de lei em questão visa a alertar a po-
pulação da importância e da obrigatoriedade das va-
cinas.

É sabido por todos que os maiores consumidores 
de leite são as crianças, baseado nisso nossa proposta 
quer transformar as “caixas, sacos e garrafas” de lei-
te em “garotos propaganda”. Não acreditamos que a 
impressão do calendário de vacinas nas embalagens 
acarretará despesas, pois se vista de outro ângulo, tal 
iniciativa estará contribuindo para o crescimento sau-
dável dos consumidores do produto.

Certamente as indústrias do “leite” terão em fu-
turo breve o reconhecimento dos meninos e meninas 
do Brasil, que agradecerão saudáveis e fortes.

Sala das Sessões, 1º de março de 2000. – Enio 
Bacci, PDT/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à legislação sa-
nitária federal, estabelece as sanções res-
pectivas, e dá outras providências.

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

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2006 
(Nº 7.418/2002, na Casa de origem)

Acresce inciso IV ao caput do art. 92 e 
altera o parágrafo único do art. 93, ambos 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acresce inciso IV ao caput do 

art. 92 e altera o parágrafo único do art. 93, ambos 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal.

Art. 2º O caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 92.  ................................................
 ..............................................................
IV – a exclusão da sucessão dos herdei-

ros ou legatários que houverem sido autores, 
co-autores ou partícipes de homicídio doloso 
ou tentativa deste contra a pessoa a quem de-
veriam suceder ou seu cônjuge, companheiro, 
ascendente ou descendente.

 ..................................................... “(NR)

Art. 3º o parágrafo único do art. 93 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 93.  ................................................
Parágrafo único. A reabilitação poderá, 

também, atingir os efeitos da condenação pre-
vistos no art. 92 deste Código, sendo vedada, 
no entanto, a reintegração na situação anterior 
nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV 
do caput do mesmo artigo.” (NR)

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL 
 Nº 7.418, DE 2002

Acresce inciso IV ao artigo 92 do De-
creto – Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 –Código Penal

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 92 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal (CP) –, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 92 (...)
IV – a exclusão dos herdeiros ou legatá-

rios que sejam autores ou cúmplices em crime 
de homicídio voluntário ou na tentativa deste, 
intentado conta os que devem suceder.”

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

Justificação

A constatação da nossa triste realidade com rela-
ção à violência que vem assolando as ruas da Nação, 
hoje adentram os lares brasileiros com as notícias trans-
mitidas pela mídia nacional acerca da violência gratuita 
que ora atinge a célula mater do país – a Família.

Como o visto, o legislador, sempre atento as re-
clames sociais, revela-se preocupado com a crescen-
te onda de violência. O caso recente noticiado com 
destaque em todos os meios de comunicação – o de 
Suzana Loise Richthofen pelo assassinato dos seus 
genitores – Manfred e Marisia , é hoje, alvo prioritário 
do estudo de criminalistas, psicoterapeutas, psiquiatras 
e legisladores que tentam barrar a onda de violência 
familiar. Este tipo de delito é gravíssimo e deve ser 
reprimido com penas severas, porém não deixará de 
existir, já que, desde os tempos bíblicos, ele ocorre, 
vez por outra motivado pela ganância humana ou pela 
insensatez dos que deveriam amar àqueles a quem o 
Direito salvaguarda a legitimidade da Sucessão, seja 
na qualidade de herdeiro ou de legatário, em vez dis-
so expõe a fragilidade dos valores morais e humanos 
de uma sociedade que regula através do Estado os 
limites da vida familiar.

A proposição altera a redação dada no artigo 
92 (CP) ao introduzir no texto do dispositivo novo in-
ciso (IV), que trata especificamente sobre os efeitos 
extra-penais da condenação transitada em julgado, 
tal finalidade almeja reprimir após a sentença con-
denatória de forma mais apropriada a conduta ilícita 
– matar alguém.

Assim, a inserção do inciso IV no artigo 92 – Ca-
pítulo VI – Dos Efeitos da Condenação – Efeitos Ge-
néricos e Específicos (CP), prevê esta punição após 
o trânsito em julgado da condenação do agente crimi-
noso. Vale ressaltar que o nosso Diploma Civil dispõe 
no Livro IV – Do Direito das Sucessões – Título I – Da 
Sucessão em Geral – Capítulo V – Dos que não Po-
dem Suceder:

“Art. 1.595. São excluídos da sucessão 
..., os herdeiros, ou legatários:

I – Que houverem sido autores ou cúm-
plices em crime de homicídio voluntário, ou 
tentativa deste, contra a pessoa de cuja su-
cessão se tratar;”

Em razão da audácia e do destemor de autores 
ou cúmplices que praticam tal ato ilícito, nos fazem vi-
venciar a busca de novos valores morais para dar sus-
tentação à Família, mas no horizonte só encontramos 
a triste constatação de tempos nefastos e perigosos, 
onde a criança e o jovem são vilipendiados na sua in-
timidade e nos seus interesses sociais, transformados 
em monstros urbanos letais que não titubeiam na hora 
de concretizar seus interesses ilícitos.

Esperamos, pois, ver o presente projeto de lei 
aprovado, colocando-o a serviço de uma sociedade 
atemorizada, para que este novo instrumento iniba 
a ação ilícita desses agentes criminosos evitando a 
devastação da família, razão pela qual conclamo os 
Eminentes integrantes desta Casa Legislativa do Con-
gresso Nacional para que aprovem a proposição.

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 2002. 
– Deputado Paulo Baltazar, PSB/RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

                                 Código Penal.

....................................................................................
Art. 92 – São também efeitos da 

condenação:(Redacão dada nela Lei nº 7.209, de 11-
7-1984)
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I – a perda de cargo, função pública ou manda-
to eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º-4-
1996)

a) quando aplicada pena privativa de liberda-
de por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes 
praticados com abuso de poder ou violação de dever 
para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei 
nº 9.268, de 1º-4-1996)

b) quando for aplicada pena privativa de liberda-
de por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais 
casos. (Incluído pela Lei nº 9.268, de lº-4-1996)

II – a incapacidade para o exercício do pátrio 
poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos 
à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado 
ou curatelado; (Redacão dada pela Lei nº 7.209, de 
11-7-1984)

III – a inabilitação para dirigir veículo, quando 
utilizado como meio para a prática de crime doloso. 
(Redacão dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

Parágrafo único – Os efeitos de que trata este ar-
tigo não são automáticos, devendo ser motivadamente 
declarados na sentença. (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11-7-1984)

CAPITULO VII 
Da Reabilitação

Reabilitação
Art. 93 – A reabilitação alcança quaisquer penas 

aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao 
condenado o sigilo dos registros sobre o seu proces-
so e condenação. (Redacão dada pela Lei nº 7.209, 
de 11-7-1984)

Parágrafo único – A reabilitação poderá, também, 
atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 
deste Código, vedada reintegração na situação anterior, 
nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo. (Redação 
dada Pela Lei Nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

( Á comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 2006 
(Nº 72/2003, na Casa de origem)

Dá nova redação ao art. 10 da Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, que altera 
disposições do Código de Processo Civil 
relativas ao mandado de segurança.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispensa o Ministério Público de 

proferir parecer em ações de mandado de segurança 
quando se tratar de direitos individuais disponíveis, al-
terando a Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951.

Art. 2º O art. 10 da Lei nº1.533, de 31 de dezembro 
de 1951, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. Findo o prazo a que se refere 
o inciso I do caput do art. 7º desta lei, será 
aberta vista dos autos ao representante do 
Ministério Público que, no prazo de 5 (cinco) 
dias, entendendo presente o interesse públi-
co, coletivo, difuso ou individual indisponível, 
proferirá seu parecer, após o que, indepen-
dente de solicitação da parte, os autos serão 
conclusos ao juiz para sentença, a qual deverá 
ser proferida em 5 (cinco) dias, tenham sido 
ou não prestadas as informações pela autori-
dade coatora.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 72, DE 2003

Dá nova redação ao artigo 10º da Lei 
do Mandado de Segurança (Lei nº 1.533, 
de 31 de dezembro de 1951) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 10, da Lei nº 1.533, de 31 de 

dezembro de 1951, passa a vigorar com a seguinte 
alteração:

“Art. 10. Findo o prazo a que se refere o 
inciso I do art. 7º, será aberta vista dos autos 
ao representante do Ministério Público que, 
no prazo de 5 (cinco) dias, entendendo pre-
sente o interesse público, coletivo, difuso ou 
individual indisponível, apresentará parecer. 
Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz, 
independente de solicitação da parte, para a 
decisão, a qual deverá ser proferida em cinco 
dias, tenham sido ou não prestadas as infor-
mação pela autoridade coatora”.

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

Justificação

Ninguém pode negar a relevância do mandado 
de segurança como remédio jurídico fundamental 
(artigo 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal). Em 
grande parte das vezes, todavia, o ato administrati-
vo impugnado envolve apenas o interesse individual 
disponível, ora de administrado, ora de funcionário 
público, sem repercussão para a comunidade ou 
parte dela.

Na atual sistemática, o norte para a atuação do 
Ministério Público no processo civil, seja como parte, 
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seja como fiscal da lei, é o disposto nos artigos 127 
ao 129 da Constituição Federal, de modo que não lhe 
cabe mais, dado o seu novo perfil constitucional, a 
defesa de interesse individual, exceto o de natureza 
indisponível.

Não é sem motivo que as Leis Orgânicas do 
Ministério Público já se adaptaram ao novo regime, 
desobrigando a Instituição de intervir em causas que 
não envolvam os interesses público, coletivo, difuso 
ou, então, o individual quando indisponível (Lei Com-
plementar nº 75/93, artigo 60, VII, XII, XIV e XV, e Lei 
nº 8.625/93, artigo 25,IV e V).

Assim, já não se justifica que, até em razão da 
necessária economia da máquina judiciária e do an-
damento dos processos judiciais, que o Ministério Pú-
blico seja obrigado a intervir em todos os mandados 
de segurança, ainda que não envolvam o interesse 
público lato senso.

A abertura de vista dos autos se justifica por-
que, de outra forma, não teria o Ministério Público 
conhecimento dos fatos narrados pelo impetrante 
que, como se pode imaginar, podem ensejar não 
só a intervenção no caso sob exame, mas ainda o 
ajuizamento de ação civil pública, conforme a hipó-
tese, a fim de que a defesa do interesse público se 
concretize, tornando a medida pleiteada pelo impe-
trante abrangente a todos os demais prejudicados 
pela ilegalidade ou abuso da autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do poder público.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. – 
Deputado Dimas Ramalho.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 1.533, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1951

Altera disposições do Código do Pro-
cesso Civil, relativas ao mandado de se-
gurança.

....................................................................................  
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I – que se notifique o coator do conteúdo da 

petição entregando-lhe a segunda via apresentada 
pelo requerente com as cópias dos documentos a 
fim de que no prazo de quinze dias preste as infor-
mações que achar necessárias. (Redação dada pela 
Lei nº 4.166, de 1962) (Prazo: vide Lei nº 4.348, de 
1964)
....................................................................................

Art. 10. Findo o prazo a que se refere o item I 
do art. 7º e ouvido o representante do Ministério Pú-
blico dentro em cinco dias, os autos serão conclusos 

ao juiz, independente de solicitação da parte, para a 
decisão, a qual deverá ser proferida em cinco dias, 
tenham sido ou não prestadas as informações pela 
autoridade coatora.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006 
(Nº 1.355/2003, na Câmara dos Deputados) 

(de iniciativa do Presidente da República)

Dá nova redação ao § 1º do art. 8º da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei confere legitimidade ativa perante 

os Juizados Especiais Cíveis às Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público – OSCIP e às So-
ciedades de Crédito ao Microempreendedor – SCM, 
previstas, respectivamente, pelas Leis nºs 9.790, de 
23 de março de 1999, e 10.194, de 14 de fevereiro 
de 2001.

Art. 2º O § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 8º ...................................................
§ 1º Somente serão admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial:
I – as pessoas físicas capazes, exclu-

ídos os cessionários de direito de pessoas 
jurídicas;

II – as microempresas, assim definidas 
pela Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999;

III – as pessoas jurídicas qualificadas 
como Organização da Sociedade Civil de In-
teresse Público, nos termos da Lei nº 9.790, 
de 23 de março de 1999;

IV – as sociedades de crédito ao micro-
empreendedor, nos termos do art. 1º da Lei nº 
10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

 ..................................................... “(NR)

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

 
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.355, DE 2003

Altera dispositivos da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art 3º  ...................................................
 ..............................................................
V – as causas em que foram partes as 

pessoas jurídicas qualificadas como Organi-
zação da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), na forma da Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999, assim como aquelas definidas 
pelo art. 1º, caput e alíneas, da Lei nº 10.194, 
de 14 de fevereiro de 2001, exclusivamente 
quando relativas às atividades microfinanceiras 
conforme definição a ser baixada pelo Conse-
lho Monetário Nacional, cujo valor não exceda 
ao fixado no inciso I deste artigo.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 8º ...................................................
§ 1º Somente as pessoas físicas capazes 

e as pessoas jurídicas previstas no inciso V do 
art. 3º desta lei, assim como aquelas previstas 
no art. 38 da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 
1999, poderão propor ação perante o Juizado 
Especial, excluídos os cessionários de direito 
de pessoas jurídicas.

 ..................................................... “(NR)

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

Brasília,

MENSAGEM Nº 270, DE 2003

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências 
o texto do projeto de lei que “Altera dispositivos da Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e providências”.

Brasília, 25 de junho de 2003. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 138/2003 – MF

Brasília, 25 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. O legislador ao criar os Juizados Especiais Cí-

veis, por meio da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, teve, entre outros objetivos, a facilitação do aces-
so à Justiça, não só por parte do hiposuficiente, como 
também dos ramos da economia que se ressentem de 
uma maior celeridade na solução de litígios.

2.  Para tanto, criou limites e normas para de-
marcar o acesso aos Juizados Especiais de Pequenas 
Causas, visando à, sempre almejada, justiça rápida 

para todos, mas, em particular, para aqueles que mais 
sofrem com o impacto econômico e social de uma de-
mora, que atualmente pode chegar a até dez anos, para 
obtenção de uma decisão definitiva para as questões 
levadas a juízo.

3.  Considerando-se a importância das instituições 
de microcrédito, Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) e Sociedades de Crédito ao 
Microempreendedor (SCM), para o desenvolvimento 
social, é meritório que lhes seja dado tratamento di-
ferenciado e favorecido dentro do arcabouço jurídico 
nacional, de sorte a propiciar-lhes o alcance dos ob-
jetivos para que foram criadas.

4.   Nesse sentido, a proposta de ampliação da 
Lei nº 9.099, de 1995, aos contratos de microcrédito 
corresponde a uma extensão da sua aplicação a uma 
atividade com objetivo social de largo espectro, e que, 
já testada em vários países, tem-se revelado um eficaz 
meio de combate à pobreza e de inserção social dos 
menos favorecidos na economia formal.

5. De fato, há que se definir a concessão de mi-
crocrédito como uma ferramenta do desenvolvimento 
e do combate à pobreza, princípios fundamentais de 
nossa Constituição, definidos no seu artigo 3º, caput 
e alíneas. Assim, o marco legal do microcrédito vem 
sendo aperfeiçoado, com o estabelecimento das nor-
mas operacionais dos empréstimos; da definição clara 
e precisa de quem são os seus tomadores; do papel e 
da responsabilidade dos organismos e entidades con-
cedentes; enfim, de uma série de normas que visam 
impedir que o microcrédito se afaste do seu objetivo 
precípuo.

6. O microcrédito tem por finalidade prover re-
cursos àqueles que, normalmente, não têm acesso às 
linhas de crédito do sistema financeiro convencional e 
criar e implantar uma política de desenvolvimento que 
possa contemplar a imensa massa de trabalhadores 
da economia informal, possibilitando sua inserção na 
economia formal, de modo a combater a exclusão e 
produzir riqueza.

7.  Dentro dessa lógica, este projeto de lei pro-
põe a possibilidade de acesso à Justiça Especial Cí-
vel pelas OSCIP e pelas SCM, cujas finalidades são, 
respectivamente, aquelas definidas no art. 3º, inciso 
IX, da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, e no art. 
1º, caput e alíneas, da Lei nº 10.194, de 14 de feve-
reiro de 2001

8. A Lei nº 9.099, de 1995, determina que o pro-
cedimento dos Juizados Especiais, após os atos pre-
liminares definidos nos seus artigos 14 e 20, se inicie 
com uma tentativa de conciliação, levada a efeito por 
juízes togados ou conciliadores. Referida conciliação 
pode resultar no fim do litígio, na constituição de juízo 
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arbitral ou, então, na produção de provas. Neste últi-
mo caso, será seguida de decisão, sempre proferida 
por Juiz togado. O processo privilegia a celeridade, a 
economia processual e a solução por consenso, com 
um grau mínimo de formalidades garantidoras do de-
vido processo legal, dispensada a obrigatoriedade do 
acompanhamento do processo por advogado.

9.  O peso do Poder Judiciário, por sua vez, é fa-
tor de convencimento para o consenso, com redução 
de custos para o Estado e para as partes, sem com 
isso eximir o Poder Público da obrigação da prestação 
jurisdicional.

10.  Justifica-se a previsão, de modo expresso, de 
limitação legal de alçada para ajuizamento de deman-
das perante Juizados Especiais, a exemplo das que já 
existem nos incisos I e IV do art. 3º, da Lei nº 9.099, 
de 1995, com vistas a manter a essência da atuação 
dos respectivos órgãos jurisdicionantes.

11.  Em suma, a Lei nº 9.099, de 1995, está 
voltada aos jurisdicionados que não têm acesso ha-
bitual à Justiça civil, seja pelo alto custo dos proces-
sos, seja pela demora na solução dos litígios. Nesse 
diapasão, pode-se afirmar que a Lei dos Juizados 
Especiais tem identidade de propósitos com as ou-
tras duas normas aludidas (Lei nº 9.790, de 1999 e 
Lei nº 10.194, de 2001), haja vista que, ao facultar o 
microcrédito àqueles que não têm acesso ao sistema 
creditício formal, dirige-se exatamente para o mes-
mo público alvo e com o objetivo de garantir um dos 
pressupostos do exercício da cidadania plena. Des-
taca-se, ainda, que o art. 38 da Lei nº 9.841, de 5 de 
outubro de 1999, faculta às microempresas o acesso 
aos Juizados Especiais.

12.  É importante aduzir que a cobrança judi-
cial do microcrédito inviabiliza-se exatamente pelos 
mesmos motivos que levaram o legislador a criar os 
Juizados Especiais. Ou seja, os montantes cobrados 
não justificam a propositura de feitos, salvo se houver 
custo baixo e celeridade nas soluções. Assim, propi-
cia-se o acesso a uma justiça rápida e barata, com 
eminente preocupação social, bem como o acesso a 
um crédito rápido para o atendimento da população 
de baixa renda.

13.  Esses elementos processuais compatibili-
zam-se à perfeição com os objetivos do microcrédito, 
de sorte que as suas premissas coincidem no seu 
objetivo precípuo, qual seja, a construção de uma so-
ciedade livre, justa e solidária, a garantia do desen-
volvimento nacional, a erradicação da pobreza e da 
marginalização e a redução das desigualdades sociais 
e regionais, erigidas pelo constituinte como objetivos 
fundamentais da República.

Respeitosamente, Antônio Palocci Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providên-
cias.

....................................................................................
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas 
jurídicas de direito público, as empresas públicas da 
União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente as pessoas físicas capazes serão 
admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, 
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurí-
dicas.

§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 
independentemente de assistência, inclusive para fins 
de conciliação.

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários míni-
mos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo 
ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 
assistência é obrigatória.

§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das 
partes comparecer assistida por advogado, ou se o 
réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra 
parte, se quiser, assistência judiciária prestada por 
órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma 
da lei local.

§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência 
do patrocínio por advogado, quando a causa o reco-
mendar.

§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, 
salvo quanto aos poderes especiais.

§ 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, poderá ser representado por prepos-
to credenciado.
....................................................................................

LEI Nº 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999

Dispõe sobre a qualificação de pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, como Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse Público, institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e dá outras 
providências.

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

LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Institui o Estatuto da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, dispondo 
sobre o tratamento jurídico diferenciado, 
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simplificado e favorecido previsto nos arts. 
170 e 179 da Constituição Federal.

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

LEI Nº 10.194, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dispõe sobre a instituição de socie-
dades de crédito ao microempreendedor, 
altera dispositivos das Leis nºs 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, 8.029, de 12 de 
abril de 1990, e 8.934, de 18 de novembro 
de 1994, e dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006 
(Nº 4.127/2004, na Casa de origem)

Altera o art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, incluindo como sujeitas ao procedi-
mento sumário as causas relativas à revo-
gação de doação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei inclui como sujeitas ao procedi-

mento sumário as causas relativas à revogação de 
doação, alterando o art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973.

Art. 2º O inciso II do caput do art. 275 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea g, 
reordenando-se a atual alínea g para alínea h com a 
seguinte redação:

“Art. 275.  ..............................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
g) que versem sobre revogação de do-

ação;
h) nos demais casos previstos em lei.
 ..............................................................

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.127, DE 2004

Acrescenta alínea ao inciso II do art. 
275 do Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna sumário o rito para a revo-

gação de doação por ingratidão do donatário.

Art. 2º O art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea h, em seu inciso II:

“Art. 275.  ..............................................
I –  .........................................................
II –  ........................................................
h) que versem sobre a revogação de do-

ação, fundadas na ingratidão do donatário.”

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

Justificação

Quem doa algum bem a outrem pratica ato de libe-
ralidade. Esse impulso magnânimo que leva o doador a 
abrir mão de parte do seu patrimônio, numa época em 
que se consolida o nefasto princípio de levar-se vantagem 
em tudo, deve ser incentivado e protegido pela lei.

Muitas vezes, porém, o doador vem a ser vítima 
da ingratidão daquele a quem beneficiou. Tal situação é 
repugnante ao sentimento médio de nossa gente, des-
de tempos imemoriais, a ponto do Código Civil prever 
a revogação da doação, baseada nesse motivo. Subli-
nhe-se aqui, que a possibilidade de revogação não dá 
margem ao arbítrio de quem a pretenda: a lei enumera 
taxativamente os fatos que configuram a ingratidão. Não 
basta que ao doador pareça ser ingrato o donatário: se 
este não houver praticado qualquer dos atos legalmente 
discriminados, não será possível o exercício da faculda-
de revogatória. Esses atos são muito graves: a doação 
somente se revoga por ingratidão se o donatário atentar 
contra a vida do doador, cometer contra ele ofensa físi-
ca, o injuriar gravemente, caluniá-lo, ou recusar-lhe os 
alimentos de que necessitar (art. 557 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil).

Ocorre que a ação revocatória segue o rito pro-
cessual ordinário, o que a torna lenta em demasia. Isso 
faz com que se veja prolongada a situação de incerteza 
jurídica acerca do bem doado, incerteza essa instau-
rada a partir do momento em que é ajuizada a ação. 
Além do desgaste público que esse cenário acarreta 
ao Poder Judiciário e ao próprio ordenamento jurídico, 
traz ele prejuízos efetivos a ambas as partes, pois até 
o final da ação permanece indisponível o bem doado, 
ou seja, não pode o dono exercer uma das faculdades 
que emanam do próprio direito de propriedade.

Assim, no sentido de acelerar a tramitação da 
ação revocatória, é que apresentamos a presente pro-
positura, incluindo-a no rol das ações que devem seguir 
o procedimento sumário, certos de que estamos indo 
ao encontro de legítima aspiração de justiça.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2004. 
– Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: 
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

I –  nas causas cujo valor não exceda a 60 (ses-
senta) vezes o valor do salário mínimo;

(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7-5-
2002)

II – nas causas, qualquer que seja o valor (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

a) de arrendamento rural e de parceria agrícola: 
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

b) de cobrança ao condomínio de quaisquer 
quantias devidas ao condomínio; (Redação dada pela 
Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

c) de ressarcimento por danos em prédio urba-
no ou rústico: (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 
26-12-1995)

d) de ressarcimento por danos causados em aci-
dente de veículo de via terrestre; (Redação dada pela 
Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

e) de cobrança de seguro, relativamente aos da-
nos causados em acidente de veículo, ressalvados os 
casos de processo de execução; (Redação dada pela 
Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

f) de cobrança de honorários dos profissionais 
liberais, ressalvado o disposto em legislação especial: 
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

g) nos demais casos previstos em lei. (Redação 
dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

Parágrafo único. Este procedimento não será 
observado nas ações relativas ao estado e à capaci-
dade das pessoas. (Redação dada pela Lei nº 9.245, 
de 26-12-1995)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2006 
(Nº 4.526/2004, na Casa de origem)

Institui o Dia Nacional do Notário e do 
Registrador.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Notário 

e do Registrador, a ser comemorado anualmente no 
dia 18 de novembro.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.526, DE 2004

Institui o Dia Nacional do Notário e do 
Registrador.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Notário 

e do Registrador, a ser comemorado anualmente no 
dia 18 de novembro.

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

Justificação

Pretende-se com esta proposta homenagear os 
profissionais do Direito que se dedicam às atividades 
notariais e registrais, mediante as quais acompanham 
o próprio ser humano deste o seu nascimento.

Em todo o País, até mesmo em minúsculos dis-
tritos e pequenas cidades, estes prestam completa 
assistência e orientação aos cidadãos que diariamente 
os procuram.

Isto somente é possível pela dedicação e compe-
tência dos notários e registradores, em parceria esta-
belecida com o Poder Público, através da regulamen-
tação dos serviços e atos por eles praticados.

Estes são exemplos da eficiência da prestação 
de serviços realizada pela categoria que faz por me-
recer o reconhecimento público. É com este objetivo 
que estamos apresentando a presente proposição 
que pretende instituir uma data comemorativa, mas 
também de reflexão para a importância do reconheci-
mento do profissional.

Pretendemos que, nesta data, sejam realizadas 
atividades e programas, no âmbito da sociedade bra-
sileira, visando assinalar a importância desta categoria 
profissional, que, pelo acesso às modernas tecnolo-
gias de informação, atua como vetor para o desenvol-
vimento socioeconômico do País e como instrumento 
de acesso ao direito de cidadania.

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2004. 
– Deputado Alex Canziani.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2006 
(Nº 4.681/2004, na Casa de origem)

Altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942 – Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro, para adequá-lo à 
Constituição Federal em vigor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 

4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução ao Código 
Civil Brasileiro, para adequá-lo à Constituição Federal 
em vigor.
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Art. 2º O § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 7º ...................................................
 ..............................................................
§ 6º O divórcio realizado no estrangeiro, 

se um ou ambos os cônjuges forem brasilei-
ros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 
(um) ano da data da sentença, salvo se houver 
sido antecedida de separação judicial por igual 
prazo, caso em que a homologação produzi-
rá efeito imediato, obedecidas as condições 
estabelecidas para a eficácia das sentenças 
estrangeiras no País. O Superior Tribunal de 
Justiça, na forma de seu Regimento Interno, 
poderá reexaminar, a requerimento do interes-
sado, decisões já proferidas em pedidos de 
homologação de sentenças estrangeiras de 
divórcio de brasileiros, a fim de que passem 
a produzir todos os efeitos legais.

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

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

Art. 4º Revogam–se o § 2º do art. 1º e o pará-
grafo único do art. 15 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942.

PROJETO DE LEI ORIGINAL 
Nº 4.681, DE 2004

Altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 1942 – 
Lei de Introdução ao Código Civil, para ade-
quá-lo à Constituição Federal em vigor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º  Esta lei altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 

1942 – Lei de Introdução ao Código Civil, para ade-
quá-lo à Constituição Federal em vigor.

Art. 2º  Ficam revogados o parágrafo 2º do artigo 
1º e o parágrafo único do artigo 15 do Decreto-Lei nº 
4.657, de 1942.

Art. 3º O parágrafo 6º do artigo 7º do Decreto-
Lei nº 4.657, de 1942, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“§ 6º O divórcio realizado no estrangeiro, 
se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, 
só será reconhecido no Brasil depois de um ano 
da data da sentença, salvo se houver sido an-
tecedida de separação judicial por igual prazo, 
caso em que a homologação produzirá efeito 
imediato, obedecidas as condições estabeleci-
das para a eficácia das sentenças estrangeiras 
no País. O Supremo Tribunal Federal, na forma 

de seu regimento interno, poderá reexaminar 
a requerimento do interessado, decisões já 
pro feridas em pedidos de homologação de 
sentenças estrangeiras de divórcio de brasi-
leiros, a fim de que passem a produzir todos 
os efeitos legais. (NR)”

Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora apresento à apreciação 
desta Casa visa a colocar em sintonia com a atual 
Constituição Federal a Lei de Introdução ao Código 
Civil, adequando ao mundo contemporâneo esse di-
ploma legal.

O parágrafo 2º do artigo 1º fazia sentido durante 
a vigência da Constituição Federal de 1937 – atual-
mente, ele não tem aplicação.

Por sua vez, o parágrafo 6º do artigo 7º estabe-
lece que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou 
ambos os cônjuges forem brasileiros, será reconheci-
do após três anos da data da sentença. Em face do 
parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal de 
1988, esse prazo deve ser reduzido a 1 ano.

Já o parágrafo único do artigo 15 estabelece que 
não dependem de homologação as sentenças mera-
mente declaratórias do estado das pessoas. Este pará-
grafo foi derrogado pelo caput do artigo 483 do Código 
de Processo Civil: “A sentença proferida por tribunal 
estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de 
homologada pelo Supremo Tribunal Federal”.

Pelo exposto, conto com o esclarecido apoio de meus 
Pares, no sentido da aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2004.
Deputado Fernando Coruja.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

DECRETO-LEI Nº 4.657, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução ao Código Civil Bra-
sileiro.

....................................................................................
Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa 

a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois 
de oficialmente publicada.
....................................................................................

§ 2º A vigência das leis, que os Governos Esta-
duais elaborem por autorização do Governo Federal, 
depende da aprovação deste e começa no prazo que 
a legislação estadual fixar.
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Art. 7º A lei do país em que domiciliada a pes-
soa determina as regras sobre o começo e o fim da 
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de 
família.
....................................................................................

§ 6º O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou 
ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhe-
cido no Brasil depois de três anos da data da sentença, 
salvo se houver sido antecedida de separarão judicial 
por igual prazo, caso em que a homologação produzirá 
efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas 
para a eficácia das sentenças estrangeiras no País. O 
Supremo Tribunal Federal, na forma de seu regimento 
interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessa-
do, decisões já proferidas em pedidos de homologação 
de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a 
fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. 
(Redacão dada pela Lei nº 6.515, de 26-12-1977)
....................................................................................

Art. 15. Será executada no Brasil a sentença 
proferida no estrangeiro, que reuna os seguintes re-
quisitos:

Parágrafo único. Não dependem de homologa-
ção as sentenças meramente declaratórias do estado 
das pessoas.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006 
(Nº 5.434/2005, na Casa de origem)

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, no tocante 
ao ensino da arte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º O ensino da arte e da cultura, es-

pecialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório 
nos diversos niveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento èultural 
dos alunos.

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

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.434, DE 2005

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art 26 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional” passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
§ 2º O ensino da arte e da cultura regional 

constituirá componente curricular obrigatório 
nos diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos.” (NR)

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

Justificação

A atual Constituição Federal reconhece, em vários 
dispositivos, a fato de que o Brasil é uma nação plural. 
De fato, no decorrer de nosso processo histórico, mol-
damos uma sociedade marcada por rica diversidade 
étnica e regional que se reflete nas manifestações da 
nossa cultura.

O art 215, § 1º, da Carta Magna determina que 
é dever do estado oferecer proteção às manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
às de outros grupos participantes do processo civili-
zatório nacional. Por força da dimensão continental do 
Brasil, convivem em nosso espaço territorial diferen-
tes manifestações artístico-culturais que precisam ser 
preservadas, porquanto constituem elementos valio-
sos de nosso rico e multifacetado patrimônio cultural 
imaterial. A escola precisa inserir-se nessa tarefa de 
proteção e incentivo àdiversidade cultural brasileira, 
por isso propomos a inclusão do estudo da cultura 
regional como componente curricular obrigatório da 
educação básica.

A integração entre cultura e educação precisa 
ser estimulada. Ganha, com isso, a educação – que 
incorpora as dimensões da arte e da criatividade – e 
ganha com isso a cultura – que passa a ser compreen-
dida como instrumento educativo de saberes, hábitos, 
costumes, sensibilidades e cidadania. Sistematizar e 
promover, nos diversos niveis da educação básica, o 
contato dos alunos com a cultura brasileira regional, 
além de constituir instrumento para apoiar a diversidade 
cultural, é medida que fortalece a identidade nacional, 
promove a inclusão social e corrobora a cidadania das 
nossas crianças e jovens.
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A cultura é cada vez mais reconhecida como 
fator determinante na formação da identidade e no 
desenvolvimento dos países. Em meio aos processos 
de globalização, somente por meio do conhecimento 
e valorização da cultura regional é que o Brasil poderá 
inserir-se no contexto das grandes nações, com suas 
especificidades e singularidades.

Estou convencido de que o significado desta ini-
ciativa é reconhecido pelos ilustres Pares, com cujo 
apoio, no sentido de que seja aprovada esta matéria, 
espero contar.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2005. – Depu-
tado Eduardo Gomes.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.
....................................................................................

§ 2º O ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatário, nos diversos níveis da educa-
ção básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos.
....................................................................................

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 76, DE 2006 
(Nº 5.821/2005, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República)

Altera os limites originais do Parque 
Nacional de Jericoacoara, situado nos Mu-
nicípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, 
no Estado do Ceará; revoga o Decreto nº 
90.379, de 29 de outubro de 1984, e o De-
creto s/nº de 4 de fevereiro de 2002; e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Parque Nacional de Jericoacoara, situ-

ado nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, 
no Estado do Ceará, criado nos termos do Decreto s/
nº de 4 de fevereiro de 2002, passa a reger-se pelas 
disposições desta Lei.

Art. 2º O Parque Nacional de Jericoacoara tem 
por objetivos proteger e preservar amostras dos ecos-
sistemas costeiros, assegurar a preservação de seus 
recursos naturais, possibilitando a realização de pes-
quisa científica e o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico.

Art. 3º O Parque Nacional de Jericoacoara tem 
os seus limites definidos a partir de base cartográfica 
digital na escala 1:2000, fornecida pela Companhia 
de Água e Esgoto do Estado do Ceará – CAGECE e 
em cartas topográficas na escala 1:100.000 MI 556 e 
557, editadas pela Diretoria do Serviço Geográfico do 
Exército, inicia-se no ponto de c. p. a. E = 322687 e N 
= 9685447 (ponto 1), localizado na foz do rio Guriú no 
oceano Atlântico; daí, segue a montante pela margem 
direita do rio Guriú até o ponto de c. p. a. E = 324307 
e N = 9685007 (ponto 2); daí, segue por linhas retas, 
passando pelos pontos de c. p. a. E = 324804 e N = 
9685120 (ponto 3), E = 325063 e N = 9685512 (ponto 
4), E = 325858 e N = 9686250 (ponto 5), E = 326423 e 
N = 968255 (ponto 6), E = 328021 e N = 9686098 (ponto 
7), E = 331106 e N = 9685330 (ponto 8), E = 333546 
e N = 9685111 (ponto 9), E = 334425 e N = 9685324 
(ponto 10), E = 338423 e N = 9686015 (ponto 11), E = 
342589 e N = 9686897 (ponto 12), E = 341572 e N = 
9689214 (ponto 13), localizado na frente da Pedra do 
Desterro; daí, segue por linhas retas, passando pelos 
pontos de c. p. a. E = 341192 e N = 9690226 (ponto 
14), E = 340406 e N = 9690326 (ponto 15), E = 338572 
e N = 9691032 (ponto 16), E = 337202 e N = 9691596 
(ponto 17), E = 335388 e N = 96992321 (ponto 18), 
E = 334078 e N = 9693168 (ponto 19), E = 333292 e 
N = 9693228 (ponto 20), E = 331418 e N = 9692644 
(ponto 21), E = 330390 e N = 9692382 (ponto 22), E 
= 329971 e N = 9691663 (ponto 23), E = 331045 e 
N = 9691113 (ponto 24), E = 331047 e N = 9691304 
(ponto 25), E = 331283 e N = 9691345 (ponto 26), E 
= 331620 e N = 9691317 (ponto 27), E = 332359 e 
N = 9690892 (ponto 28), E = 332430 e N = 9690544 
(ponto 29), E = 332430 e N = 9690521 (ponto 30), E = 
332448 e N = 9690427 (ponto 31), E = 332837 e N = 
9690515 (ponto 32), E = 332811 e N = 9690598 (ponto 
33), E = 333294 e N = 9690710 (ponto 34), E = 333466 
e N = 9690739 (ponto 35), E = 333530 e N = 9690484 
(ponto 36), E = 333385 e N = 9690460 (ponto 37), E 
= 332892 e N = 9690345 (ponto 38), E = 332840 e 
N = 9690505 (ponto 39), E = 332450 e N = 9690417 
(ponto 40), E = 332147 e N = 9690359 (ponto 41), E = 
332102 e N = 9690352 (ponto 42), E = 332046 e N = 
9690340 (ponto 43), E 331954 e N = 9690337 (ponto 
44), E = 331724 e N = 9690337 (ponto 45), E = 331670 
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e N = 9690384 (ponto 46), E = 331633 e N = 9690455 
(ponto 47), E = 331555 e N = 9690503 (ponto 48), E 
= 331492 e N = 9690590 (ponto 49), E = 331333 e 
N = 9690690 (ponto 50), E = 331244 e N = 9690778 
(ponto 51), E = 331193 e N = 9690864 (ponto 52), E 
= 330108 e N = 9690548 (ponto 53), E = 329302 e 
N = 9689500 (ponto 54), E = 327750 e N = 9688775 
(ponto 55), E = 325836 e N = 9688170 (ponto 56), E 
= 324506 e N = 9687142 (ponto 57), E = 322410 e N 
= 9686195 (ponto 58), daí, segue por linha reta até o 
ponto inicial desta descrição, fechando o polígono e 
delimitando uma área aproximada de 8.850ha. (oito 
mil, oitocentos e cinqüenta hectares).

Art. 4º Caberá ao Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
administrar o Parque Nacional de Jericoacoara, ado-
tando as medidas necessárias e sua efetiva implan-
tação e proteção.

Art. 5º Fica extinta a Área de Proteção Ambiental 
de Jericoacoara, criada pelo Decreto nº 90.379, de 29 
de outubro de 1984.

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

Art. 7º Ficam revogados o Decreto nº 90.379, de 
29 de outubro de 1984, e o Decreto s/nº de 4 de feve-
reiro de 2002, que dispõem sobre o Parque Nacional 
e a Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, no 
Estado do Ceará.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.821, DE 2005

Altera os limites originais do Parque 
Nacional de Jericoacoara, situado nos Mu-
nicípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, 
no Estado do Ceará, e dá outras providên-
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Parque Nacional de Jericoacoara, situ-

ado nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, 
no Estado do Ceará, criado nos termos do Decreto 
de 4 de fevereiro de 2002, passa a regerem-se pela s 
disposições desta lei.

Art. 2º O Parque Nacional de Jericoacoara tem 
por objetivos proteger e preservar amostras dos ecos-
sistemas costeiros, assegurar a preservação de seus 
recursos naturais, possibilitando a realização de pes-
quisa científica e o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico.

Art. 3º O Parque Nacional de Jericoacoara tem 
os seus limites definidos a partir da base cartográfica 
digital na escola 1h20min, fornecida pela Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e em cartas 

topográficas na escala 1:100.000 MI 556 e 557, edita-
das pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército: 
inicia-se no ponto de C.P.A. E = 322687 e N = 9685447 
(ponto 1), localizado na foz do Rio Guriu no Oceano 
Atlântico; daí, segue a montante pela margem direita 
do Rio Guriu até o ponto de C.P.A. E = 324307 e N = 
9685007 (ponto 2); daí, segue por linhas retas, passan-
do pelos pontos de C.P.A. E = 324804 e N = 9685120 
(ponto 3), E = 325063 e N = 9685512 (ponto 4), N = 
325858 e N = 9686250 (ponto 5), E = 326423 e N = 
9686255 (ponto 6), E = 328021 e N = 9686098 (ponto 
7), E = 331106 e N = 9685330 (ponto 8), E = 333546 
e N = 9685111 (ponto 9), E = 334425 e N = 9685324 
(ponto 10), E = 338423 e N = 9686015 (ponto 11), E = 
342589 e N = 9686897 (ponto 12), E = 341572 e N = 
9689214 (ponto 13), localizado na frente da Pedra do 
desterro; daí, segue por linhas retas, passando pelos 
pontos de C.P.A. E = 341192 e N = 9690226 (ponto 14), 
E = 340406 e N = 9690326 (ponto 15), E = 338572 e 
N = 9691032 (ponto 16), E = 337202 e N = 9691596 
(ponto 17), E = 335388 e N = 9692321 (ponto 18), E 
= 224078 N = 9693168 (ponto 19), E = 333292 e N = 
9693228 (ponto 20), E = 331418 e N = 9692644 (ponto 
21), E = 330390 e N = 9692382 (ponto 22), E = 329971 
e N = 9691663 (ponto 23), E = 331045 e N = 969113 
(ponto 24), E = 331047 e N = 9691304 (ponto 25), E 
= 331283 e N = 9691345 (ponto 26), E = 331620 e 
N = 9691317 (ponto 27), E = 332359 e N = 9690892 
(ponto 28), E = 332430 e N = 9690544 (ponto 29), E 
= 332430 e N = 9690521 (ponto 30), E = 332448 e 
N = 9690427 (ponto 31), E = 332837 e N = 9690515 
(ponto 32), E = 332811 e N = 9690598 (ponto 33), E 
= 333294 e N = 9690710 (ponto 34), E = 333466 e 
N = 9690739 (ponto 35), E = 333530 e N = 9690484 
(ponto 36), E = 333385 e N = 9690460 (ponto 37), E 
= 332892 e N = 9690345 (ponto 38), E = 332840 e 
N = 9690505 (ponto 39), E = 332450 e N = 9690417 
(ponto 40), E = 9690359 (ponto 41), E = 332102 e N = 
9690352 (ponto 42), E = 332046 e N = 9690340 (ponto 
43), E = 331954 e N = 9690337 (ponto 44), E = 221724 
e N = 9690337 (ponto 45), E = 331670 e N = 9690384 
(ponto 46), E = 331633 e N = 9690455 (ponto 47), E 
= 331555 e N = 9690503 (ponto 48), E = 331492 e 
N = 9690590 (ponto 49), E = 331333 e N = 9690690 
(ponto 50), E = 331244 e N = 9690778 (ponto 51), E 
= 331193 e N = 9690864 (ponto 52), E = 330108 e N 
= 9690548 (ponto 53), E = 3293302 e N = 9689500 
(ponto 54), E = 327750 e N = 9688775 (ponto 55), E = 
325836 e N = 9688170 (ponto 56), E = 324506 e N = 
9687142 (ponto 57), E = 322410 e N = 9686195 (ponto 
58), daí, segue por linha reta até o ponto inicial desta 
descrição, fechado o polígono e delimitando uma área 
aproximada de 8.850 hectares.
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Art. 4º Caberá ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBA-
MA – administrar o Parque Nacional de Jericoacoara, 
adotando as medidas necessárias à sua efetiva im-
plantação e proteção.

Art. 5º Fica extinta a Área de Proteção Ambiental 
de Jericoacoara, criada pelo Decreto nº 90.379, de 29 
de outubro de 1984.

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

Art. 7º Ficam revogados o Decreto nº 90.379, de 
29 de outubro de 1984, e o Decreto de 4 de fevereiro 
de 2002, que dispõem sobre o Parque Nacional e a 
Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, no Es-
tado do Ceará.

Brasília,

MENSAGEM Nº 547, DE 2005

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 “Altera os limites originais do Parque 
Nacional de Jericoacoara, situado nos Municípios de 
Jijoca de Jericoacoara e Cruz, no Estado do Ceará, e 
dá outras providências”.

Brasília, 24 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 44/MMA/2005

Brasília, 9 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à elevada consideração de Vossa 

Excelência o anexo projeto de lei que trata da modi-
ficação dos limites originais do Parque Nacional de 
Jericoacoara, situado nos Municípios de Jijoca de 
Jericoacoara e Cruz no Estado do Ceará e dá outras 
providências.

2. O Parque Nacional de Jericoacoara foi criado 
pelo Decreto 4 de fevereiro de 2002. A maior parte do 
Parque se sobrepôs a Área de Proteção Ambiental–
APA Estadual pré-existente. No mesmo ato que criou 
o Parque Nacional foi também criada uma APA Federal 
nos limites da Vila de Jericoacoara. que tem população 
estimada em aproximadamente 2500 pessoas, cujo 
principal objetivo era o controle do crescimento deste 
núcleo urbano, visto a grande fragilidade ambiental 
das dunas de Jericoacoara.

3. Toda a água doce consumida nas casas e 
estabelecimentos turísticos da Vila de Jericoacoara é 
oriunda de poços particulares ou de cisternas públicas 
da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Cea-
rá–CAGECE, com indícios de contaminação causada 
pelas fossas sépticas, vez que inexiste sistema de es-

gotamento urbano, uma das principais reivindicações 
da população de Jericoacoara.

4. Em decorrência, a Cagece apresentou à co-
munidade e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, projeto 
de tratamento que prevê a instalação de sistema de 
coleta, estações elevatórias e estações de tratamen-
to de esgoto. O projeto prevê ainda a delimitação de 
uma área para a deposição dos resíduos, estimada 
em 5,44 hectares, em uma projeção de suporte para 
até 9.000 pessoas, que é o número máximo de pes-
soas em Jericoacoara durante os períodos turísticos. 
Essa área, no entanto, não cabe no polígono da Área 
de Proteção Ambiental, existindo uma forte demanda 
social e ambiental para a revisão dos limites do Parque 
Nacional e da APA de Jericoacoara.

5. Com o atendimento a esta demanda, abre-se 
a possibilidade de modificação dos limites do Parque 
Nacional de Jericoacoara. A retificação do desloca-
mento que existe entre o limite real da APA com a base 
cartográfica do Ibama e a inclusão no Parque Nacional 
de Jericoacoara de algumas dunas fixas e tabuleiros. 
cobertas por vegetação nativa em excelente estado de 
conservação, bem como o manguezal do rio Curiu, área 
preservada de mangue, importante para a reprodução 
e manutenção das populações de diversos produtos 
da pesca na região e local de ocorrência de uma ex-
pressiva população de cavalos-marinhos.

6. A APA de Jericoacoara com área estimada de 
207 hectares e seus limites englobam a totalidade da 
Vila de Jericoacoara. encravada no centro do Parque 
Nacional de Jeticoacoara, com 8.416 hectares.

7. A Area de Proteção Ambiental de Jericoacoara 
circunda os limites da Vila de Jericoacoara, existindo 
pouco espaço disponível para a expansão da vila e/ou 
especulação sobre o valor da terra, sendo de grande 
importância para evitar demasiado crescimento demo-
gráfico, que acarretaria impactos ambientais e sociais 
nessa frágil região.

8. Por estar isolada pelos limites de um Parque 
Nacional, a Vila de Jericoacoara não possui possibi-
lidade de expansão sem que seja alterado os limites 
originais do referido Parque Nacional, visando á imple-
mentação do projeto de esgotamento sanitário.

9. Ainda, há necessidade de que seja mantida a 
faixa de mar dentro dos limites do Parque, pois a prática 
de pesca de arraste é comum em todas as praias ao 
redor de iericoacoara. Algumas vilas de pescadores, 
como Preá e Guriu, possuem largas faixas de praia fora 
dos limites da unidade de conservação, que servem à 
prática de pesca artesanal. Também não existem faixas 
de litoral protegidas da atividade pesqueira na região. 
Além disso, o § 2º, do art. 42, da Lei nº 9.985, de 18 de 
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julho de 2000 prevê que “Até que seja possível efetuar 
o reassentamento de que trata este artigo, serão es-
tabelecidas normas e ações específicas destinadas a 
compatibilizar a presença das populações tradicionais 
residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo 
dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos 
locais de moradia destas populações, assegurando-
se a sua participação na elaboração das referidas 
normas e ações.”

10. Desta forma, a inclusão da faixa de mar irá 
permitir um maior controle do litoral de Jericoacoara, 
com a proteção de parcela significativa da hiodiversida-
de local e o controle de atividades de pesca artesanal, 
esportivas e turisticas.

11. De acordo com a legislação pertinente, as 
Áreas de Proteção Ambiental deveriam ser estabe-
lecidas preferencialmente em regiões do entorno de 
unidades de conservação de proteção integral, como 
parques nacionais, funcionando como zonas de amor-
tecimento. Na situação de Jericoacoara, que funciona 
como “tampão” para a APA.

12. Toda a área considerada APA se encontra na 
zona de amortecimento do Parque Nacional de Jeri-
coacoara. A Lei nº 9.985, de 2000, nos arts. 2º, inciso 
XVIII, 25 e 46, tratam das zonas de amortecimento de 
unidades de conservação.

13. Estas, Senhor Presidente, as razões que 
justificam o encaminhamento do presente projeto de 
lei que ora submeto a elevada consideração de Vossa 
Excelência.

Respeitosamente, – Marina Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 90.379, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984

Dispõe sobre a implantação de área de 
proteção ambiental no Municipio de Aca-
raú, no Estado do Ceará, e dá outras pro-
vidências.

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

DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 2002

Cria o Parque Nacional de Jericoacoa-
ra, redefine os limites da Área de Proteção 
Ambiental de Jericoacoara, no Estado do 
Ceará, e dá outras providências.

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

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2006 
(Nº 6.477/2006, na Casa de Origem)

Altera o art. 306 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e 
o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e á fmnilia 
do preso ou a pessoa por ele indicada.

§ 1º Dentro em 24h (vinte e quatro horas) 
depois da prisão, será encaminhado ao juiz 
competente o auto de prisão em flagrante acom-
panhado de todas as oitivas colhidas e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, 
cópia integral para a Defensoria Pública.

§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao 
preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada 
pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome 
do condutor e o das testemunhas.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.477, DE 2006

Altera o artigo 306 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal.

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a redação do artigo 306 

do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941 
– Código de Processo Penal.

Art. 2º O art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
Outubro de 1941 – Código de Processo Penal – passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 306. Em 24 (vinte e quatro) horas 
depois da prisão em flagrante, será dada ao 
preso e à Defensoria Pública nota de culpa as-
sinada pela autoridade, com o motivo da prisão, 
o nome do condutor e os das testemunhas.

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

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

Justificação

O projeto de lei em epígrafe pretende alterar o 
Código de Processo Penal para dispor que, dentro de 
24 (vinte e quatro) horas depois da prisão em flagran-
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te, será entregue, à Defensoria Pública, cópia da nota 
de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da 
prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Assim, será possível a prestação imediata de as-
sistência judiciária ao preso, promovida por intermédio 
da Defensoria Pública. Com efeito, a intenção dessa 
reforma legislativa é conferir maior celeridade à defesa 
do preso assegurando-lhe, destarte, o regular exercício 
dos direitos subjetivos constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa.

A rápida atuação da Defensoria, nos casos de 
réu preso, possibilitará ao acusado, logo na fase in-
vestigatória, ter conhecimento claro da imputação, 
poder apresentar alegações contra a acusação, poder 
acompanhar a prova produzida e fazer contraprova, ter 
defesa técnica elaborada por advogado, cuja função, 
aliás, é essencial à Administração da Justiça e poder 
recorrer da decisão que decretou a prisão.

Em verdade, o que se busca com a célere notifi-
cação da Defensoria Pública, nos casos de prisão, é a 
realização da Justiça, não somente no sentido de estrita 
legalidade, mas também de equidade, de legitimidade 
e de moralidade. Ora, justiça tardia não é justiça.

Note-se, pois, que o acesso efetivo à assistên-
cia juridtca é corolário do exercício da ampla defesa 
e do contraditório, é pressuposto da justiça social em 
uma ordem democrática. Nesse sentido, a imposição 
de comunicação em 24 (vinte quatro) horas, da nota 
de culpa, nos termos propostos, é instrumento que 
assegura, de fato, os direitos do cidadão comum, fato 
imperativo em um Estado de Direito Democrático.

Assim, a nova sistemática do artigo 306 do Có-
digo de Processo Penal irá, outrossim, promover de 
pronto , a prestação de assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recur-
sos, nos termos do artigo 50, inciso LXXIV do Texto 
constitucional.

Com efeito, não se pode deixar ao acaso o mo-
mento em que a Defensoria Pública será notificada a 
respeito da prisão em flagrante de determinado cidadão. 
Deve-se lembrar que a intervenção jurídica da Defen-
soria pode, de acordo com a atual redação do artigo 
em comento, demorar muito, uma vez que o paciente 
da medida repressiva, está com sua liberdade de ir 
e vir tolhida e, por conseguinte, não poderá se dirigir 
àquela instituição essencial á função jurisdicional do 
Estado para pugnar por auxilio. Assim, a orientação 
jurídica e a defesa do preso necessitado estariam 
sendo prejudicadas.

Isso posto, contamos com o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2005. – Depu-
tado Albérico Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

....................................................................................
Art. 306. Dentro em 24 (vinte e quatro) horas 

depois da prisão, será dada ao preso nota de culpa 
assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o 
nome do condutor e os das testemunhas.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e vão às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 531/06 – LPL

Brasília, 29 de junho de 2006

Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados José Carlos Araújo (PL/BA) e Jaime 
Martins (PL/MG), na condição de titular e suplente, 
respectivamente, em substituição aos anteriores in-
dicados, para integrarem a Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito destinada a apurar as denúncias 
envolvendo a “Operação Sanguessuga”, realizada 
pela Polícia Federal para investigar quadrilha que 
amava na aquisição fraudulenta de insumos estra-
tégicos para a saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Luciano Castro, 
Líder do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 782, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Requerimento nº 107, de 
2006, do Senador Álvaro Dias, que solicita ao 
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Senhor Presidente do Banco Central infor-
mações acerca do “Relatório sobre Avalia-
ção de Conduta para Prevenção e Lavagem 
de Dinheiro – COMPLAINCE”, bem como do 
“Relatório sobre Classificação de Instituição 
Financeira – RATING”, referentes aos Ban-
cos BMG, Rural e BankBoston desde 2002.

Relator: Senador Arthur Virgílio

I – Relatório

O Requerimento nº 107, de 2006, de autoria do 
eminente Senador Álvaro Dias, solicita ao Senhor Pre-
sidente do Banco Central, nos tennos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, 
I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, para que este providencie, no estrito termo do prazo 
constitucional e de suas responsabilidades, as seguintes 
informações, com os documentos comprobatórios:

• Relatório sobre “Avaliação de Condu-
ta para Prevenção de Lavagem de Dinheiro 
– COMPLAINCE”, referente aos bancos BMG, 
Rural e Bank Boston, a partir de 2002;

• Relatório sobre “Classificação de Institui-
ção Financeira – RATING”, referente aos bancos 
supracitados, durante o mesmo período.

Tais relatórios permitirão avaliar se o Banco Cen-
tral teria ou não conhecimento de operações suspeitas 
já detectadas antes de todo o escândalo do “Mensalão” 
surgir. Este fato configuraria grave lesão ao interesse 
público e, até mesmo, conivência com as ações crimi-
nosas constatadas pela CPMI dos Correios.

II – Análise

O Requerimento é dirigido ao Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil, em conformidade ao que 
dispõe o art. 50, § 2º, da Constituição Federal.

O art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que regulamenta o requerimento de informações 
no âmbito desta Casa, exige sejam observados os se-
guintes critérios para a sua admissibilidade:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

Os bancos BMG e Rural apareceram como as 
instituições financeiras diretamente vinculadas ao es-
quema criado pelo Sr. Marcos Valério para pagar o 
“Mensalão” que beneficiou o Partido dos Trabalhado-
res. Tais bancos estão submetidos à fiscalização do 
Banco Central, portanto recebem acompanhamento 
regular daquela autarquia. Ora, as informações soli-
citadas são essenciais para que se possa averiguar 
a responsabilidade do Banco Central, no que diz res-
peito ao cumprimento de sua missão institucional de 
verificação do fimcionamento legal e operacional do 
Sistema Financeiro. A inclusão do BaukBoston torna-
se também imprescindível pelo fato da mesma ser a 
responsável pela maioria das contas das pessoas fí-
sicas e jurídicas envolvidas no “Valerioduto”, portanto 
os relatórios solicitados são básicos para o acompa-
nhamento da missão institucional do Banco Central 
quanto ao combate à lavagem de dinheiro.

Destaque-se que o Banco Central do Brasil – 
BACEN, por meio do Aviso nº 41/BCB-Presi, de 24-4-
2006, encaminhou os Relatórios de “Rating” conforme 
solicitado anteriormente pelo Senador Álvaro Dias, no 
entanto, informou que a documentação referente aos 
Relatórios de “Compliance” não poderia ser encaminha-
da haja vista conter informações protegidas por sigilo 
bancário, o que exigiria o preenchimento do requisito 
estabelecido no § 2º do art. 4º da Lei Complementar 
nº 105/01, que assim dispõe:

“Art. 4º O Banco Centra] do Brasil e a 
Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de 
suas atribuições, e as instituições financeiras 
fornecerão ao Poder Legislativo Federal as 
informações e os documentos sigilosos que, 
fundamentadamente, se fizerem necessários 
ao exercício de suas respectivas competências 
constitucionais e legais.

 ..............................................................
§ 2º As solicitações de que trata este ar-

tigo deverão ser previamente aprovadas pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados, da Sena-
do Federal, ou do plenário de suas respectivas 
comissões parlamentares de inquérito.”

Suprida tal deficiência pelo presente requerimen-
to, a presente iniciativa está em conformidade com o 
que dispõe a Constituição Federal, porquanto cabe ao 
Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo, 
mormente em matéria que envolve a competência do 
Senado Federal.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos favoravel-
mente à aprovação do Requerimento nº 107, de 2006, 
do eminente Senador Álvaro Dias.

Sala de Reuniões, 21 de junho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República para prestarem, pessoalmente, informações 
sobre assunto previamente determinado, importando 
crime de responsabilidade a ausência sem justificação 
adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 2, de 1994)
....................................................................................

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri-
tos de informações a Ministros de Estado ou a qual-
quer das pessoas referidas no caput deste artigo, 
importando em crime de responsabilidade a recusa, 
ou o não – atendimento, no prazo de trinta dias, bem 
como a prestação de informações falsas. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, 
de 1994)
....................................................................................  

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 105, 
 DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão 

de Valores Mobiliários, nas áreas de suas atribuições, 
e as instituições financeiras fornecerão ao Poder Le-
gislativo Federal as informações e os documentos si-
gilosos que, fundamentadamente, se fizerem neces-
sários ao exercício de suas respectivas competências 
constitucionais e legais.
....................................................................................

§ 2º As solicitações de que trata este artigo de-
verão ser previamente aprovadas pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do 
plenário de suas respectivas comissões parlamenta-
res de inquérito.
....................................................................................

PARECER Nº 783, DE 2006 

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Requerimento 
nº 298, de 2006, que requer o encaminha-
mento ao Presidente do Banco Central do 
Brasil da solicitaçào de remessa do re-
gistro de todas as operações de mercado 
com Notas do Tesouro Nacional (NTN-B), 
emitidas 15 de julho de 2005, com o ven-
cimento 15 de maio de 2045, realizadas 
no período de 1º de dezembro de 2005 
a 28 de fevereiro de 2006, informando o 
número de operações e, por operação, a 
quantidade de títulos negociados e o va-
lor dos títulos.

Relator: Senador João Batista Motta

 
I – Relatório 

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, e dos artigos 215, inciso I, alínea a, 216 e 217 
do Regimento Interno do Senado Federal, o Senador 
João Ribeiro requer, mediante o Requerimento nº 

298, de 2006, que seja encaminhado ao Presidente 
do Banco Central do Brasil a solicitação de remessa 
do registro de todas as operações de mercado com 
Notas do Tesouro Nacional (NTN-B), Código 760199 
– ISIN BRSTNCNTB0A6, emitidas 15 de julho de 2005, 
com vencimento 15 de maio de 2045, realizadas no 
período de 1º de dezembro de 2005 a 28 de fevereiro 
de 2006 no Sistema Especial de Liquidação e de Cus-
tódia – SELIC, informando o número de operações e, 
por operação, a quantidade de títulos negociado e o 
valor dos títulos.

Na Justificação do pedido de informações, o emi-
nente autor argumenta que o Ministério Público Fede-
ral no Estado do Tocantins vem investigando possíveis 
práticas lesivas ao patrimônio do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins, que teriam sido 
consumadas por sua diretoria, e afirma que há indícios 
de que os responsáveis pela administração do citado 
Instituto teriam comprado títulos públicos federais do 
tipo Notas do Tesouro Nacional, indexados pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor Amplo, com vencimento 
em 2045 (NTN-B 2045), a preços bem superiores aos 
de mercado.
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II – Análise 

Trata-se de requerimento de informação sigilo-
sa que veio à apreciação da CCJ, que deverá apre-
sentar seu parecer quanto à constitucionalidade, 
juridicidade, mérito e pertinência dos fundamentos 
da solicitação.

O presente requerimento foi despachado a esta 
Comissão em termos do disposto no art. 50, § 2º da 
Constituição Federal, tendo em vista a Lei Comple-
mentar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e o Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, em especial o disposto nos arts. 
8º e 9º.

A presente proposição está de acordo com as 
normas citadas, bem como com o que dispõem os 
incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, porquanto envolve matéria atinente à 
competência fiscalizadora desta Casa e não contém 
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho 
ou interrogação sobre propósito da autoridade a que 
se destina.

O Requerimento obedece, ademais, ao disposto 
no art. 49, X, da Constituição Federal, na medida em 
que busca fiscalizar e controlar, por meio do Senado 
Federal, atos do Poder Executivo.

As informações solicitadas dizem respeito à cons-
tituição e à administração de fundos com finalidade 
previdenciária. De acordo com o art. 6º da Lei nº 9.717, 
de 27 de novembro de 1998, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios foram autorizados a 
constituir fundos integrados de bens e direitos, com 
finalidade previdenciária, desde que observados os 
critérios e preceitos nela especificados. Evidentemente, 
além dos preceitos ali estabelecidos, devem ser res-
peitados os princípios constitucionais norteadores da 
Administração Pública, entre eles os da moralidade e 
da eficiência.

O que fundamenta a ação fiscalizadora do Senado 
Federal, em relação aos atos do Poder Executivo, no 
caso específico do Requerimento ora analisado, está 
disposto nos art. 7º e 9º da Lei supracitada. O art. 7º 
da Lei 9.717/98 prevê in verbis:

Art. 7º O descumprimento do disposto 
nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios e pelos respectivos fundos, implicará, 
a partir de 1º de julho de 1999:

I – suspensão das transferências volun-
tárias de recursos pela União;

II – impedimento para celebrar acor-
dos, contratos, convênios ou ajustes, bem 

como receber empréstimos, financiamentos, 
avais e subvenções em geral de órgãos ou 
entidades da Administração direta e indire-
ta da União;

III – suspensão de empréstimos e finan-
ciamentos por instituições financeiras fede-
rais.

Ainda o art. 9º, inciso I, da mesma Lei nº 
9.717/98 afirma que compete à União, por intermé-
dio do Ministério da Previdência e Assistência Social 
a orientação, supervisão e o acompanhamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servido-
res públicos e dos militares da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a 
que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos 
dispositivos da Lei.

Fica claro, portanto, que o poder fiscalizador da 
União deve ser exercido sobre essas entidades sempre 
que indícios apontarem para a existência de irregula-
ridades. De outra forma, a União estaria sem meios 
de impor as sanções que, pela Lei nº 9.717, de 1998, 
estaria obrigada a aplicar.

Portanto, as informações são, inegavelmente, 
relevantes para o bom desempenho da função fiscali-
zadora do Senado Federal.

O Requerimento é dirigido ao órgão competente 
para prestar as informações, uma vez que o Presidente 
do Banco Central do Brasil adquiriu o status de Mi-
nistro de Estado e a instituição que dirige é autarquia 
vinculada ao Poder Executivo Federal.

Ademais, deve-se ter em vista que o atendi-
mento do pedido de informação é intuitu personae, 
ou seja, o acesso e o manuseio das informações 
requisitadas só são permitidos ao requerente, nos 
termos do art. 14 do Ato da Mesa nº 1, de 2001, 
ou seja, para que o Senador não requerente das 
informações sigilosas tenha acesso a elas, deverá, 
mediante requerimento fundamentado, solicitar ao 
Presidente a transferência do sigilo (§ 2º do mes-
mo art. 14).

 
III – Voto 

Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Reque-
rimento nº 298, de 2006, quanto à constitucionalidade, 
juridicidade, mérito e pertinência dos fundamentos da 
solicitação, para posterior deliberação pelo Plenário 
desta Casa.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;
....................................................................................

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República para prestarem, pessoalmente, informações 
sobre assunto previamente determinado, importando 
crime de responsabilidade a ausência sem justificação 
adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 2, de 1994)
....................................................................................

§ 2º As Mesas da Cêmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado ou a qualquer 
das pessoas referidas no caput deste artigo, importan-
do em crime de responsabilidade a recusa, ou o não 
– atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a 
prestação de informações falsas. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
....................................................................................

LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre regras gerais para a or-
ganização e o funcionamento dos regimes 
práprios de previdência social dos servi-
dores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos mi-
litares dos Estados e do Distrito Federal e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de 
fundos integrados de bens, direitos e ativos, com fi-
nalidade previdenciária, desde que observados os 
critérios de que trata o artigo 1º e, adicionalmente, os 
seguintes preceitos:

I – estabelecimento de estrutura técnico-admi-
nistrativa, com conselhos de administração e fiscal e 
autonomia financeira;

II – existência de conta do fundo distinta da conta 
do Tesouro da unidade federativa;

III – aporte de capital inicial em valor a ser defi-
nido conforme diretrizes gerais;

IV – aplicação de recursos, conforme estabele-
cido pelo Conselho Monetário Nacional;

V – vedação da utilização de recursos do fundo de 
bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer 
natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, a entidades da administra-
ção indireta e aos respectivos segurados;

VI – vedação à aplicação de recursos em títulos 
públicos, com exceção de títulos do Governo Fede-
ral;

VII – avaliação de bens, direitos e ativos de qual-
quer natureza integrados ao fundo, em conformidade 
com a Lei nº 4.320, de 17 de marco de 1964 e altera-
ções subseqüentes;

VIII – estabelecimento de limites para a taxa de 
administração, conforme parâmetros gerais;

IX – constituição e extinção do fundo mediante 
lei.

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos 
respectivos fundos, implicará, a partir de 1º de julho 
de 1999:

I – suspensão das transferências voluntárias de 
recursos pela União;

II – impedimento para celebrar acordos, contra-
tos, convênios ou ajustes, bem como receber emprés-
timos, financiamentos, avais e subvenções em geral 
de órgãos ou entidades da Administração direta e in-
direta da União;

III – suspensão de empréstimos e financiamentos 
por instituições financeiras federais.

IV – (Vide Medida Provisória nº 2.187-13, de 
2001)
....................................................................................

Art. 9º Compete à União, por intermédio do Mi-
nistério da Previdência e Assistência Social:

I – a orientação, supervisão e o acompanhamento 
dos regimes próprios de previdência social dos servi-
dores públicos e dos militares da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a 
que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos 
dispositivos desta Lei;
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 105,  
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre o sigilo das operações 
de instituições financeiras e dá outras pro-
vidências.

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

 
PARECERES NºS 784, 785 E 786, DE 2006

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 

26, de 2003, de autoria do Senador Tião Via-
na, que altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 
de outubro de 1969, para proibir a atribui-
ção de destaque às declarações de quali-
dades e de características nutritivas, tanto 
nas embalagens quanto na publicidade de 
alimentos.

 
PARECER Nº 784, DE 2006 

(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho

 
I – Relatório 

Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei do Senado nº 26, 
de 2003, de autoria do Senador Tião Viana. A proposi-
ção determina, pelo seu art. 1º, a alteração do art. 20 
do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que 
institui normas básicas sobre alimentos, para proibir a 
atribuição de destaque às declarações de qualidades 
e de características nutritivas, tanto nas embalagens 
quanto na publicidade de alimentos.

O art. 2º do projeto – cláusula de vigência – pre-
vê que a lei eventualmente originada pela proposição 
passará a vigorar cento e oitenta dias após a data de 
sua publicação.

O projeto foi inicialmente distribuído à Comissão 
de Assuntos Sociais para decisão em caráter termina-
tivo. No entanto, por força da aprovação dos requeri-
mentos nºs 665 e 677, ambos de 2004, a matéria foi 
distribuída à apreciação prévia da CCJ e da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Registre-se que, esgotado o prazo regimental, a 
proposição não recebeu emendas.

II – Análise 

O objetivo precípuo da proposição em apreço é 
de grande importância para a saúde pública: a melhora 
qualitativa da alimentação do brasileiro. A intensificação 
da epidemia de obesidade, que se alastra pelo mun-
do, impõe uma ação imediata das autoridades para 
impedir o seu avanço.

Segundo dispõe o art. 101 do Regimento Interno 
do Senado Federal, à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania compete opinar sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias 
que lhe forem submetidas.

O PLS nº 26, de 2003, está em consonância com 
os dispositivos constitucionais, visto que é competência 
da União legislar concorrentemente sobre proteção e 
defesa da saúde (inciso XII do art. 24 da Constituição 
Federal) e que compete à lei federal estabelecer os 
meios que garantam à pessoa e à família a possibili-
dade de se defenderem da propaganda de produtos 
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde 
(inciso II do § 3º do art. 220 da CF).

A proposição sob análise visa a impedir que 
os fabricantes de produtos alimentícios se utilizem 
de determinados atributos para vender produtos de 
baixa qualidade nutricional, induzindo o consumidor 
ao erro.

Cabe salientar que o direito do consumidor à in-
formação nutricional é preservado. A alteração legal 
proposta pelo projeto impede tão somente o uso ina-
propriado de características nutritivas como meio de 
promover a venda de produtos alimentícios.

A redação do projeto obedece rigorosamente 
às determinações da Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração 
das leis. 

A análise acima permite concluir que o PLS nº 

26, de 2003, é constitucional, jurídico e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
III – Voto 

Pelo exposto, e considerando que o Projeto 
de Lei do Senado nº 26, de 2003, atende aos pres-
supostos de constitucionalidade, regimentalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos por sua 
aprovação.

Sala da Comissão, 2 de março de 2005.
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PARECER Nº 785, DE 2006 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Relator: Senador Sérgio Cabral

 
I – Relatório 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Senador 
Tião Viana, que pretende proibir a atribuição de desta-
que às declarações de qualidades e de características 
nutritivas tanto nas embalagens, quanto na publicidade 
de alimentos.

O autor justifica a sua proposta com a necessida-
de de se atacarem as causas da obesidade no Brasil, 
mal que tem atingido grande parte da população, em 
especial crianças e adolescentes. Uma dessas causas 
seria a publicidade dos alimentos contida nos seus ró-
tulos, que deveria ser proibida.

O Projeto foi analisado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça, onde obteve parecer favorável.

Em seguida, foi encaminhado a esta Comissão 
de Assuntos Econômicos para exame. Não foram apre-
sentadas emendas.

É o relatório.

 
II – Justificação 

O Projeto pretende alterar o art. 20 do Decreto-
Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que tem o se-
guinte teor:

“Art. 20. As declarações superlativas 
de qualidade de um alimento só poderão 
ser mencionadas na respectiva rotulagem, 
em consonância com a classificação cons-
tante do respectivo padrão de identidade e 
qualidade.”

A lei determina, portanto, que a publicidade alu-
siva às características de um alimento devem ter con-
sonância com as suas qualidades, proibindo assim a 
propaganda enganosa.

O Projeto pretende limitar ainda mais a publici-
dade constante da rotulagem de alimentos, impedindo 

qualquer destaque promocional alusivo às qualidades 
do alimento.

O risco de uma regra como a pretendida nes-
te Projeto é o de se desestimular o investimento por 
parte da indústria de alimentos em novas tecnologias 
tendentes a melhorar a qualidade nutricional dos seus 
produtos.

Se a empresa está impedida de propagar no 
rótulo do produto qualquer elemento diferencial nele 
contido, certamente não se sentirá estimulada a pro-
mover melhorias nesse produto ou destacar as suas 
qualidades para determinado público-alvo.

O projeto, com a devida vênia, está na contra-mão 
da tendência mundial de se valorizar a pesquisa tecno-
lógica em busca de alimentos com melhor qualidade 
nutricional. Que indústria irá pesquisar uma inovação 
ou incremento nutricional, se não poderá propagá-lo 
para o aumento da vendagem do produto, necessário 
a remunerar todo o investimento?

Não se tem notícia, no mundo moderno ocidental, 
de legislação semelhante, tão restritiva da liberdade 
de prestação de informações sobre o produto que te-
nham consonância com a realidade.

O projeto, se aprovado, impediria, por exemplo, 
que no rótulo de um produto constasse de forma des-
tacada o fato de se tratar de produto dietético (“diet” 
ou “light”), dificultando até para o consumidor a iden-
tificação do produto com as qualidades por ele pre-
tendidas.

O Projeto, ao contrário de reduzir os riscos de 
ingestão pelos consumidores de alimentos que cau-
sam ou agravam a obesidade, iria na verdade agravar 
o problema, na medida em que não poderia o fabrican-
te de produto cuja qualidade seja a de justamente ter 
um conteúdo calórico menor, mencionar tal fato com 
destaque no seu rótulo.

 
III – Voto 

Pelo exposto, o parecer é no sentido da rejeição 
do Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2003.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005.
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PARECER Nº 786, DE 2006 
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 

26, de 2003, apresentado a esta Casa pelo Senador 
Tão Viana, em 24 de fevereiro daquele ano, para ve-
dar que se destaquem declarações de qualidades e 
de caracteristicas nutritivas na rotulagem e na publici-
dade de alimentos.

A proposição em análise compõe-se de dois 
artigos. O primeiro altera o art. 20 do Decreto-Lei nº 

986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas 
básicas sobre alimentos, para restringir declarações 
de qualidades ou de características nutricionais na 
rotulagem e na publicidade de alimentos. O segundo 
estabelece a cláusula de vigência e determina que 
a lei em que o projeto eventualmente se transformar 
entre em vigor cento e oitenta dias a partir da data de 
sua publicação.

O autor justifica a sua proposta com base na ne-
cessidade de prevenir a obesidade, mormente a infan-
til, por meio de um controle mais rígido das alegações 
de características nutricionais – muitas vezes falsas, 
exageradas ou enganosas – presentes nos rótulos e 
na publicidade de alimentos.

O projeto foi inicialmente distribuído à Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS) para decisão em ca-
ráter terminativo. No entanto, por força da aprovação 
dos requerimentos nºs 665 e 677, ambos de 2004, 
a matéria foi distribuída à apreciação prévia da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e 
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), res-
pectivamente.

Na CCJ, foi aprovado parecer favorável ao projeto. 
Por seu turno, na CAE, foi aprovado parecer pela sua 
rejeição. Na seqüência, o projeto veio à CAS, à qual 
caberá decisão terminativa sobre a matéria.

A proposição não recebeu emendas.

II – Análise

O objetivo do PLS nº 26, de 2003, é contribuir 
para a promoção de práticas alimentares saudáveis 
e, por conseguinte, combater o aumento da obesida-
de infantil.

Para tanto, pretende coibir a exploração promo-
cional de características nutricionais dos alimentos, 
uma vez que essa medida pode induzir o consumidor 
a adquirir produtos de baixa qualidade nutricional e a 
reforçar maus hábitos alimentares que, eventualmen-
te, podem levá-lo à obesidade ainda na inffincia ou, 
posteriormente, na idade adulta.

A nosso ver, todavia, a atribuição de destaque às 
características nutricionais dos produtos nem sempre 
é usada de forma a prejudicar o consumidor.

Desse modo, a proposição legislativa em apre-
ço implica a restrição do acesso dos consumidores 
à informação e o desestímulo da indústria para apri-
morar seus produtos alimentícios, visto que suas 
qualidades não mais poderão ser convenientemente 
divulgadas.

Patente está, portanto, o prejuízo econômico a 
ser causado pela aprovação do projeto em análise, na 
medida em que inibe o investimento das indústrias de 
alimentos em tjovas tecnologias para aprimorar o valor 
nutricional de seus produtos.

A despeito das louváveis intenções do autor da 
proposição, entendemos, também, que a sua aprova-
ção trará mais problemas do que vantagens para o 
consumidor brasileiro.

Atualmente, ainda é restrito o número de brasilei-
ros que, no momento da compra, examina e entende 
satisfatoriamente o quadro de informações nutricionais 
presente nos rótulos dos produtos alimentícios. Em 
verdade, muitos consumidores brasileiros não con-
seguem sequer compreender os nomes dos grupos 
básicos de alimentos.

Por esse motivo, cabe ao Poder Público e às au-
toridades sanitárias investirem em um amplo programa 
de educação do consumidor, para dar-lhe condições 
de entender as informações presentes nos rótulos de 
alimentos.

Ademais, a prática de iludir os consumidores 
por meio de declarações nutricionais apelativas vem 
sendo combatida pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA), em especial quanto às de-
nominadas “alegações de propriedades funcionais 
de nutrientes”.

Assim sendo, apesar de entendermos os bons 
propósitos do projeto de lei em análise, acreditamos 
que, em termos do controle dos abusos cometidos na 
rotulagem e na publicidade de alimentos, cabe à agên-
cia reguladora o papel de coibi-los, por meio da ação 
fiscalizadora embasada na regulamentação infralegal. 
Dessa forma, preserva-se o direito das empresas sé-
rias do setor de alimentos de promover a venda e a 
diferenciação de seus produtos por meio de alegações 
verdadeiras e éticas.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela rejeição do PLS 
nº 26, de 2003.

Sala da Comissão,
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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:
....................................................................................

XII – previdência social, proteção e defesa da 
saúde;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria-
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição.
....................................................................................

§ 3º Compete à lei federal:
....................................................................................

II – estabelecer os meios legais que garantam à 
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão 
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
....................................................................................

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.

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

OF. Nº 63/06 – PRES/CAS

Brasília, 17 de maio de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão deliberou pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2003, que “Altera 
o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
proibir a atribuição de destaque às declarações de 
qualidades e de características nutritivas, tanto nas 
embalagens quanto na publicidade de alimentos”, de 
autoria do Senador Tião Viana.

Atenciosamente, – Antonio Carlos Valadares, 
Presidente

DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 250, 
DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO 
FEDERAL

RELATÓRIO

Relatora: Senadora Ana Júlia Carepa

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2003, de 
autoria do Senador Tião Viana, propõe, pelo seu art. 
1º, a alteração do art. 20 do Decreto-Lei nº 986, de 21 
de outubro de 1969, que institui normas básicas so-
bre alimentos, para proibir a atribuição de destaque 
às declarações de qualidades e de características nu-
tritivas, tanto nas embalagens quanto na publicidade 
de alimentos.

Pelo art. 2º da proposição, prevê-se o início da 
vigência da norma para cento e oitenta dias após a 
data de sua publicação.

O projeto foi distribuído a esta Comissão de As-
suntos Sociais – onde, no prazo regulamentar, não fo-
ram apresentadas emendas –, à qual caberá decisão 
terminativa sobre a matéria.

II – Análise

É nobre a intenção do ilustre autor do projeto de 
lei em análise, pois compartilhamos do seu desejo de 
melhorar as condições de saúde da população.

Em um momento em que as atenções do governo 
e da sociedade se voltam para a questão alimentar, a 
proposição mostra-se especialmente oportuna.

No mundo estima-se que haja 300 milhões de 
pessoas obesas e 750 milhões com sobrepeso. Nos 
Estados Unidos, 60% da população adulta está acima 
do peso recomendado. Os números brasileiros são 
menores, mas não menos preocupantes: 28% entre 
os homens e 38% entre as mulheres. É em razão de 
dados como esses que a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) considera hoje a obesidade um problema de 
saúde pública tão sério quanto a desnutrição.

É sabido que a obesidade constitui fator de risco 
importante para inúmeras doenças crônicas comuns 
em nosso meio. Está comprovadamente associada a 
diversas enfermidades, como hipertensão arterial, dia-
betes mellitus, gota e vários tipos de câncer.

Entre as crianças o problema também é sério. 
E preocupa ainda mais pela velocidade da evolução. 
Mesmo em alguns locais do continente africano, o nú-
mero de crianças obesas já supera de longe o de des-
nutridas. No Brasil, há estudos mostrando um salto na 
prevalência da obesidade de 3 para 15% das crianças 
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em um período de 15 anos. Em países desenvolvidos, 
esse índice pode chegar a 30%.

Cabe ressaltar que obesidade e desnutrição não 
são os únicos distúrbios nutricionais dignos de nota. 
O indivíduo submetido a uma dieta inadequada pode 
permanecer dentro do padrão ideal de peso e, mesmo 
assim, apresentar doenças secundârias a deficiências 
ou excessos de determinados nutrientes.

O projeto de lei em análise aborda uma das prin-
cipais causas dessa verdadeira epidemia de obesidade 
que vivenciamos no País: a propaganda dos alimentos. 
Muitas crianças, às vezes autorizadas por pais desavi-
sados, abusam de alimentos bipercalóricos, induzidas 
por certas características nutricionais propaladas pe-
los fabricantes. À restrição a esse exagero no anúncio 
das características nutritivas dos produtos alimentícios 
certamente concorrerá para a melhoria da educação 
nutricional de nossas crianças.

Por fim, além de ter mérito indiscutível, o PLS nº 

26, de 2003, apresenta-se em conformidade com as 
exigências de constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa.

III – Voto

Em vista do exposto e considerando que o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 26, de 2003, possui inegável 
mérito e atende aos requisitos de constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, o voto é por sua 
aprovação.

Sala da Comissão, – Ana Júlia Carepa, Rela-
tora.

PARECER Nº 787, DE 2004

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 529, de 
2003, de autoria da Senadora Serys Shessa-
renko, que altera o Parágrafo único do art. 
39 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providên-
cias, no que concerne ao salário-materni-
dade devido à segurada especial.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relator Ad hoc: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

Recebemos para análise e emissão de parecer o 
Projeto de Lei do Senado nº 529, de 2003, de autoria 
da nobre Senadora Serys Slhessarenko. Trata-se de 
proposição que pretende assegurar a concessão do 
salário-maternidade no valor de um salário mínimo, para 
as seguradas especiais, desde que elas comprovem o 
exercício da atividade rural, ainda que de forma des-

contínua, nos dez meses imediatamente anteriores à 
data do parto ou do atestado médico que recomendou 
o afastamento da atividade rural.

A proposição pretende “assegurar tratamento 
isonômico entre as seguradas contribuinte individual, 
especial e facultativa, especificamente no que concerne 
ao critério para concessão do salário-maternidade à 
segurada especial”. Nesse sentido, o prazo de exercício 
de atividade rural, a ser comprovado pelas seguradas 
especiais, é reduzido de doze para dez meses.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

Normas que disponham sobre a concessão de 
salário-maternidade, no âmbito do Direito Previdenci-
ário, são de iniciativa comum, prevista no art. 61 da 
Constituição Federal. Compete ao Congresso Nacio-
nal legislar sobre a matéria, nos termos do art. 48 da 
mesma Carta. Portanto, com relação à iniciativa e à 
competência para legislar, não há impedimentos cons-
titucionais. Também a juridicidade e a regimentalidade 
foram observadas.

Há, entretanto, a questão do custeio. Reza o § 
5º do art. 195 da Cana Magna que “Nenhum beneficio 
ou serviço da segui-idade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte 
de custeio total” (grifo nosso). E necessário, portanto, 
encontrar uma forma de custear a redução no prazo 
de comprovação do exercício de atividade rural, pe-
las seguradas especiais, quando pleitearem o salá-
rio-maternidade. Haverá, com certeza, um aumento 
no número de beneficiadas, ainda que esse número 
possa ser relativamente pequeno. Cremos que esse 
impedimento constitucional pode ser superado. Es-
tamos apresentando, ao final, proposta de emenda 
nesse sentido.

No mérito, concordamos com os termos da pro-
posição em exame. Nada justifica um tratamento di-
ferenciado para as seguradas especiais. Se o prazo 
de carência para recebimento do beneficio, previsto 
para as seguradas contribuinte individual e facultati-
va, é de dez meses, nenhum argumento relevante há 
para a previsão de um prazo maior pata as trabalha-
doras rurais.

À justiça da inibiativa, finalmente, toma-se mais 
visível se atentarmos para o fato de que, no meio ru-
ral, a comprovação do exercício da atividade é bem 
mais dificil, sem desconsiderar que o tipo de trabalho 
desenvolvido por essas trabalhadoras é pesado e esta-
fante, recomendando, portánto, cúidados especiais no 
período de gestação. Trata-se, em última instânéia, de 
preservar a saúde da gestante, em prol da qualidade 
de vida das novas gerações.
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III – Voto

Em face dos argumentos expostos, opinamos 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 529, 
de 2003, com a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 

529, de 2003, a seguinte redação, acrescentado-se 
ainda art. 3º:

“Art. 2º As despesas decorrentes da re-
dução do prazo de comprovação de ativida-
de rural, para a concessão deste beneficio, 
correrão á conta das dotações próprias dos 
orçamentos da União.

Art. 3º Esta lei entra em vigor no primei-
ro dia do exercício financeiro seguinte ao de 
sua publicação.”

 Sala da Comissão, 
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TEXTO FINAL

 DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 529, DE 2003, APROVADO NA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS SOCIAIS, EM REUNIÃO REALIZADA 

NO DIA 24 DE MAIO DE 2006

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 529, DE 2003

Altera o parágrafo único do artigo 39 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 199], que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências, 
no que concerne ao salário-maternidade 
devido à segurada especial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 39 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei 

nº 8.861, de 25 de março de 1994, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 39.  ..................................................
Parágrafo único. Para a segurada especial 

fica garantida a concessão do salário-materni-
dade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 
que comprove o exercício da atividade rural, 
ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) 
meses imediatamente anteriores à data do 
parto ou do atestado médico que recomende 
o afastamento da atividade rural. (NR)

Art. 2º As despesas decorrentes da redução do 
prazo de comprovação de atividade rural, para a con-
cessão deste beneficio, correrão à conta das dotações 
próprias dos orçamentos da União.

Art. 3º Esta lei entra em vigor no primeiro dia do 
exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

Sala da Comissão,
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OF. Nº 69/06 – PRES/CAS

Brasília, 24 de maio de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, com uma emenda, o Projeto de Lei do Senado 
nº 529, de 2003, que “Altera o parágrafo único do artigo 
39 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências, no que concerne ao salário-
maternidade devido à segurada especial”, de autoria 
da Senadora Serys Slhessarenko.

Atenciosamente, – Senador Antônio Carlos Va-
ladares, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 63/06 – PRES/CAS

Brasília, 17 de maio de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão deliberou pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2003, que “Altera 
o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
proibir a atribuição de destaque às declarações de 
qualidades e de características nutritivas, tanto nas 
embalagens quanto na publicidade de alimentos”, de 
autoria do Senador Tião Viana.

Atenciosamente, – Antônio Carlos Valadares, 
Presidente.

OF Nº 69/06 – PRES/CAS

Brasília, 24 de maio de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, com uma emenda, o Projeto de Lei do Senado 
nº 529, de 2003, que “Altera o parágrafo único do ar-
tigo 39 da Lei n0 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, no que concerne ao 
salário-maternidade devido à segurada especial”, de 
autoria da Senadora Serys Slhessarenko.

Atenciosamente, – Senador Antônio Carlos Va-
ladares, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com referência aos ofícios lidos, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 
3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que os Proje-
tos de Lei do Senado nºs 26 e 529, de 2003, cujos 
pareceres foram lidos anteriormente, sejam aprecia-
das pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200,  DE 2006

Dispõe sobre o Substituto Processual 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Além das prerrogativas previstas no art. 

513 da Consolidação das Leis do Trabalho, cabe ao 
sindicato ou, na falta deste, à federação, autorizado 
por assembléia geral especialmente convocada, salvo 
nos processos em curso, atuar em juízo como subs-
tituto processual dos integrantes das categorias dos 
trabalhadores e de servidores públicos, associados ou 
não, visando a defesa litisconsorcial ativa de seus inte-
resses individuais concernentes à relação de emprego 
ou funcional, desde que seja idêntico o fundamento de 
direito e análoga a situação de fato.

Art. 2º Quando presentes as condições de ação 
mencionadas no artigo anterior, será dispensável a pro-
curação dos substituídos, bem como a apresentação 
de listas de nomes com a petição inicial, e ter-se-ão 
por ineficazes a renúncia a transação ou desistência 
individuais.

Parágrafo único. Quando for necessário, para a 
instrução processual, sejam justificadas as alegações 
da petição inicial, o juiz, a requerimento das partes ou 
de ofício, determinará a juntada de documentos. Caso 
esses não sejam apresentados no prazo estabeleci-
do, será realizada perícia. Esta diligência prévia não 
prejudica que, após a contestação, seja facultada a 
produção de provas.

Art. 3º Havendo possibilidade de conciliação de-
clarada a qualquer tempo pelo sindicato e a parte con-
trária, o juiz concederá ao autor prazo razoável para 
provar a concordância dos empregados titulares a ser 
manifestada em assembléia geral especialmente con-
vocada para este fim.
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Art. 4º A sentença pronunciar-se-á sobre a relação 
de direito e, caso condenatória, fará a condenação re-
cair sobre o empregador sem nomear individualmente 
os empregados.

Art. 5º Na liquidação de sentença, o juiz intimará 
o empregador a oferecer em 8 (oito) dias a lista nomi-
nal dos empregados abrangidos pela relação de direi-
to declarada na decisão cabendo à entidade sindical 
manifestar-se a respeito, oferecendo sua própria lista 
ou requerendo perícia em igual prazo. Havendo diver-
gência o juiz decidirá à luz das provas.

Art. 6º Proferida a sentença de liquidação com 
a lista nominal dos titulares e respectivos valores, pu-
blicar-se-á edital no jornal oficial, facultando-se aos 
interessados o exame das listas nominais disponíveis 
na sede do juízo, seguindo o sindicato substituto com 
a execução, até o depósito das quantias pelo execu-
tado na secretaria do órgão do Judiciário ou em conta 
bancária a ordem do juízo.

Art. 7º A condição de substituto processual não 
habilita o sindicato a confessar, reconhecer a procedên-
cia do pedido de outrem, transigir, desistir, renunciar, 
receber, dar quitação e firmar compromisso, exceto se 
autorizado por assembléia geral.

Art. 8º Quando houver execução em dinheiro o 
sindicato substituto deverá, até 60 dias após o recebi-
mento, informar ao juízo o nome dos susbstituídos que 
eventualmente não tenham recebido as importâncias 
a eles destinadas.

Art. 9º A reclamação trabalhista proposta pelo 
titular do direito independe da ajuizada pelo sindica-
to, não podendo, porém, a condenação ou acordo ter 
valor inferior ao reconhecido ao mesmo indivíduo, por 
sentença irrecorrível, na demanda sindical.

Parágrafo único. Se a sentença de mérito ou a 
de liquidação na ação do titular preceder no tempo a 
da demanda sindical, é assegurado ao titular prejudi-
cado receber, na execução da outra demanda, o saldo 
condenatório.

Art. 10. Nas ações de que trata esta lei são ga-
rantidos a todos os substituídos os benefícios da as-
sistência judiciária de que tratam as leis nº 1.060/50 
e 5584/70.

Art. 11. A partir do início da vigência desta lei não 
se admitirá a substituição processual sem prévia auto-
rização de assembléia geral da categoria profissional 
especialmente convocada.

Art. 12. Nas reclamações com base nesta lei apli-
car-se-á, quanto ao acompanhamento pelo Ministério 
Público, o disposto no artigo 92 do Código de Prote-

ção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990).

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Ao propormos este Projeto de Lei, vislumbramos 
avanços nas relações judiciais entre empregados e 
empregadores, entendemos equilibrar esta relação e 
notadamente aliviar a demanda de processo judicial 
que em muito afoga nosso judiciário.

Não poucas vezes temos demandas judiciais 
que, necessariamente exigem litisticonsórcio no pólo 
ativo da lide, exemplificamos caso como cobranças de 
diferenças de FGTS ou descumprimento de acordo co-
letivo e outras, é neste aspecto que avançamos, visto 
que teremos, nestes casos, o sindicato substituindo o 
trabalhador, de forma coletiva, situação em que ense-
jaria, hoje, centenas de demandas judiciais, mas com 
este avanço teríamos uma única demanda.

Esta formalização legal já encontra sintonia em 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) quando, 
após décadas de espera, os trabalhadores sindicali-
zados tiveram reconhecido, mediante procuração, o 
direito de ter seu sindicato, confederação ou central, 
figurando no pólo ativo da lide em substituição a ele. 
Este fato abre o precedente para a tranqüila tramitação 
desta propositura bem como também inicia a pacifica-
ção desta decisão.

Também não poucas vezes nos deparamos com 
retaliações de empregadores quando o empregado bus-
ca o judiciário para compeli-lo a respeitar seus direitos 
trabalhistas contratados. Com esta medida aprovada 
certamente tiraremos do patrão esta possibilidade, in-
clusive pelo fato de que só após a decisão da lide é que 
serão nominados os empregados beneficiados.

Nas demandas judiciais propostas individualmente 
existe um custo para o empregado titulado de “hono-
rários advocatícios”, sem discutirmos a justiça desta 
cobrança, visto termos um outro trabalhador que presta 
os serviços advocatícios, estamos concedendo bene-
fício ao empregado quando barateamos este custo já 
que o sindicato tem em seus quadros departamentos 
jurídicos que sustentaram as demandas propostas.

Entre outros objetivos, ao apresentarmos esta 
propositura legislativa, queremos permear de clareza 
a ação sindical em defesa dos direitos individuais e 
coletivos da categoria na esfera judicial e administrati-
va sem, contudo, que esta defesa se funde em razões 
políticas, ou seja, que esta prerrogativa se ative de 
modo conseqüente e inteiramente em prol da melho-
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ria das relações empregatícias e relações judiciais que 
demandem empregados e empregadores.

A previsão do art. 8º, inciso III da Constituição 
Federal combinado com o art. 513 e seguintes da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) se valori-
zam com esta propositura a qual esperamos contar 
com apoio irrestrito de todos os meus pares para sua 
aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindi-

cal, observado o seguinte:
....................................................................................

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in-
teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais ou administrativas;
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

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

LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

Estabelece normas para a conces-
são de assistência judiciária aos neces-
sitados.

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

LEI Nº 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970

Dispõe sobre normas de Direito Pro-
cessual do Trabalho, altera dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, disci-
plina a concessão e prestação de assistên-
cia judiciária na Justiça do Trabalho, e dá 
outras providências.

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

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

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
a) representar, perante as autoridades adminis-

trativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva 

categoria ou profissão liberal ou interesses individu-
ais dos associados relativos à atividade ou profissão 
exercida;

b) celebrar contratos coletivos de trabalho;
c) eleger ou designar os representantes da res-

pectiva categaria ou profissão liberal;
d) colaborar com o Estado, como órgãos técni-

cos e consultivos, na estudo e solução dos problemas 
que se relacionam com a respectiva categoria ou pro-
fissão liberal;

e) impor contribuições a todos aqueles que parti-
cipam das categorias econômicas ou profissionais ou 
das profissões liberais representadas.

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados 
terão, outrossim, a prerrogativa de fundar e manter 
agências de colocação.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2006

Estabelece o fim do fator previdenci-
ário para o cálculo do salário-de-benefício 
do Regime Geral de Previdência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste, 
para os benefícios de que tratam as alíneas a, 
b, c, d, e e h do inciso I do art. 18, na média 
aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por 
cento de todo o período contributivo.

§ 1º  .......................................................
§ 6º No caso de segurado especial, o 

salário-de-benefício, que não será inferior ao 
salário mínimo, consiste, para os benefícios 
de que tratam as alíneas a, b, c, d, e e h do 
inciso I do art. 18, em um treze avos da média 
aritmética simples dos maiores valores sobre 
os quais incidiu a sua contribuição anua!, cor-
respondentes a oitenta por cento de todo o 
período contributivo. (NR)”

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

Art. 3º Revogam-se os incisos I e II do caput, os 
incisos I e II do § 6º, os §§ 7º, 8º e 9º do art. 29 da Lei 
nº 8.213, de 1991, e os arts. 5º e 7º, da Lei nº 9.876, de 
26 de novembro de 1999.
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Justificação

A Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, 
substituiu o cálculo do salário-de-benefício dos segu-
rados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
da média dos últimos 36 salários-de-contribuição 
pela média dos maiores salários-de-contribuição 
correspondentes a 80% de todo o período contribu-
tivo do segurado, contado a partir de 1º de julho de 
1994, data de adoção do real como unidade mone-
tária nacional.

Trata-se de mudança que tornou a aposentado-
ria do segurado do RGPS mais próxima da respectiva 
contribuição, dando mais consistência atuarial ao re-
gime. Essa mudança foi possível porque a EC nº 20, 
de 1998, desconstitucionalizou a matéria, podendo a 
lei ordinária dispor sobre ela.

A segunda alteração, instituída pela citada lei, 
foi a instituição do fator previdenciário, que deve ser 
multiplicado pela média dos salários-de-contribuição, 
para a obtenção do salário-de-benefício. Trata-se de 
uma fórmula complexa em que foram introduzidas como 
variáveis para o cálculo da aposentadoria a idade, a 
expectativa de sobrevida no momento da aposentado-
ria e o tempo de contribuição.

Assim, o valor do salário-de-benefício do se-
gurado será superior à média dos seus salários-de-
contribuição se o respectivo fator previdenciário for 
maior do que 1 (um) e inferior, se ele for menor do 
que 1 (um).

Ocorre que, para termos um fator previdenciário 
maior que um, o segurado deve ter uma idade avan-
çada, de forma a apresentar uma expectativa de so-
brevida pequena. Isso prejudica principalmente os tra-
balhadores mais pobres e menos especializados, pois 
não conseguem manter empregos estáveis depois de 
determinada idade.

Dessa forma, contamos com apoio dos nobres 
Colegas no sentido de aprovarmos essa proposição 
e retirarmos da forma de cálculo dos benefícios do 
RGPS o fator previdenciário.

Sala das Sessões, Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

O Presidente da República Faço saber que o 
congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

TÍTULO I 
Da Finalidade e dos Princípios Básicos 

da Previdência Social

....................................................................................
Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação 

dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-99)
I – para os benefícios de que tratam as alíneas b 

e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples 
dos maiores salários-de-contribuição correspondentes 
a oitenta por cento de todo o período contributivo, mul-
tiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei nº 
9.876, de 26-11-99)

II – para os benefícios de que tratam as alí-
neas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média 
aritmética simples dos maiores salários-de-contri-
buição correspondentes a oitenta por cento de todo 
o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, 
de 26-11-99)
....................................................................................

§ 6º No caso de segurado especial, o salário-
de-benefício, que não será inferior ao salário mínimo, 
consiste: (Incluído nela Lei nº 9.876,  de 26-11-99)
....................................................................................

I – para os benefícios de que tratam as alíneas b 
e c do inciso I do art. 18, em um treze avos da média 
aritmética simples dos maiores valores sobre os quais 
incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a 
oitenta por cento de todo o período contributivo, mul-
tiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei nº 

9.876, de 26-11-99)
II – para os benefícios de que tratam as alíneas 

a, d, e e h do inciso I do art. 18, em um treze avos da 
média aritmética simples dos maiores valores sobre os 
quais incidiu a sua contribuição anual, corresponden-
tes a oitenta por cento de todo o período contributivo. 
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26-11-99)
....................................................................................

§ 7º O fator previdenciário será calculado con-
siderando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o 
tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, 
segundo a fórmula constante do Anexo desta lei. (In-
cluído pela Lei nº 9.876, de 26-11-99)

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º, a expectativa 
de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria 
será obtida a partir da tábua completa de mortalidade 
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE, considerando-se a média 
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nacional única para ambos os sexos. (Incluído pela Lei 
nº 9.876, de 26-11-99)

§ 9º Para efeito da aplicação do fator previ-
denciário, ao tempo de contribuição do segurado 
serão adicionados: (Incluído pela Lei nº 9.876, de 
26-11-99)

I – cinco anos, quando se tratar de mulher; (In-
cluído pela Lei nº 9.876, de 26-11-99)

II – cinco anos, quando se tratar de professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exer-
cício das funções de magistério na educação infantil 
e no ensino fundamental e médio: (Incluído pela Lei 
nº 9.876, de 26-11-99)

III – dez anos, quando se tratar de professora 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exer-
cício das funções de magistério na educação infantil 
e no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Lei 
nº 9.876, de 26-11-99)
....................................................................................

LEI Nº 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a contribuição previden-
ciária do contribuinte individual, o cálculo 
do benefício, altera dispositivos das Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências.

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

Art. 5º Para a obtenção do salário-de-beneficio, 
o fator previdenciário de que trata o art. 29 da Lei nº 
8.213, de 1991, com redação desta lei, será aplicado 
de forma progressiva, incidindo sobre um sessenta 
avos da média aritmética de que trata o art. 32 desta 
lei, por mês que se seguir a sua publicação, cumulativa 
e sucessivamente, até completar sessenta sessenta 
avos da referida média. (Retificado pelo Senado Fe-
deral, mensagem nº 329-A, de 30-11-99)
....................................................................................

Art. 7º É garantido ao segurado com direito a apo-
sentadoria por idade a opção pela não aplicação do 
fator previdenciário a que se refere o art. 29 da Lei nº 
8.213,   de 1991, com a redação dada por esta lei.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20

Modifica o sistema de previdência so-
cial, estabelece normas de transição e dá 
outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:
....................................................................................

(Ás Comissões de Assuntos Econômi-
cos, e de Assuntos Sociais, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2006

Altera o art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, passa a vigorar com seguinte redação:
Art. 241. Apresentar, adquirir, ainda que gratui-

tamente, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publi-
car, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede 
mundial de computadores ou internet, fotografias ou 
imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito 
envolvendo criança e adolescente.

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

Justificação

O presente projeto pretende incluir no texto do 
art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente a 
figura “adquirir, ainda que gratuitamente”, para fins 
de responsabilidade do agente que compra ou re-
cepta material pornográfico envolvendo criança ou 
adolescente.

Existem estudos que comprovam a necessidade 
de responsabilizar penalmente este agente, pois este 
é um financiador econômico da rede organizada.

As últimas prisões efetuadas no Brasil, Espanha, 
Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Portugal de-
nunciam espantosos casos não apenas de abusos 
sexuais de características pedófilas, mas a fomenta-
ção de redes organizadas de pedofilia. Neste último 
ponto, estudiosos da matéria definem tais redes como 
verdadeiras organizações criminosas, que não visam 
somente o prazer sexual pela prática ostensiva, mas 
também o lucro econômico com o material pornográfico 
produzido com a participação de crianças que variam 
de 1 a 12 anos de idade.

Temos que ter a consciência que esta discus-
são não pode limitar-se apenas a critérios definitó-
rios. As redes de pedofilia são uma realidade que 
está a questionar se as figuras penais já existentes 
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no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente bastam para a repressão e prevenção deste 
tipo de conduta.

Creio que se continuarmos a limitar o tema no 
enfoque individual, subtraindo a realidade das organiza-
ções criminosas de atuação internacional que operam 
um infinito mundo de imagens e produções sexuais 
envolvendo crianças, chegaremos à conclusão, já no-
ticiada por Alberto Silva Franco, de que sem o aperfei-
çoamento das Instituições (Polícia, Ministério Público e 
Judiciário), as normas penais estão fadadas a serem 
meras figuras punitivas de sentidos simbólicos.

Frente a esta realidade, pretendemos punir não 
somente o vendedor de pedofilia, mas também o com-
prador, afinal este estimula a produção de imagens 
sexuais com crianças e adolescentes. Não devemos 
tratar a pedofilia apenas como um processo de reper-
cussões individuais (autor-vítima), mas um processo 
de redes de cooperação com métodos específicos e 
de conseqüências imagináveis que, através do desejo 
sexual insano, vem igualmente a ser um agir lucrativa-
mente econômico, sem limites para com suas vítimas 
em potencial: as crianças.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências.

O Presidente da República: Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, 
divulgar ou publicar, por qualquer meio de comuni-
cação, inclusive rede mundial de computadores ou 
internet, fotografias ou imagens com pornografia ou 
cenas de sexo explícito envolvendo criança ou ado-
lescente: (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12-
11-2003)

Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela 
Lei nº 10.764, de 12-11-2003)

I – agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, 
intermedeia a participação de criança ou adolescente 
em produção referida neste artigo;

II – assegura os meios ou serviços para o arma-
zenamento das fotografias, cenas ou imagens produ-
zidas na forma do caput deste artigo;

III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na 
rede mundial de computadores ou internet, das foto-
grafias, cenas ou imagens produzidas na forma do 
caput deste artigo.

§ 2º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) 
anos: (Incluído pela Lei nº 10.764, de 12–11–2003)

I – se o agente comete o crime prevalecendo-se 
do exercido de cargo ou função;

II – se o agente comete o crime com o fim de obter 
para si ou para outrem vantagem patrimonial.
....................................................................................

(Às Comissões de Direiros Humanos e 
Legislação Participativa, e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à ultima a deci-
são terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Sr. Senador Antero Paes de Barros, a Srª 
Senadora Lúcia Vânia e os Srs. Senadores Leonel 
Pavan, Juvêncio da Fonseca e Flexa Ribeiro enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o § 
2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Ex-cliente liga Bastos a 
conta no exterior”, publicada no jornal Folha de S.Paulo 
em sua edição de 12 de junho do corrente.

A matéria revela declarações dadas à Polícia 
Federal onde um engenheiro afirma ter pago US$4 
milhões no exterior para o atual ministro da Justiça, 
em 1993. O ministro Márcio Thomaz Bastos nega ter 
recebido o dinheiro. A investigação foi arquivada pela 
Polícia Federal em 2004, sem ter ouvido o ministro e 
nem quebrado os sigilos.

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 eu 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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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro do artigo intitulado “Receita comum”, publicado 
pelo jornal O Globo de 19 de junho do corrente ano.

O artigo destaca que “responsabilidade fiscal, 
estímulo à competição, abertura para o exterior são 
princípios básicos para quem deseja sobreviver como 
nação”.

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

Era o que eu tinha a dizer.
Muito 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.)

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL86     



Julho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 4 22283 

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar o artigo intitulado “O PT e o nazismo”, de au-
toria do ilustre Jarbas Passarinho, publicado no jornal 
Correio Braziliense em sua edição de 13 de junho 
do corrente ano.

Em seu excelente texto, o ex-ministro de Estado, 
governador e senador, faz reflexões sobre o triste epi-
sódio da semana que passou, a invasão da Câmara 
dos Deputados pelo MLST. Muito pertinentes os co-
mentários sobre a trajetória do MLST, do Partido dos 
Trabalhadores e o nazismo.

Sr. Presidente, requeiro que o referido artigo 
seja considerado como parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que 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. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para comentar a matéria intitulada “Ministro em causa 
própria”, publicada pela revista Veja de 14 de junho 
do corrente.

A matéria destaca que a gestão de Gilberto Gil 
frente ao Ministério da Cultura é fraca. Contudo, deu 
um belo impulso à sua carreira. Na verdade é impos-
sível separar as missões oficiais do ministro daquilo 
que é puro marketing pessoal do cantor.

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 eu 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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar o artigo publicado pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, de 18 de junho de 2006, intitulado “Obstáculos 
ao emprego”.

O artigo faz um alerta:

“Até onde pode ir o crescimento basea-
do apenas no consumo interno, sobretudo da 
população de baixa renda? Não muito longe, 
prevê o economista, se levar em conta que a 
atual demanda está sendo estimulada pelo 
crescimento do salário mínimo, que não de-
verá se repetir em 2007; por programas so-
ciais sustentados por recursos públicos, que 

são escassos; e por uma oferta generosa de 
crédito... Ou seja, também o mercado interno 
perderá dinamismo e não será capaz de gerar 
empregos suficientes para compensar aqueles 
que o setor exportador começa a cortar”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento, para 
que passe a constar dos Anais do Senado Federal. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

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

    89ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2006 



22286 Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL90     



Julho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 4 22287 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se amanhã, dia 4, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286, de 2006 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Votação, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 286, de 2006, que abre crédito extraor-
dinário, 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.

Parecer sob o nº 778, de 2006-Plen, Re-
lator revisor: Senador Marcelo Crivella, pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação fi-
nanceira e orçamentária da Medida Provisória 
e, no mérito, favorável.

Prazo final: 6-7-2006

2

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 (proveniente 
da Medida Provisória nº 287, de 2006), que 
abre crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério dos Transportes, 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

3

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, (pro-

veniente da Medida Provisória nº 288, de 
2006), que dispõe sobre o salário mínimo 
a partir de 1º de abril de 2006, e estende a 
todos os aposentados e pensionistas do Re-
gime Geral da Previdência Social o mesmo 
percentual aplicado ao Salário Mínimo; revo-
ga 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 mar-
ço 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

4

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-
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

 
5

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 bi-
lhão, setecentos e setenta e cinco  milhões, 
oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos 
e cinqüenta e oito reais, para os fins que es-
pecifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 23-8-2006
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6

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.

7

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.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 22, DE 2000 

(Votação nominal) 
(Tramitando em conjunto com as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 77, de 1999, e 28, de 2000)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 22, de 2000, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que altera disposições da 
Constituição Federal, tornando de execução 
obrigatória à programação constante da lei 
orçamentária anual.

Pareceres sob nºs 103, de 2004, e 443, 
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador César Borges 
– 1º pronunciamento (sobre as Propostas): fa-
vorável, e pela prejudicialidade das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, 28, 
de 2000, e 24, de 2003, que tramitam em con-
junto; 2º pronunciamento (sobre as Emendas 
nºs 1 a 4, de Plenário): pela aprovação das 
Emendas nºs 1 a 3, na forma de subemendas 
que apresenta, e da Emenda nº 4.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 77, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição 

nºs 22 e 28, de 2000)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
77, de 1999, tendo como primeiro signatário o 
Senador Íris Rezende, que imprime força co-
gente à lei orçamentária anual, acrescentando 
dispositivos ao art. 165 e alterando o inciso VI 
do art. 167, ambos da Constituição Federal.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 28, DE 2000 

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição 

nºs 77, de 1999, e 22, de 2000)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
28, de 2000, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que dá nova redação 
ao inciso I do § 9º do art. 165, ao caput do art. 
166 e acrescenta novo parágrafo ao mesmo 
artigo da Constituição Federal. (Dispõe sobre 
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos anuais).

11

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).
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Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

12

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.

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 57, DE 2005

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 57, de 2005, tendo como primeiro 
signatário o Senador Marco Maciel, que dá 
nova redação ao § 4º do art. 66 da Constitui-
ção, para permitir que os vetos sejam aprecia-
dos separadamente no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados.

Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

14

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.

15

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.

16

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.

17

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2004 (nº 6.872/2002, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 218 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, alterando 
os limites de velocidade para fins de enquadra-
mentos infracionais e de penalidades.

Parecer favorável, sob nº 666, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho.
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18

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.

19

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.

20

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.

21

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.

22

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.

23

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.

24

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.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2005 (nº 3.969/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
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da República, que fixa os efetivos do Comando 
da Aeronáutica em tempo de paz e dá outras 
providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 673 e 674, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

26

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.

27

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.

28

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.

29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, de 2006 (nº 3.952/2004, 
na Casa de origem), que estabelece as dire-
trizes para a formulação da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais.

Parecer favorável, sob nº 664, de 2006, 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
Relatora: Senadora Ana Júlia Carepa.

30

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.

31

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 autoria do 
Senador Pedro Simon, que acrescenta um inciso 
XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dispon-
do 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).

32

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 
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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.

33

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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Edison Lobão, favo-
rável, com as Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que 
apresenta.

34

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.

35

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.

36

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 23, de 2006, de iniciativa da 
Senadora Patrícia Gomes e outras Senhoras 
Senadoras, que acrescenta parágrafos ao art. 
43 do Regimento Interno do Senado Federal, 
para dispor sobre as licenças à gestante, ao 
adotante e paternidade.

Pareceres sob nºs 563-A e 563, de 2006, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta; e

– Diretora, Relator: Senador João Alber-
to Souza, favorável ao Projeto e à Emenda 
nº 1-CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 56 
minutos.) 

(OS Nº 13974/06)
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Ata da 95ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, João Alberto Souza e Romeu Tuma.

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
 Nº 203, DE 2006

Dispõe sobre a mineralização dos so-
los e a segurança alimentar e nutricional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A segurança alimentar e nutricional é 

um direito do indivíduo e é responsabilidade do 
Estado assegurar as condições para a realização 
desse direito.

Art. 2º Segurança alimentar e nutricional signifi-
ca garantir, a todos, condições de acesso a alimentos 
básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de 
modo permanente e sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais.

Art. 3º A fim de garantir à população os micro-
nutrientes essenciais à formação, manutenção e de-
senvolvimento do organismo humano, o Poder Públi-
co deve estabelecer normas visando a mineralização 
dos solos.

Art. 4º São considerados micronutrientes essen-
ciais, dentre outros, o ferro, o zinco, o cobre, o iodo, o 
manganês, o selênio, o flúor e outros elementos quí-
micos indicados pelas autoridades competentes.

Art. 5º O aporte dos micronutrientes necessários 
à manutenção da saúde da população, sem prejuízo 
ao meio ambiente e sem custos adicionais ao consu-
midor, deve ser garantido por meio do acesso regular 
a alimentos básicos de qualidade.

Art. 6º Os solos utilizados na produção de ali-
mentos de origem vegetal ou animal devem receber, 
na adubação, os elementos químicos que garantam a 
presença, nas quantidades recomendadas pelos órgãos 
nacionais responsáveis pela qualidade dos insumos e 
dos alimentos, dos micronutrientes essenciais.

Art. 7º A escolha dos micronutrientes a serem 
adicionados aos adubos, bem como sua quantidade, 
serão determinados pelos órgãos responsáveis pela 
saúde pública e produção agropecuária.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Na Cúpula Mundial de Alimentação, promovida 
em Roma, em 1994, o Brasil apresentou a seguinte 
definição de segurança alimentar:

A Segurança Alimentar e Nutricional significa 
garantir, a todos, condições de acesso a alimentos 
básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de 
modo permanente e sem comprometer o acesso a ou-
tras necessidades essenciais, com base em práticas 
alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma 
existência digna, em um contexto de desenvolvimento 
integral da pessoa humana.

Do exposto, fica evidente que a segurança alimen-
tar e nutricional deve englobar, além da quantidade, a 
qualidade dos alimentos. Ademais, pesquisa realizada 
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e 
pela Coordenação Geral de Política de Alimentação e 
Nutrição do Ministério da Saúde, acerca da desnutrição 
por micronutrientes no Brasil, indicou sérias deficiên-
cias, especialmente de vitamina A, ferro e iodo.

A deficiência de vitamina A, constatada em ex-
tensas áreas das regiões Norte, Nordeste e Sudeste 
do Brasil, é a principal causa de cegueira evitável no 
mundo.

No que se refere à deficiência de ferro, a anemia 
constitui-se em um dos problemas nutricionais mais 
graves do País, e afeta, especialmente, mulheres em 
idade fértil e crianças de até dois anos. A deficiência de 
iodo, responsável pela ocorrência de bócio, também é 
associada à deficiência mental, auditiva e da fala.

O ferro e a vitamina A podem ser administrados 
por intermédio do enriquecimento de alimentos, tais 
como farinhas, massas ou leite, enquanto a adminis-
tração de iodo é realizada pela adição do mineral ao 
sal de cozinha, prática já consagrada em lei.

Entretanto, existem outros micronutrientes essen-
ciais à saúde e que estão ausentes da alimentação da 
maioria dos brasileiros, inclusive daqueles com maior 
poder aquisitivo. O zinco, o selênio, o cálcio, o ferro e o 
magnésio podem ser encontrados em vegetais, cereais 
e produtos de origem animal utilizados na alimentação 
humana, desde que os solos onde foram produzidos 
apresentem esses elementos em quantidade adequada. 
Como a maioria dos solos brasileiros é carente des-
ses minerais, os alimentos neles produzidos também 
apresentam deficiências em micronutrientes. Desse 
modo, torna-se imperiosa a ingestão de suplementos 
vitamínicos para alcançar os níveis recomendados 
pelos padrões internacionais de nutrição.

A ingestão de suplementos vitamínicos industria-
lizados não é factível em um país com grande parte 
da população vivendo em situação de pobreza. Por-
tanto, restam três opções para combater a deficiência 
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de nutrientes que acomete a população brasileira: o 
enriquecimento de alimentos de consumo popular com 
vitaminas e sais minerais; a distribuição de vitaminas 
industrializadas aos grupos populacionais considerados 
em situação de risco para carências nutricionais; e a 
adição de micronutrientes aos adubos, nos casos de 
comprovada deficiência dos solos em microelementos 
essenciais à saúde.

As duas primeiras opções são de natureza emer-
gencial e estão intimamente relacionadas aos pro-
gramas de saúde e de assistência social, enquanto a 
última opção, pela sua natureza ampla, exigiria acor-
dos entre as áreas de saúde pública e de produção 
agropecuária.

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, a alimentação 
é um fator determinante e condicionante da saúde da 
população. Outrossim, de acordo com a Lei, compete 
à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) 
formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 
nutrição.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA), autarquia especial vinculada ao Ministério da 
Saúde, é a responsável pela qualidade dos alimentos 
oferecidos à população. Atualmente, a Anvisa está 
realizando um levantamento, em todo o País, dos la-
boratórios com capacidade de análise de nutrientes, 
com o objetivo de subsidiar o banco de dados da Ta-
bela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 
que informa a composição dos principais alimentos 
consumidos no Brasil.

Já o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) têm a atribuição de fiscalizar a pro-
dução e o comércio de fertilizantes, corretivos e inocu-
lantes, enquanto que o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) é o responsável pelas 
políticas nacionais de desenvolvimento social, de se-
gurança alimentar e nutricional, de assistência social 
e de renda de cidadania no País.

Assim, do ponto de vista institucional, a respon-
sabilidade pela política de segurança alimentar, no 
que se refere a mineralização dos alimentos básicos, 
é compartilhada por vários órgãos governamentais, o 
que implica na necessidade de uma política dotada de 
objetivos comuns e de uma coordenação única nas 
ações a serem adotadas.

A promulgação de uma lei sobre a adequada mi-
neralização dos solos, com vistas a melhorar a qualida-
de dos alimentos, irá causar um impacto extremamente 
positivo na saúde de nossa população, razão pela qual 
peço sua aprovação aos nobres pares.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Pedro 
Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras provi-
dências.

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

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária e de Assuntos Sociais, cabendo à úl-
tima a decisão terminativa.)

 PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 204, DE 2006 – COMPLEMENTAR

Torna obrigatória a expedição em brai-
le de documento de arrecadação de receita 
tributária.

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

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 210-A. A Fazenda Pública expedirá 
documento de arrecadação de receita tributária 
em braile a pedido de contribuinte ou respon-
sável portador de deficiência visual.”

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

Justificação

De acordo com o Censo Demográfico 2000, o 
Brasil possui 24,6 milhões de pessoas portadoras 
de deficiência. Delas, 16,6 milhões são incapazes de 
enxergar ou detêm alguma ou grande dificuldade per-
manente de visão, das quais 1,2 milhão possui idade 
compreendida entre zero e catorze anos.

Outro dado estatístico de grande importância é 
o significativo aumento do número de portadores de 
deficiência que tiveram acesso à instrução formal nos 
últimos anos. A esse respeito, basta recordar que, de 
acordo com o Censo Escolar do Ministério da Edu-
cação, entre os anos 2000 e 2004, as matrículas em 
educação especial cresceram 23,6%.

Esses fatos reforçam a idéia de que existe um 
contingente expressivo de pessoas portadoras de de-
ficiência visual habilitadas para a leitura em braile. É 
preciso, pois, oferecer as condições que proporcionem 
a integração social dessas pessoas.

Sabidamente, as pessoas portadoras de defi-
ciência são capazes de trabalhar, circular e exercer, 
com plenitude, os direitos e deveres da cidadania me-
diante o concurso de adaptações que lhes permitam 
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superar as barreiras impostas pelo ambiente em que 
vivem. No caso específico das obrigações de natureza 
tributária, a simples impressão em braile da guia de 
recolhimento permite ao portador de deficiência visual 
efetuar a leitura do documento, não dependendo de 
terceiros para reconhecer uma das principais obriga-
ções de todo cidadão.

A proposição que ora submetemos à apreciação 
das duas Casas do Congresso Nacional tem por ob-
jetivo contribuir para a integração social das pessoas 
portadoras de deficiência visual e para que elas pos-
sam exercer plenamente seus direitos de cidadania, 
razão por que estamos convencidos de contar com o 
apoio necessário para lograr sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Valdir 
Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 
institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios.
....................................................................................

Art. 210. Os prazos fixados nesta lei ou legislação 
tributária serão contínuos, excluindo-se na sua conta-
gem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou ven-
cem em dia de expediente normal na repartição em que 
corra o processo ou deva ser praticado o ato.
....................................................................................

(À Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 2006

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, que estabelece normas para as 
eleições, institui a prestação de contas dos 
pré-candidatos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar com as seguintes alterações.

“Art. 27-A. O postulante a que se refere 
o § 1º, do art. 36, desta lei, poderá arrecadar 
e aplicar recursos para a propaganda de sua 
pré-candidatura, a partir do dia 1º de maio do 
ano das eleições até a data da respectiva con-
venção partidária, observadas, no que couber, 
a regra referente à arrecadação, aplicação de 
recursos e prestação de contas. (NR)”

“Art. 28.   ...............................................

§ 4º Os partidos políticos, as coligações, 
os candidatos e os pré-candidatos são obriga-
dos a divulgar, pela rede mundial de compu-
tadores (Internet), relatórios discriminando os 
recursos em dinheiro, ou estimáveis em dinhei-
ro, que tenham recebido para financiamento da 
campanha ou pré-campanha, os gastos que 
realizarem e a indicação dos nomes dos doa-
dores, pessoas físicas e jurídicas, bem como 
dos valores doados.

§ 5º Os relatórios previstos no parágra-
fo anterior serão divulgados pelo menos uma 
vez a cada dez dias, contados a partir da data 
do pedido de registro da candidatura até a 
data das eleições, em sítio criado pela Jus-
tiça Eleitoral para esse fim, sem prejuízo da 
prestação de contas final prevista no art. 29, 
III e IV desta lei.

§ 6º  No caso de pré-candidato, os rela-
tórios serão divulgados pelo menos uma vez a 
cada dez dias, contados a partir do dia 10 de 
maio até a data da convenção. (NR)”

Art. 2º  O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins-
truções para a execução desta Lei.

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

Justificação

A presente proposição tem o objetivo de aprimorar 
a legislação eleitoral, no que se refere à prestação de 
contas dos recursos arrecadados e aplicados.

Ocorre que não há normas específicas para a ar-
recadação de fundos e prestação de contas antes da 
realização das convenções partidárias que escolhem 
os candidatos que irão concorrer às eleições, vale dizer, 
no período das chamadas pré-candidaturas.

Lembramos que a legislação prevê que pré-candi-
dato pode fazer propaganda intrapartidária com vistas 
à escolha de seu nome na convenção, conforme prevê 
o art. 36, § 1º, da Lei nº 9.504, de 1997. Sendo assim, 
não vemos porque não preveja também a arrecadação 
e gasto de recursos destinados a essa propaganda, 
bem como a correspondente prestação de contas.

De outra parte, é preciso aprimorar a legislação 
recentemente aprovada, que prevê que os candidatos e 
partidos publiquem receitas e despesas de suas cam-
panhas na internet, porque, nos termos da nova norma, 
tal publicação ocorrerá apenas duas vezes e sem a 
obrigação de nomear quais foram os doadores.

Desse modo, estamos apresentando este projeto, 
alterando a Lei nº 9.504, de 1997, com o objetivo de 
estabelecer que os pré-candidatos poderão arrecadar 
e aplicar recursos para a propaganda da respectiva 
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pré-candidatura, observadas, no que couber, as re-
gras referentes à arrecadação, aplicação de recursos 
e prestação de contas.

Outrossim, estamos também estatuindo que da 
divulgação, pela internet, dos recursos recebidos pelos 
partidos e candidatos, deve constar a indicação dos 
nomes dos doadores, pessoas físicas e jurídicas, bem 
como dos valores doados.

Em face do exposto, solicitamos o apoio dos no-
bres colegas para o aperfeiçoamento e ulterior apro-
vação da presente iniciativa.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Valmir Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, 

em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia 
equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabiliza-
ção, desde que não reembolsados.

Da Prestação de Contas

Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritá-

rias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições propor-

cionais, de acordo com os modelos constantes do 
Anexo desta Lei.

§ 1º  As prestações de contas dos candidatos 
às eleições majoritárias serão feitas por intermédio 
do comitê financeiro, devendo ser acompanhadas dos 
extratos das contas bancárias referentes à movimen-
tação dos recursos financeiros usados na campanha 
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação 
dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º  As prestações de contas dos candidatos às 
eleições proporcionais serão feitas pelo comitê finan-
ceiro ou pelo próprio candidato.

§ 3º  As contribuições, doações e as receitas de 
que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo 
valor desta no mês em que ocorrerem.

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e 
demais informações dos candidatos às eleições ma-
joritárias e dos candidatos às eleições proporcionais 
que optarem por prestar contas por seu intermédio, 
os comitês deverão:
....................................................................................

III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigési-
mo dia posterior à realização das eleições, o conjunto 
das prestações de contas dos candidatos e do próprio 

comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipó-
tese do inciso seguinte;

IV – havendo segundo turno, encaminhar a pres-
tação de contas dos candidatos que o disputem, re-
ferente aos dois turnos, até o trigésimo dia posterior 
a sua realização.
....................................................................................

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permi-
tida após o dia 5 de julho do ano da eleição.

§ 1º  Ao postulante a candidatura a cargo ele-
tivo é permitida a realização, na quinzena anterior à 
escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária 
com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de 
rádio, televisão e outdoor.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 206, DE 2006.

Dispõe sobre a concessão de pensão 
especial às pessoas atingidas pela hanse-
níase que foram submetidas a isolamento 
e internação compulsórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado, às pessoas atingidas pela 

hanseníase e que foram submetidas a isolamento e 
internação compulsórios em hospitais-colônia, pensão 
mensal vitalícia correspondente a setecentos reais, 
conforme disposto em regulamento.

Art. 2º A pensão de que trata o art. 1º será reajus-
tada anualmente conforme os índices concedidos aos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º O Poder Executivo, em atendimento ao 
disposto no inciso II do art. 5º e no art. 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o 
montante da despesa decorrente do disposto nesta 
Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 
6º do art. 165 da Constituição Federal, que acompa-
nhará o projeto da lei orçamentária cuja apresentação 
se der após de decorridos sessenta dias da publica-
ção desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício subseqüente àquele em que for imple-
mentado o disposto no art. 3º.

Justificação

A hanseníase é conhecida desde os tempos bí-
blicos.
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No Brasil os primeiros leprosários datam da épo-
ca da colonização, construídos com o intuito de isolar 
os doentes. Com o passar do tempo esses estabele-
cimentos tornaram-se verdadeiras cidades, quase que 
auto-suficientes. Eram administrados por prefeitura 
própria, e possuíam, em suas dependências, comér-
cio, escola, igreja, delegacia e cemitério.

Por outro lado, as assim denominadas colônias 
ou hospitais-colônia – os leprosários de outrora – situ-
avam-se em locais de difícil acesso, circundadas por 
cercas e muros altos, com portões permanentemen-
te trancados. Guardas sanitários – alguns armados e 
parte deles recrutados entre os próprios portadores de 
hanseníase – tinham a função de capturar os fugitivos 
e novos enfermos. Longe da propaganda oficial, as co-
lônias mostravam o seu lado mais obscuro: um local de 
reclusão e de isolamento, de dor e de sofrimento, onde 
a sociedade confinava os doentes que temia.

Conforme estudos da geógrafa Elizabeth Amorim 
de Castro, o primeiro estabelecimento destinado ao re-
colhimento de portadores de hanseníase – sem função 
terapêutica, que inexistia na época – foi o Hospital de 
Lázaros, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1741. No 
período colonial e, posteriormente, no Império e na 
República, foram criados inúmeros outros.

Em 1873, o médico norueguês Gerhard A. Han-
sen identificou o agente etiológico da hanseníase, o 
Mycobacterium Ieprae. Em seguida, no ano de 1892, 
a teoria do contágio foi ratificada oficialmente – em 
contraposição à teoria da hereditariedade, que se 
tornara preponderante durante o século XIX – em um 
congresso ocorrido na cidade de Viena e na 1ª Con-
ferência Internacional de Lepra, realizada em Berlim, 
em 1897.

Na época, a experiência norueguesa de combate 
à doença, caracterizada por notificação obrigatória, iso-
lamento e vigilância epidemiológica, tudo acompanhado 
por um forte aparato legal, tornou-se exemplo mundial 
de política eficaz no combate á hanseníase.

Desse modo, o isolamento dos doentes passou a 
ser embasado na comprovação científica do contágio 
e não mais apenas no preconceito. A sociedade, em 
nome da ciência e da saúde pública, decretou o exílio 
das pessoas com hanseníase.

No Brasil, a legislação sanitária da Primeira Repú-
blica estava em conformidade com os conhecimentos 
científicos da época. Os Decretos nos 5.156, de 1904 
(Regulamento Sanitário Federal), e 10.821, de 1914 
previam o isolamento de pessoas com hanseníase em 
colônias construídas especificamente para esse fim.

O Decreto Federal nº 16.300, de 31 de dezembro 
de 1923, por sua vez, reforçou a disposição de que 
o isolamento das pessoas com hanseníase deveria 

ocorrer, preferencialmente em colônias, definidas nesta 
norma como estabelecimentos nosocomiais. Porém, a 
imposição legal não podia ser cumprida à risca, uma 
vez que o número desses estabelecimentos no Brasil 
era insuficiente.

No final da década de vinte do século passado, 
havia um clima de pânico social em relação aos do-
entes. Marginalizados, os portadores de hanseníase 
não podiam trabalhar e, sem condições de subsistir, 
mendigavam pelas ruas.

No primeiro Governo de Getúlio Vargas (1930-45), 
o combate à hanseníase foi ainda mais disciplinado e 
sistematizado.

Reforçou-se, então, a política de isolamento com-
pulsório que mantinha os doentes asilados em hospi-
tais-colônia. Quando se concluiu a rede asilar do País, 
o isolamento forçado ocorreu em massa.

A maior parte dos pacientes dos hospitais-colônia 
foi capturada ainda na juventude. Foram separados de 
suas famílias de forma violenta – caçados e laçados 
como animais – e internados compulsoriamente. Em 
sua maioria, permaneceram institucionalizados por 
várias décadas.

Muitos se casaram e tiveram filhos durante o pe-
ríodo de internação. Os filhos, ao nascer, eram imedia-
tamente separados dos pais e levados para instituições 
denominadas “preventórios”.  Na maioria dos casos, 
não tinham quase nenhum contato com os pais.

A disciplina nos preventórios era extremamente 
rígida, com a aplicação habitual de castigos físicos 
desmesurados. As crianças eram submetidas a uma 
espécie de “lavagem cerebral” e induzidas a se es-
quecerem de seus pais, porquanto a hanseníase era 
considerada uma “mancha” na família.

Nos hospitais, as fugas eram freqüentes, mas a 
dificuldade de viver no mundo exterior forçava os pa-
cientes a voltar. O medo de ser punido – pois existiam 
celas e até solitárias nos hospitais – fazia com que o 
paciente fugitivo, ao retornar ao sistema, buscasse 
uma instituição diferente daquela de origem para se 
abrigar.

Os anos se passaram, e o Brasil, seguindo a 
tendência  mundial, começou a pôr fim ao isolamento 
compulsório na década de sessenta do século pas-
sado, por meio do Decreto nº 968, de 7 de  maio de 
1962, mantendo um regime de transição semi-aberto 
até meados da década de setenta.

Dos cento e um hospitais-colônia outrora exis-
tentes no País, cerca de trinta e três continuam par-
cialmente ativos. Estes abrigam antigos doentes que 
passaram a vida nas colônias e hoje não têm para 
onde ir, além de ex-pacientes que saíram, depois de 
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liberados, mas retornaram por não ter condições de 
sobreviver fora da instituição.

Em verdade, nos últimos vinte anos, com a con-
solidação da cura da hanseníase por meio da poliqui-
mioterapia – tratamento com múltiplos medicamentos 
– realizada no âmbito da assistência ambulatorial, os 
hospitais-colônia passaram, via de regra, apenas a 
asilar antigos doentes que não possuíam mais víncu-
los familiares ou sociais fora de seus muros e aqueles 
que, mesmo curados, continuavam dependentes de 
tratamento por conta de seqüelas.

Estima-se que existam atualmente cerca de três 
mil pessoas remanescentes do período em que se 
preconizava o isolamento sanitário compulsório para 
as pessoas com hanseníase.

Esses indivíduos, após anos de isolamento força-
do, perderam a capacidade para uma vida normal.

Os estarrecedores depoimentos dos pacientes 
remanescentes do período de internação compulsória, 
que infelizmente abundam na literatura especializada, 
possibilitam apreender uma dimensão mais real e hu-
mana do problema das pessoas com hanseníase no 
Brasil. O presente projeto de lei prevê indenização para 
essas pessoas, apesar de a ação do Estado, ainda que 
embasada nas teorias científicas vigentes à época, ter 
causado danos irreparáveis e irrecuperáveis.

Como são poucas as pessoas atingidas pela 
hanseníase que sobreviveram a essa situação sem 
paralelo na história humana, o gasto decorrente da 
aprovação deste projeto é irrisório.

O valor do benefício proposto é de setecentos 
reais, o que equivale a dois salários mínimos. No tex-
to da proposição não vinculamos o benefício ao piso 
nacional, pois tal prática é vedada pelo inciso IV do 
art. 7º da Carta Magna. Ademais, o art. 3º do projeto 
assegura que não haverá conflito com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

A estimagtização dos portadores de hanseníase 
é um fato histórico irretorquível. No âmbito internacio-
nal, o Governo Japonês foi pioneiro ao reconhecer a 
figura do “exilado sanitário” e a estabelecer indeniza-
ção para as pessoas com hanseníase que sofreram 
reclusão compulsória por motivos sanitários. Cabe, 
agora, ao Governo Brasileiro resgatar, ainda que so-
mente uma ínfima parte, a dívida que a sociedade tem 
com esses cidadãos.

Apesar de a omissão do Estado ter causado danos 
irreparáveis e irrecuperáveis, a aprovação deste proje-
to, que ora proponho, combinada com o cumprimento 
da meta de eliminação da hanseníase, em dezembro 
de 2006, conforme anunciada pelo próprio Ministério 
da Saúde, significará, sem dúvida, um marco na Ad-
ministração Pública, pois se traduzirá em um gesto de 

humildade, de remissão e, porque não admitir, um ato 
de amor ao próximo.

Permito-me uma licença quase poética para evocar 
a figura carismática de Francisco Augusto Vieira Nunes 
– o Bacurau – , que ajudou a fundar o Movimento de 
Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase 
– Mohan, e em razão de sua luta foi escolhido como seu 
primeiro presidente, e mencionar aqui o seu lema:

“O amor ainda continua sendo o melhor 
remédio para todos os males do mundo, des-
de que seja traduzido em trabalho, em ética, 
em humildade, em compromisso, em justiça... 
Hanseníase também se cura com amor.”

Uma causa tão bela e tão justa que, estou certo, 
contarei com o apoio dos meus nobres colegas.

Sala das Sessões,  4 de Julho de 2006. – Sena-
dor Tião Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

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

SEÇÃO III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias, e com as normas 
desta Lei Complementar:
....................................................................................

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
....................................................................................

SUBSEÇÃO I 
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. considera-se obrigatória de caráter con-
tinuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que lixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despe-
sa de que trata o caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar 
a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será 
acompanhado de comprovação de que a despesa cria-
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da ou aumentada não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, 
devido seus efeitos financeiros, nos períodos seguin-
tes, ser compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento 
permanente de receita o proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada 
pelo proponente, conterá as premissas e metodologia 
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compa-
tibilidade da despesa com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será 
executada antes da implementação das medidas re-
feridas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que 
a criar ou aumentar.

§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas 
destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento 
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do 
art. 37 da constituição.

§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorro-
gação daquela criada por prazo determinado.

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO II  
Das Finanças Públicas

SEÇÃO I  
 Normas Gerais

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

SEÇÃO II  
 Dos Orçamentos

....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão:
I – o plano plurianual
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.

....................................................................................
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-

nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos, de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 207, de 2006

Proíbe a concessão de crédito e a con-
tratação por licitação a pessoas físicas ou 
jurídicas que tenham incorrido em ato que 
configure a submissão de alguém à condi-
ção degradante de trabalho ou que importe 
grave restrição à sua liberdade individual

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam proibidas a concessão de crédito, 

empréstimos ou financiamentos de qualquer nature-
za oriundos de instituições financeiras, bem como a 
participação em licitações, inclusive pregão e aquelas 
realizadas sob a égide da Lei nº 11.079/2004, a em-
preendedores, pessoas físicas ou jurídicas, condena-
dos em última instância administrativa por conduta que 
implique submissão de alguém à condição degradante 
de trabalho ou que importe em grave restrição à sua 
liberdade individual.

Art. 2º Será punido com multa administrativa de 
R$3.000,00 (três mil reais), por trabalhador, sem pre-
juízo da inclusão do seu nome no cadastro instituído 
pelo art. 5º desta lei e das sanções penais cabíveis, 
o empregador que, direta ou indiretamente, submeter 
alguém à condição degradante de trabalho ou adotar 
prática que importe em grave restrição à liberdade in-
dividual do trabalhador:

§ 1º Para os fins desta lei considera-se condição 
degradante de trabalho:

a) efetuar descontos não previstos em lei 
ou deixar de efetuar o pagamento de débitos 
trabalhistas no prazo legal;

b) causar maus tratos ou sofrimento de-
gradante ao trabalhador;

c) vincular ao contrato de trabalho, ainda 
que informal, o pagamento de quantia, direta ou 
indiretamente ao empregador, por meio de erro, 
dolo, coação, simulação, fraude, ardil, artifício 
ou falta de alternativa de subsistência;

d) impor condições penosas ou insalu-
bres de trabalho e negar ao trabalhador, pro-
teção mínima de vida, saúde e segurança;

e) submeter o trabalhador a situações 
congêneres devidamente identificadas por 
autoridade administrativa competente.

f) reter documentos com a finalidade de 
manter o trabalhador no local de execução 
dos serviços;

§ 2º Para os fins desta lei considera-se grave res-
trição à liberdade individual do trabalhador:

a) subtrair a livre manifestação de vonta-
de quanto às reais condições de trabalho que 
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lhe foram propostas, mediante erro, dolo, simu-
lação, coação ou fraude, ardil ou artifício;

b) praticar atos de comércio de mercado-
rias ou serviços com os próprios empregados 
com inobservância do § 3º do art. 462 da CLT, 
bem como coagir ou induzir o trabalhador a 
que utilize seu armazém ou serviços, com o 
intuito de obter lucro ou mantê-los em situa-
ção de dívida;

c) privar direitos individuais ou sociais, 
por meio de violência, grave ameaça ou por 
qualquer outro meio que dificulte a pessoa de 
se libertar da situação em que se encontra;

d) deixar de assegurar condições de seu 
retomo ao local de origem;

e) deixar de prestar informações sobre a 
localização ou via de acesso do local em que 
se encontra o trabalhador, mediante omissão, 
dissimulação ou negação;

f) cercear, por qualquer modo, o livre 
deslocamento do trabalhador;

g) manter vigilância sobre o trabalhador 
com o emprego de violência ou ameaça;

h) aliciar trabalhador de um local para 
outro do território nacional, inclusive por in-
terposta pessoa;

i) recrutar trabalhador fora da localidade 
de execução do trabalho, mediante fraude ou 
cobrança de qualquer dívida do trabalhador.

§ 3º A multa prevista no caput será aplicável pela 
unidade competente do Ministério do Trabalho, que en-
caminhará, no prazo de dez dias de seu recebimento, 
sob pena de responsabilidade, cópias dos autos de 
infração e relatório de inspeção ao Ministério Público 
Federal e ao Ministério Público do Trabalho, para as 
providências na órbita judicial.

§ 4º A multa será aplicável em dobro em caso de 
reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, 
desacato à autoridade, emprego de artifício ou simu-
lação com o objetivo de fraudar a lei, ou, ainda, em 
caso de trabalho infantil.

Art. 3º As restrições previstas no artigo 1º serão 
mantidas pelo prazo de dois (2) anos, a contar da data 
da condenação administrativa, aos empregadores que 
incidirem em submissão de alguém à condição de tra-
balho degradante ou em grave privação à liberdade in-
dividual do trabalhador, e pelo prazo de cinco (5) anos 
aos que reincidirem.

Art. 4º. o descumprimento do disposto no artigo 
1º sujeitará as instituições financeiras de crédito a mul-
ta de 40% do valor concedido a título de crédito, em-
préstimo ou financiamento, aplicável em procedimento 
instaurado pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único: Os contratos firmados com inob-
servância das proibições previstas no artigo 1º serão con-
siderados nulos de pleno direito, obrigando-se o tomador 
a restituir os recursos corrigidos monetariamente.

Art. 5º O Poder Executivo constituirá em órgão 
competente, cadastro de pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham condenação administrativa final decorren-
te das práticas previstas no art. 2º, § 1º e § 2º, colo-
cando-os à disposição das instituições financeiras e 
órgãos públicos.

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

Justificação

Nos últimos anos, o governo brasileiro tem atuado 
arduamente para erradicar o trabalho que ocorre em 
condição degradante ou importe em grave restrição à 
liberdade individual do trabalhador, que convencionou-
se a chamar de trabalho escravo ou análogo ao trabalho 
escravo. É com vistas a somar esforços e preencher 
uma lacuna legislativa que apresentamos esse Projeto 
de Lei do Senado. Com ele, pretendemos impedir que 
o Estado financie com uma mão o que combate com 
a outra: propomos que pessoas físicas e jurídicas que 
utilizem trabalho análogo ao de escravo não tenham 
acesso a crédito concedido por instituições financeiras, 
inclusive os referentes aos Fundos Constitucionais de 
Financiamento e Fundos Regionais, bem como restrin-
gir a contratação pelo poder público via licitação. No 
presente projeto, criamos a exigência de que o Poder 
Executivo disponibilize às instituições financeiras e ór-
gãos públicos, cadastro de pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham condenação administrativa final decorrente 
da exploração do trabalho escravo.

O Brasil é signatário de diversas Convenções 
da Organização Internacional do Trabalho que repu-
diam o trabalho escravo, bem como de Convenções 
que amparam Direitos Humanos. Entretanto, segundo 
cálculos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), há no 
País 25.000 pessoas submetidas à condição análoga 
ao trabalho escravo.

Um outro dado contundente, atribuído também à 
Comissão Pastoral da Terra, tem sido apresentado no 
debate sobre o tema: entre 1995 e 2001, 49% dos casos 
de escravidão no Brasil ocorreram em locais de criação 
de gado e 25% estavam relacionados ao desmatamento. 
Em muitas ocasiões, o trabalho escravo e o crime am-
biental aparecem reiteradamente interligados, em geral 
o primeiro engendrado para o cometimento do segundo. 
Na região Amazônica, especialmente no Pará, que hoje 
é a fronteira do desmatamento no País e uma das áreas 
mais rapidamente devastadas do mundo, essa conexão 
é explícita e contundente. Em relação aos crimes am-
bientais, a legislação já prevê restrições ao crédito, o 
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que não ocorre nos casos de prática de submissão de 
alguém à condição análoga a de escravo.

Uma das medidas positivas tomadas pelo Governo 
para o combate ao trabalho escravo foi a criação, pelo 
Ministério do Trabalho e do Emprego, do “Cadastro de 
Empregadores Infratores”, denominação oficial da “Lista 
Suja do Trabalho Escravo”. Conforme a última atualização 
da listas suja, em maio de 2006, registrou-se 159 autu-
ados por emprego de mão-de-obra escrava, dentre eles 
grandes grupos do agronegócio nacional e outros que 
se beneficiam de recursos públicos para financiar suas 
atividades. Outra iniciativa visando apertar o cerco aos 
criminosos foi a assinatura da Portaria no. 1.150, de 2003, 
do Ministério da Integração Nacional. Ela “recomenda 
aos agentes financeiros que se abstenham de conceder 
financiamentos ou qualquer outro tipo de assistência 
com recursos sob a supervisão deste Ministério para 
as pessoas físicas e jurídicas que venham a integrar a 
relação (...) de empregadores e de propriedades rurais 
que submetam trabalhadores a formas degradantes de 
trabalho ou que os mantenham em condições análogas 
ao de trabalho escravo”. Ambas são medidas fortes e 
decisivas para o combate a esse crime.

Entretanto, para evitar que tais atos administra-
tivos sejam questionados na esfera judicial, é preciso 
que haja previsão no ordenamento jurídico, de forma a 
resguardar a administração pública em relação à con-
secução dos procedimentos que serão adotados pelos 
órgãos públicos competentes, tornando-os assim atos 
vinculados. Para tanto, apresentamos o presente Pro-
jeto, que estimulará práticas exemplares e compatíveis 
com o mercado, ao propiciar maiores oportunidades 
aos empreendedores que têm compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, ao tempo em que cria 
mecanismos legítimos para coibir ações ilícitas.

Acreditamos no progresso do País e queremos 
o seu crescimento. O que não podemos admitir é que 
ele ocorra às custas dos Direitos Humanos e do Meio 
Ambiente. Temos convicção de que há limites morais 
para o crescimento, e que esses se baseiam no res-
peito à pessoa humana e à natureza. Entendemos, 
também, que o crescimento econômico deve estar ao 
lado da distribuição de renda e da inclusão social: o 
crescimento real de um país não deve se coadunar com 
a concentração de renda nas mãos de poucos ou com 
a opressão de uns sobre outros. Nossa concepção de 
desenvolvimento é aquela que vai além do puramente 
econômico, e engloba critérios de cidadania, sem a qual 
não há razão para nossa ação política, que se pretende 
transformadora da injusta realidade do País.

Sendo assim, pelas razões apresentadas, soli-
cito aos Senhores Parlamentares apoio à aprovação 
do presente Projeto.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dora Ana Júlia Carepa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública.

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

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para licita-
ção e contratação de parceria público-privada no âm-
bito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos órgãos da 
Administração Pública direta, aos fundos especiais, às 
autarquias, às fundações públicas, às empresas pú-
blicas, às sociedades de economia mista e às demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato ad-
ministrativo de concessão, na modalidade patrocinada 
ou administrativa.

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando en-
volver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.

§ 2º concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva exe-
cução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

§ 3º Não constitui parceria público-privada a con-
cessão comum, assim entendida a concessão de ser-
viços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não en-
volver contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado.

§ 4º É vedada a celebração de contrato de par-
ceria público-privada:

I – cujo valor do contrato seja inferior a 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

II – cujo período de prestação do serviço seja 
inferior a 5 (cinco) anos; ou

III – que tenha como objeto único o fornecimento 
de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equi-
pamentos ou a execução de obra pública.

Art. 3º As concessões administrativas regem-se 
por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o dis-

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL106     



22334 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

posto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995.

§ 1º As concessões patrocinadas regem-se por 
esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto 
na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis 
que lhe são correlatas.

§ 2º As concessões comuns continuam regidas 
pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas 
leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o 
disposto nesta Lei.

§ 3º continuam regidos exclusivamente pela Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe 
são correlatas os contratos administrativos que não 
caracterizem concessão comum, patrocinada ou ad-
ministrativa.

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada 
serão observadas as seguintes diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões de 
Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

II – respeito aos interesses e direitos dos desti-
natários dos serviços e dos entes privados incumbidos 
da sua execução;

III – indelegabilidade das funções de regulação, 
jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de ou-
tras atividades exclusivas do Estado;

IV – responsabilidade fiscal na celebração e exe-
cução das parcerias;

V – transparência dos procedimentos e das de-
cisões;

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII – sustentabilidade financeira e vantagens so-

cioeconômicas dos projetos de parceria.

CAPÍTULO II 
Dos Contratos de Parceria Público-Privada

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria pú-
blico-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 
devendo também prever:

I – o prazo de vigência do contrato, compatível 
com a amortização dos investimentos realizados, não 
inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) 
anos, incluindo eventual prorrogação;

II – as penalidades aplicáveis à Administração 
Pública e ao parceiro privado em caso de inadimple-
mento contratual, fixadas sempre de forma propor-
cional à gravidade da falta cometida, e às obrigações 
assumidas;

III – a repartição de riscos entre as partes, inclu-
sive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraordinária;

IV – as formas de remuneração e de atualização 
dos valores contratuais;

V – os mecanismos para a preservação da atu-
alidade da prestação dos serviços;

VI – os fatos que caracterizem a inadimplência 
pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo 
de regularização e, quando houver, a forma de acio-
namento da garantia;

VII – os critérios objetivos de avaliação do de-
sempenho do parceiro privado;

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de ga-
rantias de execução suficientes e compatíveis com os 
ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 
3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, 
o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995;

IX – o compartilhamento com a Administração 
Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro 
privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado:

X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, 
podendo o parceiro público reter os pagamentos ao 
parceiro privado, no valor necessário para reparar as 
irregularidades eventualmente detectadas.

§ 1º As cláusulas contratuais de atualização au-
tomática de valores baseadas em índices e fórmulas 
matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem 
necessidade de homologação pela Administração Pú-
blica, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde 
houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após apresen-
tação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou 
no contrato para a rejeição da atualização.

§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente:
I – os requisitos e condições em que o parceiro 

público autorizará a transferência do controle da socie-
dade de propósito específico para os seus financiado-
res, com o objetivo de promover a sua reestruturação 
financeira e assegurar a continuidade da prestação 
dos serviços, não se aplicando para este efeito o pre-
visto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II – a possibilidade de emissão de empenho em 
nome dos financiadores do projeto em relação às obri-
gações pecuniárias da Administração Pública;

III – a legitimidade dos financiadores do projeto 
para receber indenizações por extinção antecipada 
do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos 
fundos e empresas estatais garantidores de parcerias 
público-privadas.

Art. 6º A contraprestação da Administração Pú-
blica nos contratos de parceria público-privada poderá 
ser feita por:

I – ordem bancária;
II – cessão de créditos não tributários;
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III – outorga de direitos em face da Administra-
ção Pública;

IV – outorga de direitos sobre bens públicos do-
minicais;

V – outros meios admitidos em lei.
Parágrafo único. O contrato poderá prever o pa-

gamento ao parceiro privado de remuneração variá-
vel vinculada ao seu desempenho, conforme metas e 
padrões de qualidade e disponibilidade definidos no 
contrato.

Art. 7º A contraprestação da Administração Pú-
blica será obrigatoriamente precedida da disponibili-
zação do serviço objeto do contrato de parceria pú-
blico-privada.

Parágrafo único. É facultado à Administração Pú-
blica, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da 
contraprestação relativa a parcela fruível de serviço 
objeto do contrato de parceria público-privada.

CAPÍTULO III 
Das Garantias

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela 
Administração Pública em contrato de parceria público-
privada poderão ser garantidas mediante:

I – vinculação de receitas, observado o disposto 
no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;

II – instituição ou utilização de fundos especiais 
previstos em lei;

III – contratação de seguro-garantia com as com-
panhias seguradoras que não sejam controladas pelo 
Poder Público;

IV – garantia prestada por organismos interna-
cionais ou instituições financeiras que não sejam con-
troladas pelo Poder Público;

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou 
empresa estatal criada para essa finalidade;

VI – outros mecanismos admitidos em lei.

CAPÍTULO IV 
Da Sociedade de Propósito Específico

Art. 9º Antes da celebração do contrato, deverá 
ser constituída sociedade de propósito específico, in-
cumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

§ 1º A transferência do controle da sociedade 
de propósito específico estará condicionada à auto-
rização expressa da Administração Pública, nos ter-
mos do edital e do contrato, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995.

§ 2º A sociedade de propósito específico poderá 
assumir a forma de companhia aberta, com valores 
mobiliários admitidos a negociação no mercado.

§ 3º A sociedade de propósito específico deve-
rá obedecer a padrões de governança corporativa e 
adotar contabilidade e demonstrações financeiras pa-
dronizadas, conforme regulamento.

§ 4º Fica vedado à Administração Pública ser ti-
tular da maioria do capital votante das sociedades de 
que trata este Capítulo.

§ 5º A vedação prevista no § 4º deste artigo não 
se aplica à eventual aquisição da maioria do capital 
votante da sociedade de propósito específico por insti-
tuição financeira controlada pelo Poder Público em caso 
de inadimplemento de contratos de financiamento.

CAPÍTULO V 
Da Licitação

Art. 10. A contratação de parceria público-priva-
da será precedida de licitação na modalidade de con-
corrência, estando a abertura do processo licitatório 
condicionada a:

I – autorização da autoridade competente, funda-
mentada em estudo técnico que demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contrata-
ção, mediante identificação das razões que justifiquem 
a opção pela forma de parceria público-privada;

b) que as despesas criadas ou aumentadas não 
afetarão as metas de resultados fiscais previstas no 
Anexo referido no § 1º do art. 4º da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa; e

c) quando for o caso, conforme as normas edita-
das na forma do art. 25 desta Lei, a observância dos 
limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 
29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administra-
ção Pública relativas ao objeto do contrato;

II – elaboração de estimativa do impacto orçamen-
tário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o 
contrato de parceria público-privada;

III – declaração do ordenador da despesa de que 
as obrigações contraídas pela Administração Pública 
no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 
diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orça-
mentária anual;

IV – estimativa do fluxo de recursos públicos 
suficientes para o cumprimento, durante a vigência 
do contrato e por exercício financeiro, das obrigações 
contraídas pela Administração Pública;

V – seu objeto estar previsto no plano plurianual 
em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado;

VI – submissão da minuta de edital e de contrato 
à consulta pública, mediante publicação na imprensa 
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oficial, em jornais de grande circulação e por meio ele-
trônico, que deverá informar a justificativa para a con-
tratação, a identificação do objeto, o prazo de duração 
do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo míni-
mo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, 
cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da 
data prevista para a publicação do edital; e

VII – licença ambiental prévia ou expedição das 
diretrizes para o licenciamento ambiental do empre-
endimento, na forma do regulamento, sempre que o 
objeto do contrato exigir.

§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c do 
inciso I do caput deste artigo conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, observadas as nor-
mas gerais para consolidação das contas públicas, sem 
prejuízo do exame de compatibilidade das despesas 
com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias.

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer 
em exercício diverso daquele em que for publicado o 
edital, deverá ser precedida da atualização dos estu-
dos e demonstrações a que se referem os incisos I a 
IV do caput deste artigo.

§ 3º As concessões patrocinadas em que mais de 
70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro 
privado for paga pela Administração Pública depende-
rão de autorização legislativa específica.

Art. 11. O instrumento convocatório conterá mi-
nuta do contrato, indicará expressamente a submissão 
da licitação às normas desta Lei e observará, no que 
couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo 
ainda prever:

I – exigência de garantia de proposta do licitan-
te, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei nº 
8.686, de 21 de junho de 1993;

II – (VETADO)
III – o emprego dos mecanismos privados de re-

solução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser reali-
zada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da 
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1998, para dirimir 
conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

Parágrafo único. O edital deverá especificar, quan-
do houver, as garantias da contraprestação do parceiro 
público a serem concedidas ao parceiro privado.

Art. 12. O certame para a contratação de parce-
rias público-privadas obedecerá ao procedimento pre-
visto na legislação vigente sobre licitações e contratos 
administrativos e também ao seguinte:

I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de 
qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se 
os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, 
os quais não participarão das etapas seguintes;

II – o julgamento poderá adotar como critérios, 
além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:

a) menor valor da contraprestação a ser paga 
pela Administração Pública;

b) melhor proposta em razão da combinação do 
critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo 
com os pesos estabelecidos no edital;

III – o edital definirá a forma de apresentação das 
propostas econômicas, admitindo-se:

a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou
b) propostas escritas, seguidas de lances em 

viva voz;
IV – o edital poderá prever a possibilidade de 

saneamento de falhas, de complementação de insu-
ficiências ou ainda de correções de caráter formal no 
curso do procedimento, desde que o licitante possa 
satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no ins-
trumento convocatório.

§ 1º Na hipótese da alínea b do inciso III do ca-
put deste artigo:

I – os lances em viva voz serão sempre ofereci-
dos na ordem inversa da classificação das propostas 
escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade 
de lances;

II – o edital poderá restringir a apresentação de 
lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita 
for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor 
da melhor proposta.

§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de 
qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, 
com base em exigências, parâmetros e indicadores de 
resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza 
e objetividade no edital. 

Art. 13. O edital poderá prever a inversão da or-
dem das fases de habilitação e julgamento, hipótese 
em que:

I – encerrada a fase de classificação das propos-
tas ou o oferecimento de lances, será aberto o invó-
lucro com os documentos de habilitação do licitante 
mais bem classificado, para verificação do atendimento 
das condições fixadas no edital;

II – verificado o atendimento das exigências do 
edital, o licitante será declarado vencedor;

III – inabilitado o licitante melhor classificado, se-
rão analisados os documentos habilitatórios do licitante 
com a proposta classificada em 2º (segundo) lugar, e 
assim, sucessivamente, até que um licitante classifi-
cado atenda às condições fixadas no edital;

IV – proclamado o resultado final do certame, 
o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições 
técnicas e econômicas por ele ofertadas.
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CAPÍTULO VI 
Disposições Aplicáveis à União

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão ges-
tor de parcerias público-privadas federais, com com-
petência para:

I – definir os serviços prioritários para execução 
no regime de parceria público-privada;

II – disciplinar os procedimentos para celebração 
desses contratos;

III – autorizar a abertura da licitação e aprovar 
seu edital;

IV – apreciar os relatórios de execução dos con-
tratos.

§ 1º O órgão mencionado no caput deste artigo 
será composto por indicação nominal de um repre-
sentante titular e respectivo suplente de cada um dos 
seguintes órgãos:

I – Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das 
respectivas atividades;

II – Ministério da Fazenda;
III – Casa Civil da Presidência da República.
§ 2º Das reuniões do órgão a que se refere o caput 

deste artigo para examinar projetos de parceria públi-
co-privada participará um representante do órgão da 
Administração Pública direta cuja área de competência 
seja pertinente ao objeto do contrato em análise.

§ 3º Para deliberação do órgão gestor sobre a 
contratação de parceria público-privada, o expediente 
deverá estar instruído com pronunciamento prévio e 
fundamentado:

I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, sobre o mérito do projeto;

II – do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade 
da concessão da garantia e à sua forma, relativamente 
aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento 
do limite de que trata o art. 22 desta Lei.

§ 4º Para o desempenho de suas funções, o ór-
gão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura 
de apoio técnico com a presença de representantes 
de instituições públicas.

§ 5º O órgão de que trata o caput deste artigo re-
meterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas 
da União, com periodicidade anual, relatórios de de-
sempenho dos contratos de parceria público-privada.

§ 6º Para fins do atendimento do disposto no in-
ciso V do art. 4º desta Lei, ressalvadas as informações 
classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata 
o § 5º deste artigo serão disponibilizados ao público, 
por meio de rede pública de transmissão de dados.

Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências 
Reguladoras, nas suas respectivas áreas de compe-
tência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, 

proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os con-
tratos de parceria público-privada.

Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Re-
guladoras encaminharão ao órgão a que se refere o 
caput do art. 14 desta Lei, com periodicidade semes-
tral, relatórios circunstanciados acerca da execução 
dos contratos de parceria público-privada, na forma 
definida em regulamento.

Art. 16. Ficam a União, suas autarquias e fun-
dações públicas autorizadas a participar, no limite 
global de R$6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), 
em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 
– FGP, que terá por finalidade prestar garantia de pa-
gamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos 
parceiros públicos federais em virtude das parcerias 
de que trata esta Lei.

§ 1º O FGP terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será 
sujeito a direitos e obrigações próprios.

§ 2º O patrimônio do Fundo será formado pelo 
aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por 
meio da integralização de cotas e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração.

§ 3º Os bens e direitos transferidos ao Fundo 
serão avaliados por empresa especializada, que de-
verá apresentar laudo fundamentado, com indicação 
dos critérios de avaliação adotados e instruído com os 
documentos relativos aos bens avaliados.

§ 4º A integralização das cotas poderá ser realiza-
da em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis 
dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade 
de economia mista federal excedentes ao necessário 
para manutenção de seu controle pela União, ou ou-
tros direitos com valor patrimonial.

§ 5º O FGP responderá por suas obrigações 
com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, 
não respondendo os cotistas por qualquer obrigação 
do Fundo, salvo pela integralização das cotas que 
subscreverem.

§ 6º A integralização com bens a que se refere 
o § 4º deste artigo será feita independentemente de 
licitação, mediante prévia avaliação e autorização es-
pecífica do Presidente da República, por proposta do 
Ministro da Fazenda.

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso 
comum no FGP será condicionado a sua desafetação 
de forma individualizada.

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido 
e representado judicial e extrajudicialmente por insti-
tuição financeira controlada, direta ou indiretamente, 
pela União, com observância das normas a que se 
refere o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964.
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§ 1º O estatuto e o regulamento do FGP serão 
aprovados em assembléia dos cotistas.

§ 2º A representação da União na assembléia 
dos cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 
do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 3º Caberá à instituição financeira deliberar sobre 
a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelan-
do pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

Art. 18. As garantias do FGP serão prestadas 
proporcionalmente ao valor da participação de cada 
cotista, sendo vedada a concessão de garantia cujo 
valor presente liquido, somado ao das garantias an-
teriormente prestadas e demais obrigações, supere o 
ativo total do FGP.

§ 1º A garantia será prestada na forma aprova-
da pela assembléia dos cotistas, nas seguintes mo-
dalidades:

I – fiança, sem beneficio de ordem para o fia-
dor;

II – penhor de bens móveis ou de direitos integran-
tes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse 
da coisa empenhada antes da execução da garantia;

III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do 
FGP;

IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse 
direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário 
por ele contratado antes da execução da garantia;

V – outros contratos que produzam efeito de 
garantia, desde que não transfiram a titularidade ou 
posse direta dos bens ao parceiro privado antes da 
execução da garantia;

VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um 
patrimônio de afetação constituído em decorrência da 
separação de bens e direitos pertencentes ao FGP.

§ 2º O FGP poderá prestar contragarantias a 
seguradoras, instituições financeiras e organismos 
internacionais que garantirem o cumprimento das 
obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de 
parceria público-privadas.

§ 3º A quitação pelo parceiro público de cada 
parcela de débito garantido pelo FGP importará exo-
neração proporcional da garantia.

§ 4º No caso de crédito líquido e cedo, constan-
te de título exigível aceito e não pago pelo parceiro 
público, a garantia poderá ser acionada pelo parceiro 
privado a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia do 
seu vencimento.

§ 5º O parceiro privado poderá acionar a garan-
tia relativa a débitos constantes de faturas emitidas e 
ainda não aceitas pelo parceiro público, desde que, 
transcorridos mais de 90 (noventa) dias de seu ven-
cimento, não tenha havido sua rejeição expressa por 
ato motivado.

§ 6º A quitação de débito pelo FGP importará sua 
subrogação nos direitos do parceiro privado.

§ 7º Em caso de inadimplemento, os bens e direi-
tos do Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e 
alienação para satisfazer as obrigações garantidas.

Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, cor-
respondente ao patrimônio ainda não utilizado para a 
concessão de garantias, fazendo-se a líquidação com 
base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela 
assembléia dos cotistas, ficará condicionada à prévia 
quitação da totalidade dos débitos garantidos ou libe-
ração das garantias pelos credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patri-
mônio será rateado entre os cotistas, com base na 
situação patrimonial à data da dissolução.

Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente 
à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, seqües-
tro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de outras obrigações do FGP.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, 
no Cartório de Registro Imobiliário correspondente.

Art. 22. A União somente poderá contratar parceria 
público-privada quando a soma das despesas de cará-
ter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% 
(um por cento) da receita corrente líquida do exercí-
cio, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 
10 (dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um 
por cento) da receita corrente líquida projetada para 
os respectivos exercícios.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 23. Fica a União autorizada a conceder in-
centivo, nos termos do Programa de Incentivo à Imple-
mentação de Projetos de Interesse Social – PIPS, ins-
tituído pela Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, 
às aplicações em fundos de investimento, criados por 
instituições financeiras, em direitos creditórios prove-
nientes dos contratos de parcerias público-privadas.

Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabe-
lecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes 
para a concessão de crédito destinado ao financiamento 
de contratos de parcerias público-privadas, bem como 
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para participação de entidades fechadas de previdên-
cia complementar.

Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, 
na forma da legislação pertinente, normas gerais re-
lativas à consolidação das contas públicas aplicáveis 
aos contratos de parceria público-privada.

Art. 26. O inciso I do § 1º do art. 56 da Lei nº 
8.566, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 56 ..................................................
§ 1º ........................................................  
I – caução em dinheiro ou em títulos da 

divida pública, devendo estes ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de líquidação e de custó-
dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, con-
forme definido pelo Ministério da Fazenda;

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

Art. 27. As operações de crédito efetuadas por 
empresas públicas ou sociedades de economia mista 
controladas pela União não poderão exceder a 70% 
(setenta por cento) do total das fontes de recursos fi-
nanceiros da sociedade de propósito especifico, sendo 
que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano 
– IDH seja inferior à média nacional, essa participação 
não poderá exceder a 80% (oitenta por cento).

§ 1º Não poderão exceder a 30% (oitenta por 
cento) do total das fontes de recursos financeiros da 
sociedade de propósito especifico ou 90% (noventa 
por cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, onde o índice de Desenvolvimento Hu-
mano – IDH seja inferior à média nacional, as opera-
ções de crédito ou contribuições de capital realizadas 
cumulativamente por:

I – entidades fechadas de previdência comple-
mentar;

II – empresas públicas ou sociedades de econo-
mia mista controladas pela União.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, entende-
se por fonte de recursos financeiros as operações de 
crédito e contribuições de capital à sociedade de pro-
pósito especifico.

Art. 28. A União não poderá conceder garantia e 
realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios se a soma das despesas de ca-
ráter continuado derivadas do conjunto das parcerias 
já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida 
do exercício ou se as despesas anuais dos contratos 
vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes excederem 

a 1% (um por cento) da receita corrente líquida proje-
tada para os respectivos exercícios.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios que contratarem empreendimentos por intermédio 
de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao 
Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, 
previamente à contratação, as informações necessárias 
para cumprimento do previsto no caput deste artigo.

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste 
artigo, serão computadas as despesas derivadas de 
contratos de parceria celebrados pela Administração 
Pública direta, autarquias, fundações públicas, empre-
sas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
respectivo ente.

§ 3º (VETADO)
Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as pe-

nalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992 – Lei de Improbidade Administra-
tiva, na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000 – Lei 
dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nº 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, e na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950, sem prejuízo das penalidades financeiras pre-
vistas contratualmente.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183º da Inde-
pendência e 116º da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Bernard Appy – Nelson Machado

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis 

do Trabalho.
Art. 462  Ao empregador é vedado efetuar qual-

quer desconto nos salários do empregado, salvo quan-
do este resultar de adiantamentos, de dispositivos de 
lei ou de contrato coletivo.

§ 1º  ....................................................................
§ 2º  ....................................................................
§ 3º Sempre que não for possível o acesso dos 

empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela 
Empresa, é lícito à autoridade competente determinar 
a adoção de medidas adequadas, visando a que as 
mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados 
a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em 
beneficio das empregados. (Incluído pelo Decreto-lei 
nº 229, de 28.2.1967)
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§ 4º  ....................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais, de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
à última a decisão terminativa).

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. 
PMDB – MA) – Os Projetos que acabam de ser li-
dos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 511, de 2005 
(nº1.741/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária João Carlos Zoby a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João, 
Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2006 (nº 
1.866/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultu-
ral e Comunitária de Locutores Aperibeenses 
– ACCLA a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Aperibé, Estado do 
Rio de Janeiro;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2006 
(nº1.892/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Nossa Senhora da Conceição a 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Canindé do São Francisco, Esta-
do de Sergipe;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 221, de 2006 
(nº1.951/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Socieda-
de Serrado Verdes de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Caiapônia, Es-
tado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2006 (nº 
1.959/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza o Centro Comunitário 
Sócio Cultural de Barra dos Coqueiros a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2006 (nº 
1.963/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural 
“Sebastião Cândido Rios” de Trindade-Goiás a 

executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Trindade, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 2006 (nº 
1.867/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Jitaúna a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Jitaúna, Estado 
da Bahia; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 2006 
(nº 1.993/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Moradores da Cohab Massangano – Petro-
lina (PE) a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Petrolina, Estado de 
Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2006 
(nº2.006/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária 
Diamantina FM de Governador Edison Lobão 
– Maranhão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Governador Edison 
Lobão, Estado do Maranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 2006 
(nº2.021/2005,na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Ecológica 
e Cultural de Godoy Moreira – Paraná a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Godoy Moreira, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 2006 (nº 
2.026/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural, 
Educativa e Desportiva de Bonfinópolis de Minas 
a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Bonfinópolis de Minas, Estado de 
Minas Gerais; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 291, de 2006 (nº 
2.121/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Miracatu Ltda. Para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Salinópolis, Estado do 
Pará.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Educação, as matérias vão à promul-
gação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:
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– Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2003, de au-
toria do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
dá nova edação ao art. 149 da Consolidação das 
Leis do Trabalho;

– Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2004, de auto-
ria do Senador Cristovam Buarque, que institui 
o Programa de Incentivo à Conclusão da Edu-
cação Básica – “Poupança Escola” e dá outras 
providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 154, de 2004, de au-
toria do Senador Marcos Guerra, que concede 
incentivos às médias, pequenas e microempresas 
para a criação de novos empregos;

– Projeto de Lei do Senado nº 276, de 2005, de autoria 
do Senador Rodolpho Tourinho, que altera a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ‘insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro, para suprimir 
a exigência de curso de direção defensiva e de 
primeiros socorros por ocasião da renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação;

– Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2006, de auto-
ria do Senador Cristovam Buarque, que altera 
os arts. 32 e 80 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, para dispor sobre o acesso do empre-
gado às informações relativas ao recolhimento 
de suas contribuições ao INSS, e dá outras pro-
vidências;

– Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2006, de auto-
ria do Senador Demóstenes Torres, que altera o 
§1º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, para estabelecer regime inicial de cum-
primento e condições de progressão de regime 
para o cumprimento de pena; e

– Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2006, de auto-
ria do Senador José Jorge, que modifica a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor 
sobre a concessão de medida liminar em man-
dados de segurança contra atos do Supremo 
Tribunal Federal, do Presidente da República ou 
das Mesas ou Comissões da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal e para estabelecer o 
cabimento de agravo contra a decisão do relator 
concessiva de liminar.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões de Assuntos Sociais, de Assuntos Eco-
nômicos, de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Educação, os Projetos de Lei nºs196, de 2003; 60, de 
2004; 276, de 2005; 10, 48 e 50, de 2006, aprovados, 
vão à Câmara dos Deputados, e o de nº 154, de 2004, 
rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. 
PMDB – MA) – O Senhor Presidente da Repúbli-
ca adotou, em 29 de junho de 2006 e publicou em 

30 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 
300, de 2006, que “autoriza o Poder Executivo, na 
forma e condições estipuladas, a pagar valores de-
vidos aos anistiados políticos de que trata a Lei nº 
10.559, de 13 de novembro de 2002, 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 Co-
missão 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

PCdoB*

Leomar Quintanilha 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
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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 Alvaro Dias

PCdoB*

Inácio Arruda Jamil Murad

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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006 (CN)
– Instalação da Comissão: 5-6-2006
– Emendas: até 5-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-
2006(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, em 
29 de junho de 2006, e publicou em 30 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 301, de 2006, que “dispõe 
sobre a criação da Carreira da Previdência, da Saúde e 
do Trabalho, do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública da 
FIOCRUZ, do Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO 
e do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE e do Plano de 
Carreiras e Cargos do IPI; o enquadramento dos servido-

res originários das extintas Tabelas de Especialistas no 
Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, e no Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de 
que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; a rees-
truturação da Carreira de Tecnologia Militar, de que trata 
a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, a criação da Car-
reira de Suporte Técnico à Tecnologia Militar e da Carreira 
de Apoio Operacional à Tecnologia Militar, a extinção da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de Tecnologia 
Militar – GDATM e a criação da Gratificação de Desem-
penho de Atividade Técnico Operacional em Tecnologia 
Militar – GDATEM; a alteração da Gratificação de Desem-
penho de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego 
Aéreo – GDASA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 de 
novembro de 2002; alteração dos salários dos empregos 
públicos do Hospital das Forças Armadas – HFA, de que 
trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001; a criação 
de cargos na Carreira de Defensor Público da União; a 
criação das Funções Comissionadas do INSS – FCINSS; 
o auxílio-moradia para os servidores de Estados e Muni-
cípios para a União, a extinção e criação de cargos em 
comissão, 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)

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

PRB*

Marcelo Crivella vago

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

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana 1.Ângela Guadagnin
Fernando Ferro 2.Anselmo

PMDB

Wilson Santiago 1.Benjamin Maranhão
Mendes Ribeiro Filho 2.Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia 1.Luiz Carlos Santos
Kátia Abreu 2.José Rocha

PSDB

Jutahy Junior 1.Bismarck Maia

PP

Mário Negromonte 1.Benedito de Lira

PTB

José Múcio Monteiro 1.Fleury

PL

Luciano Castro 1.José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso 1.Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira 1.Álvaro Dias

*PV

Jovino Cândido 1.Fernando Gabeira

* 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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006 
– Instalação da Comissão: 5-7-2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 29 de junho de 2006 e publicou em 30 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 302, de 2006, que 
“dispõe sobre a criação dos Planos Especiais de Car-
gos da SUFRAMA e da EMBRATUR, e da Gratificação 
Temporária dos Órgãos Centrais – GSISTE; a altera-
ção de dispositivos da Lei nº 10.910, de 15 de julho 
de 2004, que dentre outras providências reestrutura 
a remuneração dos cargos das carreiras de Auditoria 
da Receita Federal, de Auditoria-Fiscal da Previdên-
cia Social e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, da Medi-
da Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, 
que dispõe sobre a criação, reestruturação e organi-
zação de carreiras, cargos e funções comissionadas 
técnicas no âmbito da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e da Lei nº 10.479, de 
28 de junho de 2002, que dispõe sobre a remuneração 
dos integrantes das carreiras de Diplomata, Oficial de 
Chancelaria e Assistente de Chancelaria; a instituição 
da Gratificação Específica de Apoio Técnico e Admi-
nistrativo ao Serviço Exterior Brasileiro – GEASEB; a 
instituição da Gratificação Especial de Função Militar 
– GEFM; 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)

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
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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
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

Jovair Arantes Fleury

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Alvaro Dias

*P-SOL

Orlando Fantazzini Maninha

* 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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006 
– Instalação da Comissão: 5-7-2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)

– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– -Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 29 de junho de 2006, e publicou em 30 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 303, de 2006, que 
“Dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Se-
cretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social nas condições que especifica e altera a legis-
lação tributária federal”.

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

*P-Sol

Heloísa Helena vago

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

Luiz Antonio Fleury vago

PL

Luciano Castro José Carlos Araújo

PSB

Alexandre Cardoso Dr. Ribamar Alves

PDT

Miro Teixeira Alvaro Dias

*PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho

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

– Publicação no DO: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 5-7-2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 29 de junho de 2006 e publicou em 30 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 304, de 2006, que 
“dispõe sobre a criação do Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo – PGPE e do Plano Especial de Cargos 
do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA; institui 
a Gratificação Específica de Docência dos servidores 
dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima – GEDET; fixa o valor e estabelece 
critérios para a concessão da Gratificação de Serviço 
Voluntário, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 
2002, aos militares dos extintos Territórios Federais do 
Amapá, Rondônia e Roraima; autoriza a redistribuição, 
para os Quadros de Pessoal Específico das Agências 
Reguladoras, dos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo do Plano de Classificação de Car-
gos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, ou planos correlatos das autarquias e fundações 
públicas, cedidos àquelas autarquias, nas condições 
que especifica; cria Planos Especiais de Cargos, no 
âmbito das Agências Reguladoras referidas no Ane-
xo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; institui 
a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação 
– GEDR, devida aos ocupantes dos cargos do Plano 
Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA; cria as carreiras e o Plano Especial 
de Cargos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE e do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais – INEP; aumenta o valor da Gratificação 
Específica de Publicação e Divulgação da Imprensa 
Nacional – GEPDIN, instituída pela Lei nº 11.090, de 
7 de janeiro de 2005, e dá outras providências”.

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

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

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
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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

PC do B*

Leomar Quintanilha 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 Alvaro Dias

*PRB

José Divino vago

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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006
– Instalação da Comissão: 5-7-2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
-Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 29 de junho de 2006 e publicou em 30 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 305, de 2006, que 
“dispõe sobre a remuneração dos cargos das Carrei-
ras de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado 
da União, Procurador Federal e Defensor Público da 
União de que tratam a Medida Provisória nº 2.229-43, 
de 6 de setembro de 2001 e a Lei nº 10.549, de 13 
de novembro de 2002, da Carreira de Procurador do 
Banco Central do Brasil, de que trata a Lei nº 9.650 
de 27 de maio de 1998, da Carreira Policial Federal, 
de que trata a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, 
e a reestruturação dos cargos da Carreira de Policial 
Rodoviário Federal, de que trata a Lei nº 9.654, de 2 
de junho de 1998, 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)

Romeu Tuma (PFL) 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
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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

PRB*

Marcelo Crivella 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

PTC*

Carlos Willian vago

* 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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006

– Instalação da Comissão: 5-7-2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 29 de junho de 2006, e publicou em 30 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 306, de 2006, que 
“Fixa os valores dos soldos dos militares das Forças 
Armadas”.

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 Peres vago

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

PPS*

Fernando Coruja Cezar Silvestri

* 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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006
– Instalação da Comissão: 5-7 -2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006

– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 29 de junho de 2006, e publicou em 30 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 307, de 2006, 
que “Altera a Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005, 
no tocante aos valores da Vantagem Pecuniária Es-
pecial – VPE devida aos militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal”.

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

*P-SOL

Heloísa Helena vago

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

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Anselmo
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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 Alvaro Dias

PCdoB*

Inácio Arruda Jamil Murad

* 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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006
– Instalação da Comissão: 5-7-2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
– Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senhor Presidente da República adotou, 

em 29 de junho de 2006, e publicou em 30 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 308, de 2006, que 
“fixa o subsídio dos cargos das Carreiras de Delega-
do de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do 
Distrito Federal”.

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

*PCdoB

Leomar Quintanilha 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
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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

*PV

Jovino Cândido Fernando Gabeira

* 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: 30-6-2006
– Designação da Comissão: 4-7-2006 (SF)
– Instalação da Comissão: 5-7-2006
– Emendas: até 6-7-2006 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 30-6-2006 a 13-7-2006(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 13-7-2006 
–Prazo na CD: de 14-7-2006 a 10-8-2006 (15º ao 28º 
dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-8-2006 
– Prazo no SF: de 11-8-2006 a 24-8-2006 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-8-2006
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 25-8-2006 a 27-8-2006 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
28-8-2006 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 11-9-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.

É lido o seguinte:

Ofício nº 408/06/PS-GSE

Brasília, 30 de junho de 2006

Assunto: envio de proposição à sanção presidencial

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

conhecimento do Senado Federal, que, em Sessão 
Plenária do dia 28-6-06, foram aprovadas as Emendas 

de nos 2, 3, 4, 7 e 9 e rejeitadas as emendas de nos 
1, 5, 6, 8 e 10, oferecidas por essa Casa ao Projeto de 
Lei de Conversão nº 14, de 2006 (MPv nº 284/06, do 
Poder Executivo), o qual “altera 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 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972; e revoga dispositivo da 
Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949”.

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

3. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida medida provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
MA) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

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

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2006

Altera o art. 39 da Constituição Fede-
ral, a fim de tornar obrigatória a instituição 
de piano de carreira para os servidores 
públicos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal, nos termos do art. 60, § 3º, da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º O caput e o § 1º do art. 39 da Constitui-
ção Federal passam a vigorar com a seguinte redação, 
remunerando-se os §§ 1º a 8º:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios instituirão, no âmbito 
de sua competência, planos de carreira para 
os servidores da administração pública direta, 
das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes.

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

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação.
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Justificação

A presente proposta tem por objetivo inserir na 
Constituição Federal dispositivo que determine a obri-
gatoriedade de instituição, pelos entes federados, no 
âmbito de sua competência, de planos de carreira para 
os servidores públicos da administração direta, das 
autarquias e das fundações públicas.

Norma com teor semelhante integrava o art. 39 
da Constituição.

No entanto, com a promulgação da Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998, que introduziu a denominada 
reforma administrativa, tal dispositivo foi modificado. 
Tanto a obrigatoriedade de regime jurídico único como 
a de fixação de plano de carreira para os servidores pú-
blicos foram extintas. O novo dispositivo tornou obriga-
tória a instituição, pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios de conselho de política de administração 
e remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes.

Tal modificação no texto constitucional, entretanto, 
não representa obstáculo à organização de servido-
res públicos em carreira (prática político-administrati-
va largamente difundida na administração pública) e 
tampouco à instituição da obrigatoriedade de plano 
de carreira para todos os servidores da administração 
pública direta, autárquica e fundacional.

A constitucionalização da obrigatoriedade de pla-
no de carreira é, em nosso entendimento, fundamen-

tal. Os servidores públicos desempenham relevantes 
tarefas em benefício da administração pública e da 
população e o trabalho por eles desenvolvido merece 
ser valorizado. Além disso, os planos de carreira são 
importantes instrumentos de aperfeiçoamento profis-
sional continuado e permitem o desenvolvimento fun-
cional conforme critérios previamente estabelecidos. 
Tal providência repercute positivamente na qualidade 
dos serviços prestados pelo estado, que contará com 
servidores mais motivados e capacitados.

Para tanto, apresentamos a presente proposta 
de emenda à Constituição, a fim de que a norma su-
gerida seja inserida no ordenamento jurídico em nível 
constitucional. Afinal, a atribuição do Presidente da 
República de iniciar privativamente o processo de ela-
boração de leis que estabeleçam planos de carreira 
consubstancia-se em função de chefia de governo, que 
é exercida em razão de autorização contida na própria 
Constituição e, como tal, não pode ser restringida ou 
condicionada por lei ordinária (art. 84, III, c/c art. 61, § 
1º, c, da Constituição Federal).

Diante do exposto e da relevância da proposta, 
contamos com o apoio dos nobres pares para a sua 
aprovação.

Sala de Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Alvaro Dias. 
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES  
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para

instituir um Estado Democrático, destinado a as-
segurar o exercício dos direitos sociais e

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-es-
tar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralis-
ta e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com 
a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Da 
República Federativa do Brasil.
....................................................................................

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios instituirão conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Pode-
res. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

§ 1º  A fixação dos padrões de vencimento e dos 
demais componentes do sistema

remuneratório observará: (Redação dada pela 
Emenda constitucional nº 19, de 1998)

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada car-
reira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

II – os requisitos para a investidura; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III – as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela 
Emenda constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º  A União, os Estados e o Distrito Federal 
manterão escolas de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituin-
do-se a participação nos cursos um dos requisitos 
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados. (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998)

§ 3º  Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a 
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

SUBSEÇÃO II 
Da Emenda à constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legis-

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

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Proposta de Emenda à Constituição que aca-
ba de ser lida está sujeita às disposições constantes 
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

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

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

É lido o seguinte:

Of. Nº 22

Brasília, 4 de julho de 2006

Senhor Presidente,
Venho por meio deste comunicar à Vossa Ex-

celência o desligamento da Deputada Maninha na 
Comissão Mista do Orçamento, face a compromissos 
com outras Comissões Temáticas.

Atenciosamente, – Deputado Orlando Fantazzi-
ni, Líder/PSOL.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O ofício lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Há oradores inscritos.
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Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Ideli 
Salvatti, do PT de Santa Catarina.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, so-
licito a V. Exª que me inscreva para uma comunicação 
inadiável, se eu não conseguir falar antes como ora-
dora inscrita, porque meu nome está quase no final da 
lista. Na falta de algum orador, se for possível antecipar 
minha fala, abrirei mão desta inscrição.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª 
terá assegurado o uso da palavra ou, oportunamente, 
poderá falar como oradora inscrita.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, do 
PT do Rio Grande do Sul, por dez minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, gosta-
ria de registrar a importância da reunião realizada 
hoje pela manhã, na sala do Presidente do Senado, 
Senador Renan Calheiros, com a presença também 
do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Aldo Rebelo, quando uma delegação de intelectuais, 
artistas, Reitores de universidades e empresários en-
tregaram um documento ao Presidente, com cerca de 
quinhentas assinaturas e o compromisso de outras 
tantas – entendo eu que mais de mil serão remetidas 
ao meu gabinete ainda esta semana –, dando apoio 
incondicional ao Estatuto da Igualdade Racial, que é 
de nossa autoria, como também ao PL nº 73, que trata 
das políticas afirmativas.

Segundo esse documento, que foi liderado e teve 
todo seu encaminhamento feito pelo Frei David, de-
monstra que as políticas afirmativas já foram e estão 
sendo usadas em cerca de trinta países no mundo, 
todas vitoriosas, e que em todas há o entendimento 
de que é preciso haver uma integração entre brancos, 
negros, índios. Lembramos, naquele momento, até a 
belíssima campanha feita pela FIFA, agora na Copa 
do Mundo, trabalhando pela igualdade, pela justiça 
e pela integração de toda a humanidade, indepen-
dentemente da raça, da cor, da etnia, da origem e da 
procedência.

O Brasil, Sr. Presidente – falamos isso com triste-
za – foi o último país do mundo a abolir a escravatura. 
E parece-me que alguns setores até hoje não enten-
deram que a luta pela inclusão é uma luta de todos 
nós, brancos e negros, homens e mulheres. Por isso, 
hoje vi, com alegria, a forma como o Senador Renan 
Calheiros e o Deputado Aldo Rebelo, Presidentes, res-
pectivamente, do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, receberam o manifesto. E vi, com alegria, 
que o professor Fábio Konder Comparato, jurista de 

reconhecimento internacional, defende as ações afir-
mativas. Foi um belo momento!

Lembro que, quando estive na África do Sul, repre-
sentando o Parlamento brasileiro – e levei uma moção 
de apoio, que entreguei a Winnie Mandela porque, por 
força do apartheid, não me deixaram ter contato com 
Nelson Mandela, que estava ainda no cárcere –, tive 
uma reunião ampla com os representantes dos Direi-
tos Humanos naquele país, e mais de 70% dos que 
estavam nesta luta conosco eram brancos.

E fiquei feliz ao ver, hoje pela manhã, que naquele 
manifesto, pelo relatório que obtive do Frei David, que 
mo entregou em primeira mão, ainda ontem à noite, 
pode-se dizer também que 70% são homens e mulhe-
res brancos que entendem que a luta pela igualdade 
racial tem que ser construída para este País chegar, 
efetivamente, a ser de Primeiro mundo. 

O Estatuto da Igualdade Racial, Sr. Presidente 
– não vou entrar no mérito daqueles que criticam as po-
líticas afirmativas –, está em debate aqui no Congresso 
há mais de dez anos. Foram centenas de reuniões em 
todo o País, e todos os que delas participaram – por-
que a Comissão, quando eu ainda era Deputado, foi a 
São Paulo, ao Rio, ao Rio Grande do Sul, a Paraíba, 
a Minas – fizeram-no defendendo.

Quero aqui dirigir meus elogios inclusive ao Se-
nador José Sarney, porque a primeira política afirma-
tiva que o Senado aprovou foi de autoria de S. Exª. 
Depois disso foi que introduzimos o Estatuto da Igual-
dade Racial.

Sr. Presidente, é um grande momento por que 
passa o País. Se alguns deixarem de lado o rancor e o 
debate desqualificado, com ofensas pessoais, daqueles 
que não conhecem o tema, acredito que avançaremos 
na construção de uma política que garanta efetivamente 
espaço para todos e uma verdadeira integração entre 
brancos e negros em nosso País.

Parabéns, Frei Davi, que lidera este movimento 
em todo o País; parabéns a todos os intelectuais e 
artistas que estiveram conosco demonstrando toda a 
sua solidariedade não ao Senador Paulo Paim – não 
estou preocupado com o fato de um ou outro não ter 
gostado – mas à causa de brancos e negros em defe-
sa das políticas afirmativas.

Quero cumprimentar também a Ministra Matilde 
Ribeiro, que nos visita hoje às 18 horas, demonstrando 
seu compromisso com as políticas afirmativas e tudo 
aquilo que o Ministério em que está atuando está fa-
zendo de bem em todo esse País tanto para negros 
como para brancos. 

Tenho dito, Sr. Presidente, e repito: toda vez que 
pensamos nos mais pobres, da classe média para baixo, 
aqueles que estão da classe média para cima, que são 

    127ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2006 



Julho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 22355 

a elite da elite, reagem de forma dura, não admitindo 
que aqueles que estão na classe média e os mais po-
bres possam, efetivamente, ter acesso, por exemplo, 
a universidade. Por isso é que estamos aqui a cumpri-
mentar o Frei David e todos aqueles que fizeram esse 
grande e belíssimo movimento em todo o País.

Sr. Presidente, quero também registrar – e vejo 
aqui alguns líderes dos aposentados e trabalhadores 
na tribuna de honra, a quem rendo as minhas home-
nagens – que esta Casa deve votar hoje a questão 
dos aposentados e pensionistas. Digo isso até para 
tranqüilizá-los, mas, como dizia um amigo meu, do 
tempo em que eu era secretário-geral e vice da Cen-
tral Única dos Trabalhadores, “orai e vigiai”. Por isso, 
embora haja um acordo firmado, proferido da tribuna, 
por todos os Líderes, inclusive eu, com minha voz, de 
que hoje votaríamos todas as medidas provisórias, 
inclusive aquela dos aposentados e pensionistas, da 
forma como vieram da Câmara, é bom que acompa-
nhemos e possamos, com isso, cumprimentar todos 
os Senadores e as Senadoras pela aprovação do re-
ajuste também aos aposentados e pensionistas. Es-
pero que, antes do recesso, essa questão esteja efe-
tivamente resolvida.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que realiza-
remos, nesta quinta-feira, duas audiências públicas que 
propus. A reunião destinada a discutir a questão das 
entidades sindicais inicia-se pela manhã, no auditório 
Petrônio Portella, onde estarão presentes cerca de se-
tecentos sindicalistas, de todas as matrizes, de todas 
as centrais, de todas as confederações, e também os 
aposentados e pensionistas para discutirem a questão 
sindical, as contribuições, enfim, todo esse tema.

O movimento sindical está apreensivo, Sr. Pre-
sidente, pela forma como o Ministério Público do Tra-
balho está, praticamente, intimidando as entidades 
sindicais, quando elas encaminham decisões toma-
das na assembléia dos trabalhadores. Por isso é que 
faremos essa grande plenária, para a qual foram con-
vidadas a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Comércio, a Cobap, a Nova Central, a Central Geral 
dos Trabalhadores do Brasil, a Central Autônoma dos 
Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, a 
Força Sindical, a Social Democracia, a Coordenação 
Confederativa dos Trabalhadores, o Diap (Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar), bem como 
um representante do Ministério Público do Trabalho, 
um representante do Ministério do Trabalho e também 
a Coordenação Nacional de Lutas. Falará um por cada 
entidade, naturalmente. Então, falarão as confedera-
ções e também as centrais sindicais. 

Essa audiência será realizada pela Comissão de 
Assuntos Sociais e presidida pelo Senador Antonio 

Carlos Valadares. Estarei lá, como autor dessa audi-
ência pública, onde se espera a presença de cerca de 
setecentos a oitocentos líderes de todo o País.

Quero cumprimentar o conjunto do movimento 
sindical, que atendeu esse nosso chamado para fazer 
um debate franco sobre esse tema. Dispus-me até, 
como fruto desse debate, a apresentar um projeto de 
lei para regulamentar, de uma vez por todas, a ques-
tão das contribuições dos trabalhadores às entidades 
sindicais. Até porque os fiscais do Ministério Público e 
os fiscais do Trabalho não estão com a mesma dure-
za em relação às contribuições que os empregadores 
arrecadam. Para essas eu não vejo uma fiscalização 
dura, mas, no que tange à organização dos trabalha-
dores, estou perplexo. E quero que eles venham para 
o debate, tanto que estou os convidando.

Ainda na quinta-feira à tarde, Sr. Presidente, ha-
verá outro debate, também no auditório Petrônio Por-
tella, aí sim, com um número que deve ultrapassar o 
de oitocentos líderes do País, para discutirmos o fator 
previdenciário. Três Comissões estão propondo esse 
debate: a Comissão de Assuntos Econômicos, a Co-
missão de Assuntos Sociais e a Comissão de Direitos 
Humanos. Além dos líderes de todo o País que virão 
para cá, também estarão presentes representantes de 
todas as centrais, representantes de todas as confede-
rações, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Previdência, o Movimento dos Servidores Públi-
cos Aposentados e Pensionistas (Mosap), a Cobap, o 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal (Unafisco), o Ministério da Previdência Social 
e a Conlutas.

Enfim, Sr. Presidente, temos que fazer esse gran-
de debate com as lideranças dos trabalhadores – como 
foi hoje pela manhã, com a brilhante a caminhada que 
fez aqui o movimento de negros e brancos, eu diria, 
em favor das políticas afirmativas, contrapondo-se a 
um setor minoritário, que legitimamente tem direito a 
manifestar seu ponto de vista e fazer a polarização.

Deixarei esses documentos junto a V. Exª, Sr. 
Presidente. Deixo, também, para registro nos Anais da 
Casa, esse documento que demonstra que, nos últimos 
dez anos, mais de R$100 bilhões saíram da Seguridade 
e foram para outros fins, mediante projetos infelizmente 
votados pelo próprio Congresso Nacional.

Posso dar alguns exemplos, rapidamente, no 
tempo que me resta: em 1999, R$3,775 bilhões; em 
2000, R$8,707 bilhões; em 2002, R$6,4 bilhões; em 
2003, R$5,842 bilhões; em 2004, R$10,230 bilhões; e, 
em 2005, R$2,277 bilhões. Isso, Sr. Presidente, não 
estou dizendo que está no campo da ilegalidade, mas 
são projetos encaminhados ao Congresso. O Congres-
so aprovou-os e foram destinados, por exemplo, aos 
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Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, R$2,482 
bilhões.

Deixarei registrada essa tabela nos Anais da 
Casa. É claro que o meu objetivo é tentar mostrar, 
com essa minha fala tranqüila, que existem fontes de 
recursos que vão efetivamente assegurar o reajuste 
aos aposentados e também aos pensionistas.

Tive uma conversa também esta semana com 
o Ministro da Previdência, de alto nível, em que dia-
logamos sobre este tema. Falamos da DRU, um ins-
trumento do Governo anterior, pelo qual saíram da 
Seguridade 32 bilhões.

Quero deixar bem claro que não tenho nada con-
tra o reajuste do Judiciário. É legítimo, e a vida é assim. 
É o poder de pressão, como fazem aqui os líderes de 
aposentados, neste momento – reconheço um por um 
os presidentes das federações dos aposentados de 
todo o País. Para o Judiciário, Senadora Iris de Araú-
jo, haverá um reajuste de 40%, em duas parcelas; no 
outro ano, mais 40%; no outro ano, mais 40%; no ou-
tro ano, mais 40%. Tenho muitos amigos no Judiciário, 
servidores públicos também, e não tenho nada contra 
o reajuste, sou a favor. Mas, ao mesmo tempo, se é 
possível dar esse reajuste para o Judiciário, por que 
não é possível dar 11% a mais para os aposentados? 
Não estou nem propondo aqui 40% este ano, 40% ano 
que vem, 40% outro ano e 40% outro ano, em duas de 
20%; estou propondo só os 11%, porque 5% já foram 
dados. Seriam mais 11,67% que poderíamos assegu-
rar neste momento.

Penso que a Casa caminha bem. Estou conten-
te, posso assegurar aos senhores e às senhoras que 
estão aqui, porque, na semana passada, esta Casa 
foi testemunha – o Líder Romero Jucá, inclusive, foi 
à tribuna e garantiu – de que foi feito um acordo para 
resolver a questão nesta terça-feira, já que isso não 
foi possível naquela quarta-feira e quinta-feira devido 
a uma questão do Tocantins, que respeito também, um 
problema local deles – não se votou porque Tocantins 
pediu verificação de quorum até o último minuto. Fiz 
um apelo, mas eles disseram que, naquele momento, 
não poderiam atender-me.

Espero que hoje resolvamos essa questão para, 
então, conversarmos na busca de um grande enten-
dimento. 

Mas quero parabenizar os aposentados que estão 
aqui hoje. É muito bom estarmos na tribuna e vermos 
que estão aqui líderes de todo o País acompanhan-
do este debate. Estão em silencio, mas eu diria que a 
mente, o coração e a alma de vocês estão dialogando 
comigo neste momento. Muitas vezes debatemos aqui 
temas de interesse da nossa gurizada, dos nossos 
piás, dos nossos guris, dos nossos adolescentes e 

eu gostaria muito de vê-los aqui também, assim como 
eu os vejo. Vocês, de cabelos brancos, com rugas no 
rosto – eu também já tenho rugas no rosto –, vêem a 
importância deste momento.

Estamos caminhando lentamente, mas temos 
uma grande vontade de fazer com que as propostas 
que venham ao encontro dos anseios de milhões de 
aposentados e pensionistas que não puderam se des-
locar para cá, mas que mesmo lá, no seu Estado, as-
sistem à TV Senado e acompanham pela imprensa, 
muito otimistas, o acordo que poderemos consagrar 
no dia de hoje. 

Nem vou tratar aqui de todos os argumentos que 
tenho, que ocupam, no mínimo, umas vinte folhas de 
argumentos, Estou apenas, de improviso, comentando 
a importância deste momento, de aprovarmos o reajus-
te dos nossos aposentados e pensionistas nos mes-
mos moldes em que o reajuste foi feito para o salário 
mínimo. Depois, vamos dialogar muito com o Governo 
para que não haja veto a essa matéria.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª e 
concluo dizendo que estou otimista, porque vi todos 
os Líderes caminharem no mesmo sentido. Vamos 
desobstruir a pauta hoje, votar e vamos continuar 
dialogando e construindo um entendimento que será 
bom para todos. 

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Senador Paulo Paim, a solicitação de V. Exª 
será atendida de acordo com o Regimento Interno 
da Casa.

Muito obrigado a V. Exª.
Eu gostaria de consultar se a Senadora Iris de 

Araújo pode permutar com a Senadora Ideli Salvatti, 
que terá de sair. (Pausa.)

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, do 
PT de Santa Catarina, para uma comunicação inadi-
ável, por cinco minutos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, em Santa Catarina, estamos come-
morando porque o nosso Estado é o primeiro do Brasil 
com cobertura total do Sistema de Atendimento Médi-
co de Urgência, o Samu. Tivemos, na segunda-feira, 
a entrega das últimas unidades desse Sistema, para 
cobrir exatamente a região do nosso Estado que fal-
tava ser coberta, que era a região serrana.

Na região, dezoito municípios serão atendidos 
por seis ambulâncias, sendo quatro de suporte básico 
e duas de suporte avançado. Essas seis ambulâncias 
do Samu entregues ontem completam todas as regi-
ões do Estado. Portanto, além da região serrana, que 
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foi contemplada ontem, temos a região de Joaçaba, 
que cobre 52 municípios, a região de Florianópolis, 
que tem cobertura para 22 municípios, de Blumenau, 
com a cobertura de 53 municípios, de Criciúma, com 
43 municípios, de Chapecó, com 78 municípios, e de 
Joinville, com 27 municípios.

Portanto, com todas as regiões do Estado aten-
didas, muito nos orgulhamos que Santa Catarina seja, 
dentro desse Sistema que foi lançado pelo Presiden-
te Lula em 2003 como parte da Política Nacional de 
Atenção às Urgências na área da Saúde, o primeiro 
Estado a ter capacidade de, por uma parceria entre o 
Governo Federal, o Governo Estadual e os Governos 
municipais, poder dar esse atendimento, porque sa-
bemos o quanto é fundamental esse atendimento na 
hora em que alguém necessita dele. O Samu é aquela 
verdadeira UTI móvel que chega rapidamente para, 
no deslocamento, prestar o atendimento emergencial 
que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, en-
tre a superveniência ou não de uma seqüela de alta 
gravidade.

Então, esse serviço utilizado em casos de emer-
gência é solicitado pelo número 192. Ou seja, em Santa 
Catarina, qualquer catarinense pode, agora, acessar 
o número 192 para ter a certeza absoluta de um aten-
dimento imediato, que, em casos de acidentes mais 
graves, como um enfarto ou choque elétrico, em todas 
aquelas emergências, poderá fazer a diferença.

O Samu funciona com ambulâncias equipadas 
que têm equipes de profissionais de saúde – e é aí 
que entra a parceria efetiva entre os profissionais que 
integram o Sistema Único de Saúde, o que é muito 
importante para nós.

Assim, eu não poderia deixar de fazer este re-
gistro, eu não poderia deixar de comemorar esse fato 
com todos os catarinenses.

No Brasil, o Samu está presente em 784 muni-
cípios, atendendo, aproximadamente, 86 milhões de 
brasileiros, e já está presente em todas as capitais do 
nosso País.

Em Santa Catarina, graças à agilidade, à compe-
tência e à capacidade de articulação no nosso Estado, 
o Samu já está presente em todas as regiões, aten-
dendo todos os catarinenses com esse serviço que é, 
indiscutivelmente, reconhecido como um serviço de 
excelência na atuação dos casos de emergência.

Eu gostaria, Sr. Presidente, que todos os Estados 
brasileiros tivessem também a capacidade de se articu-
lar rapidamente para poderem acessar esse programa, 
que é um dos principais da Política Nacional de Atenção 
às Urgências, executado pelo Governo do Presidente 
Lula, através das ações do Ministério da Saúde.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Muito obrigado, Senadora Ideli Salvatti.

Concedo a palavra à Senadora Iris de Araújo, do 
PMDB de Goiás, por dez minutos. Em seguida, conce-
derei a palavra ao Senador Pedro Simon.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de ini-
ciar minhas palavras, eu gostaria de complementar as 
palavras da Senadora Ideli Salvatti.

O serviço a que V. Exª se referiu é tudo isso que 
a nobre Senadora acabou de colocar. Tive uma ex-
periência muito interessante com o Samu. Eu estava 
numa reunião, com várias pessoas, num bairro, quando 
a cadeira de um pai de família falseou e ele, para não 
perder o filho do colo, caiu em cima do braço. Fica-
mos todos sem saber o que fazer. Alguém falou para 
chamarmos o Samu. Chamamos, e fiquei aguardando 
para saber se ele chegaria no tempo. Realmente, eles 
chegaram imediatamente. Tenho que dar este teste-
munho, porque ele é verdadeiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora que 
fomos excluídos da Copa do Mundo, tanto melhor que 
intensifiquemos, com fôlego redobrado, aquela jorna-
da que a maioria dos brasileiros sonha ver vitoriosa: a 
luta, sem tréguas, para que prevaleça, acima de tudo, o 
comportamento ético como linha única de conduta que 
nos conduza às verdadeiras transformações que farão 
do Brasil a grande Nação que o destino nos reserva.

Mas é preciso, Sr. Presidente, compreender que 
os saltos de qualidade num País são o somatório de 
atitudes e decisões em que os dirigentes públicos 
precisam sempre agir como espelho e exemplo, sem 
fazer justamente o contrário: insistir com determina-
das práticas que maculam a essência da ação política 
coerente e justa.

Antes de tudo, quero, entretanto, garantir que 
aplaudimos e consideramos extremamente positivas 
as recentes medidas que destinam reajuste salarial 
de 12% a 190% dos vencimentos a 87% do total de 
servidores públicos. Igualmente, devemos destacar o 
surpreendente esforço do Governo, que conseguiu, 
num apertado espaço de tempo, cumprir a meta de 
elevar para 11,1 milhões o número de famílias bene-
ficiadas pelo Bolsa-Família.

É claro que a nossa atitude será sempre olhar 
para a multidão dos beneficiados e considerar que, ao 
atendê-los, o Governo cumpre sua obrigação. Temos 
mesmo de valorizar as mulheres e os homens que 
dedicam a vida ao serviço público e tocam este País 
com empenho.

Mas a nossa objeção é também eloqüente.
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Dando seguimento à referência ao aumento dos 
servidores e à ampliação do universo de atendimento 
do Bolsa-Família, pergunto: afinal, por que duas medi-
das de tanto impacto positivo tinham de ser anunciadas 
justamente agora, às portas das eleições, quando os 
candidatos já se lançam ao debate, quando começa 
a batalha, às vezes desenfreada, pela conquista do 
voto?

É importante lembrar que a edição das MPs que 
tratam do reajuste dos servidores havia sido suspensa 
por conta da interpretação do Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, Marco Aurélio de Mello, de que o 
Executivo, nas esferas federal e estadual, está impedi-
do de conceder aumentos salariais acima da inflação 
a partir de 180 dias antes das eleições – prazo findo 
no dia 4 de abril passado.

Ora, se para justificar as referidas MPs as pró-
prias autoridades propalaram o argumento de que os 
reajustes dos servidores públicos federais não com-
prometem o Orçamento – portanto, não dependem de 
recursos além dos anteriormente previstos –, concluo 
que o Governo poderia, tranqüilamente, ter executado 
a medida no prazo legal.

Quanto ao Bolsa-Família – que, segundo o jornal 
Folha de S.Paulo, num único mês e pouco, mais de 
90 dias da eleição presidencial, aumentou em cerca de 
1,8 milhão de famílias seus beneficiários –, o próprio 
Ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, 
admitiu ao jornal O Globo que um dos motivos para 
a aceleração do programa foi justamente a legislação 
eleitoral.

Detalhe: só em junho, o Bolsa-Família cresceu 62% 
em relação a todo o ano de 2004 e 81% a todo 2005.

Não me refiro especificamente a este Governo, 
mas também a tantos outros que passaram por nos-
sa história e que igualmente adotaram e usufruíram 
dessa mesma prática de adoção de medidas sociais 
em períodos eleitorais.

Seria maravilhoso que essa disposição para servir 
nosso povo fosse observada todos os dias do ano! Mas 
a realidade brasileira ainda não é assim. Imagináva-
mos que, depois de décadas e décadas de desacertos 
históricos, pudéssemos encontrar atos coerentes, de 
acordo com a premissa ética com que os dirigentes 
foram eleitos. Porém, o que vemos é o velho e triste 
filme das atitudes que cumprem o propósito clientelista, 
na eterna busca do dividendo eleitoral imediato!

Até quando, Sr. Presidente, vamos assistir a essa 
repetição retrógrada, dissociada daquilo que o nosso 
povo exige? Quando, finalmente, prevalecerá o ato se-
reno, despojado de qualquer sentido de troca?

É urgente, urgentíssimo, modificar essa espécie 
de “cultura administrativa” do País, em que se acumu-

lam intenções até formar um “pacote de bondades” 
destinado a ser aberto às portas das eleições. Isso, 
Senador Ney Suassuna, macula o processo democrá-
tico; torna desigual a disputa; interfere na avaliação do 
eleitor, que pode se iludir em face dos últimos anún-
cios, esquecendo o dilema que envolve as questões 
estruturais de um Brasil ainda mergulhado na violên-
cia, com precários serviços na saúde e na educação, 
asfixiado por uma crise ética de dimensões, dono das 
maiores taxas de juros do mundo, praticante de uma 
das mais absurdas cargas tributárias de que se tem 
notícia no planeta e detentor do nada honroso título 
de uma das Nações com maiores índices de desigual-
dades sociais.

Em minha cidade, por exemplo, o Prefeito de 
Goiânia, Iris Rezende, em apenas dois anos, cumprirá 
integralmente o que prometera para os quatro anos de 
mandato em relação à pavimentação de ruas de todos 
os bairros. Prometeu fazê-lo em quatro anos e o fará 
em dois anos, pois começou no primeiro dia.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me 
permite um aparte, nobre Senadora?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Con-
cedo o aparte, com o maior prazer, ao Senador Ney 
Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Passei na 
Capital do Estado de V. Exª e ouvi os elogios. Real-
mente o Prefeito Iris está fazendo uma administração 
supimpa! É incrível! Praticamente tudo o que S. Exª 
prometeu já foi cumprido antes do meio do período 
eletivo de S. Exª. Parabéns!

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Obriga-
da. Iris Rezende é realmente um bom administrador.

Eu mesma, juntamente com outros companheiros 
candidatos às próximas eleições, participamos, até a 
data em que a legislação nos permitiu, de várias des-
sas inaugurações ao longo desses dois anos. Isso não 
é nada demais, mas prova de que o governante não 
necessita deixar as inaugurações para o ano eleitoral. 
O reconhecimento público deve se traduzir na obser-
vação rotineira, no dia-a-dia. É assim que se constrói 
cidadania!

Ademais, há um preceito essencial que nos con-
voca a fazer o bem sem olhar a quem. Será que esse 
grande número de incluídos de última hora no Bol-
sa-Família servirá apenas ao propósito de reproduzir 
votos? Afinal, não se pode deixar de levar em conta 
o que os institutos de pesquisa estimam: em cada 
família atendida pelo programa, há pelo menos dois 
eleitores – o que, nesse momento, daria um cacife ao 
candidato de 22 milhões de votos nas camadas mais 
pobres da população.
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Como em práticas anteriores, Sr. Presidente, 
aqui se repete o caminho mais simples para vencer 
as eleições, fórmula que, pessoalmente, me constran-
ge e que nos deveria levar à reflexão sobre a nossa 
forma de atuar e de agir em relação ao sofrido povo 
brasileiro. Sinto, no fundo da minha alma, que sempre 
há um sentido de exploração da boa índole de nossa 
gente, que, naturalmente, será grata a quem lhe des-
tina benefícios.

Mas o que os brasileiros realmente esperam é a 
alegria do emprego, é a terra para plantar, é o incen-
tivo para que possa tornar realidade o seu pequeno 
empreendimento. Mas, quanto a isso, pouco se ouve, 
pouco se fala. Vem eleição, passa eleição, e o salto de 
qualidade continua à espera, os nossos sonhos são 
postergados, a nossa esperança permanece contida, 
até que um dia possamos todos tomar a decisão de-
finitiva em favor de nosso Brasil: sem interesses, sem 
trocas, num gesto coletivo de doação, coordenar o 
melhor de nossas forças, para construir uma Nação 
realmente digna, realmente próspera, solidária, plena 
de ajuda mútua, com a certeza de que estaremos, 
finalmente, realizando o jogo coletivo que conduz às 
grandes conquistas e às grandes vitórias.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Senadora Iris de Araújo, eu é que agradeço 
a V. Exª.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Rodolpho Tourinho, ex-Ministro de 
Minas e Energia, PFL da Bahia, concedo a palavra a 
V. Exª pela ordem.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª minha inscri-
ção para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª está inscrito.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE(João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra, pela ordem, à nobre Se-
nadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Como a Senado-
ra Iris de Araújo falou sobre o fim da Copa e parece 
que o assunto futebol vai sair daqui do plenário, que-
ria apenas deixar registrado o nosso pedido de voto 
de aplauso aos atletas da Fundição Tupy, de Joinville, 

que, estes sim, fazem por merecer, porque ganharam 
a Copa do Mundo do Trabalhador na Áustria, no último 
dia 3. Eles venceram todos os jogos: contra a Bulgária, 
o resultado foi de 3 X 1; contra a Áustria, 1 X 0; con-
tra Israel, 6 X 0; e a final foi contra a Dinamarca, com 
resultado de 3 X 0.

Eu queria apenas deixar registrada a reportagem 
sobre os atletas que participaram da Copa Mundial dos 
Trabalhadores, chegaram como favoritos e fizeram jus 
às considerações recebidas. Além disso, prevaleceu 
a técnica e a condição física. E, por último, sem “salto 
alto”, eles, no retorno, planejam retomar o ritmo dos 
jogos do campeonato amador da cidade e, em duas 
semanas, começar a disputar o campeonato estadu-
al. Portanto, é aquele futebol ao melhor estilo “amor 
à camisa”.

Então, eu não poderia deixar de fazer o voto de 
aplauso à equipe de futebol da nossa querida Fundi-
ção Tupy, que, apesar do trabalho cotidiano nos fornos 
de fundição, ainda tira tempo para desempenhar e en-
cher de orgulho o Brasil, ganhando, esta sim, a Copa 
Mundial dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 723, DE 2006

Requeiro, nos termos da lei, Voto de Aplauso 
para a equipe de futebol da Tupy Fundições, de Join-
ville – SC, por ter conquistado nesta segunda-feira 
(3/7), em Salzburgo, Áustria, o título do Mundial de 
Futebol do Trabalhador. Para representar o Brasil na 
disputa, a equipe teve de vencer todas as etapas no 
País, promovidas pelo Sesi; local, regional, estadual, 
sul-brasileira e nacional.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. –  Sena-
dora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senadora Ideli Salvatti, sobre o voto de aplauso 
para a equipe de futebol da Fundição Tupy, de Joinville, 
Santa Catarina, já estamos encaminhando os aplau-
sos solicitados.

O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 724, DE 2006

Requer informações, ao Ministro da Educação, 
acerca do Acordo de Cooperação Técnica firmado 
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com Municípios do Amazonas, com vistas ao Projeto 
Universidade Aberta.

Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento 
Interno, combinado com o que dispõe o ar. 50, § 2% da 
Constituição Federal, e considerando a competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solici-
tadas ao Ministro da Educação informações acerca do 
Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Ministério 
da Educação e os Municípios de Coari, Lábrea, Ben-
jamin Constant, Manacapuru e Maués, no Amazonas, 
para aplicação do Projeto Universidade Aberta.

Indaga-se:

1) Como vai funcionar o projeto em cada 
um desses municípios?

2) A programação será a mesma para 
todos eles?

3)Qual será a participação dos municí-
pios? Serão unidades repetidoras ou haverá 
programas e currículos estabelecidos e pro-
duzidos no Amazonas?

Justificação

A imprensa divulgou com destaque a implanta-
ção do Projeto Universidade Aberta, que inclui alguns 
municípios do Amazonas, Estado que represento nesta 
Casa. Por isso, estou requerendo acerca das modalida-
des de aplicação do Projeto. Ao Senado, como órgão 
fiscalizador, é importante acompanhar fatos como esse, 
justificando-se, pois, a solicitação aqui feita.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

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

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Tião 
Viana, Vice-Presidente da Casa, do PT do Acre.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, peço a palavra apenas para solicitar 
a minha inscrição para uma comunicação inadiável, 
no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB – 
MA) – V. Exª está inscrito em terceiro lugar, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Pedro 
Simon, ex-Governador do Rio Grande do Sul, pelo 
PMDB.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, gostaria de salientar a importância 
do requerimento da ilustre Líder do PT. Achamos que 
devemos aprová-lo com urgência, dar o destaque que 
merece e noticiar ao Brasil inteiro que nós somos cam-
peões em futebol, do futebol da competência.

Meus cumprimentos, Senadora.
Vamos fazer um bom carnaval em cima disso, 

em uma hora, inclusive, Sr. Presidente, em que estão 
botando em liquidação o verde-amarelo. Talvez, com 
isso, possamos dar uma destinação a esses produtos 
verde-amarelo.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon.

Por permuta com o Senador Pedro Simon, con-
cedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, do PMDB 
da Paraíba.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Senador 
Pedro Simon, que fez comigo esta permuta.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os núme-
ros que medem a performance do conjunto de bens e 
serviços produzidos no Brasil acenam na direção da 
consistência de um ciclo virtuoso de crescimento econô-
mico. Não é o que queríamos, não é como o da China, 
país que, conforme hoje noticiado em todo o mundo, 
ultrapassa a Grã-Bretanha e passa a ser o quarto na 
economia, enquanto nós, de oitavo, caímos para déci-
mo quarto em movimento econômico mundial.

Entretanto, ainda não crescemos a taxas compa-
tíveis com a capacidade instalada da economia nem 
com as demandas por desenvolvimento. Logo, Srªs e 
Srs. Senadores, é chegada a hora de ampliarmos o 
processo de desoneração da carga tributária no senti-
do de injetarmos recursos, ânimo e vigor na atividade 
econômica de nosso País.

É preciso reconhecer que este Governo muito 
tem feito nesse sentido, até um pouco mais do que eu 
esperava. Ao criar um regime de tributação diferencia-
do, estimulando o aumento das exportações, da ca-
pacidade tecnológica e da geração de investimentos, 
as medidas advindas de recentes proposições apro-
vadas pelo Congresso trouxeram novo alento para o 
setor produtivo nacional, que tanto precisava desse 
“empurrãozinho”.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
algumas medidas importantíssimas de apoio à atividade 
produtiva ainda precisam ser tomadas, notadamente 
em prol das micro e pequenas empresas brasileiras.

Esse segmento, cuja importância para a geração 
de empregos é basilar, sofre há anos com a pesada e 
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acachapante carga de impostos, que limita seu cresci-
mento e dificulta a manutenção das suas atividades.

Não são raros os casos em que a saída para a 
sobrevivência de um pequeno empreendimento é o 
endividamento tributário. Ontem foi editada medida pro-
visória permitindo o parcelamento em até 130 meses; 
mas com juros pesados, criando dificuldades.

Tal nefanda situação também leva milhões de 
potenciais empreendedores legalmente constituídos 
para a informalidade, pelo simples fato de não pode-
rem arcar com tantos débitos tributários.

Recentemente, estudo elaborado pela empresa 
de consultoria McKinsey, publicado na edição da re-
vista Veja, constatou que justamente a informalidade 
é o principal obstáculo para conseguirmos um grande 
salto em nosso padrão de produtividade e alcançar-
mos a prosperidade econômica.

Ora, todos sabem que um novo programa de re-
cuperação fiscal voltado essencialmente para aquelas 
empresas que não dispõem de grande capital de giro 
contribuirá, e muito, para uma diminuição no grau de 
informalidade em nossa economia. Estima-se que hoje 
50% da economia seja informal.

Ao fazê-lo, estaremos dando um grande incen-
tivo ao pequeno empresário para regularizar sua si-
tuação fiscal e retomar a legalidade do seu empreen-
dimento.

O que vemos hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, são milhares de pequenos negociantes an-
dando de pires na mão para tentar, de alguma forma, 
equacionar ou escalonar suas dívidas com o Fisco.

Estou convicto, portanto, de que precisamos e 
devemos olhar com mais carinho para a micro e a pe-
quena empresa. E não tenho dúvidas de que, ao defen-
dê-las, estou também contribuindo para um crescimen-
to equilibrado e socialmente justo de nossa atividade 
econômica como um todo, dando especial atenção à 
geração de emprego e renda. Sim, pois, ainda que 
representem cerca de 20% do Produto Interno Bruto 
nacional, devemos aos pequenos negócios a geração 
de 60% do total de postos de trabalho em nosso País. 
São esses pequenos negócios que têm a responsabi-
lidade por 95% dos novos empregos líquidos gerados 
anualmente.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, a importância de 
criarmos condições favoráveis para o incremento e a 
preservação desse setor em nossa economia!

Encerrando, dou aqui um exemplo, Sr. Presi-
dente: na cidade de Monteiro, uma pequena fábrica 
de lingerie começou com um pequeno empréstimo e, 
hoje, já vende para quase todo o País. Semana passa-
da, estive lá, e ela dizia que a dificuldade que estava 
tendo agora era com capital de giro. E, vejam só, ela 

precisava de R$ 30 mil para aumentar o seu capital de 
giro e permitir, dessa forma, maiores negócios e até 
mesmo a exportação.

Portanto, são pequenas as quantidades de dinhei-
ro de que necessitam esses pequenos empresários. A 
linha de empréstimo é difícil, porque pedem três vezes 
o valor do pretendido. É difícil a fiscalização, é difícil o 
início, a burocracia, de toda forma, cria entraves, mas, 
com toda a certeza, temos de olhar com muita atenção 
para esse setor.

Quero também deixar registrada a necessida-
de de discutirmos e aprovarmos, com urgência, a Lei 
Geral das Pequenas e Microempresas, projeto tão 
ansiosamente aguardado por todos aqueles que mi-
litam no setor. Com uma legislação mais abrangente 
e moderna como a que se propõe, tenho certeza de 
que daremos um passo importante para a consolida-
ção de um marco regulatório eficiente para o pequeno 
empreendimento no Brasil.

Sr. Presidente, vejo que hoje vai ser difícil termos 
quorum para votação. Mas vamos tentar. As Lideran-
ças hoje vão trabalhar nesse sentido.

Para amanhã, todos os Parlamentares foram li-
berados, porque mudou-se, mais uma vez, a legisla-
ção eleitoral: os candidatos têm que assinar de próprio 
punho. Eu, que já tinha deixado procuração, vou ter 
que voltar à Paraíba, como todos os demais candi-
datos. Este é outro ponto que nos deixa tontos: como 
muda a legislação, e como somos obrigados a mudar 
o nosso destino por conta de mudanças, interpreta-
ções ou quaisquer outras variações não previstas na 
Lei Geral.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Sem prejuízo da lista de oradores, eu vou con-
ceder a palavra ao Senador Pedro Simon e, depois, 
ao Senador Tião Viana.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, do 
PMDB do Rio Grande do Sul, ex-Governador do Esta-
do; por dez minutos, Excelência.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta corrida entre 
candidaturas e obrigações para com esta Casa, par-
ticipei hoje da Comissão de Assuntos Econômicos e 
da Comissão de Educação. 

Na Comissão de Educação, vi com muita emo-
ção a aprovação de um projeto de minha autoria. Há 
muitos anos, eu vinha tentando aprová-lo, e por duas 
vezes foi rejeitado. Nessa terceira oportunidade em 
que apresentei o projeto, o parecer do ilustre Sena-
dor Cristovam Buarque conseguiu ser aprovado com 
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as suas alegações e sua justificativa pela unanimida-
de da Casa.

O projeto é muito singelo e muito importante:

Institui, no ensino fundamental e médio, 
componente curricular dedicado ao desenvol-
vimento dos valores éticos da cidadania.

Art. 1º De acordo com o disposto nos 
arts. 26 e 27 da Lei 9.394, será incluído na 
base nacional comum curricular do ensino 
fundamental e médio componente dedicado 
ao desenvolvimento de valores éticos e de 
cidadania.

Art. 2º O componente curricular a que 
se refere o art. 1º deve observar as seguintes 
diretrizes:

I – difusão de valores de convívio social 
e de respeito ao bem comum e à ordem de-
mocrática;

II – estudo dos direitos e deveres do ci-
dadão;

III – defesa do pluralismo e rejeição de 
qualquer forma de preconceito ou discrimi-
nação;

IV – Estímulo à ação comunitária.
Parágrafo único. No desenvolvimento das 

diretrizes dispostas neste artigo deve ser dado 
destaque a fatos da atualidade de ordem local, 
regional, nacional ou internacional.

Art. 3º Os sistemas de ensino decidirão 
sobre a carga horária a ser dedicada ao com-
ponente curricular de que trata esta lei, que 
poderá somente ser cumprida mediante a re-
alização de visitas, conferências, palestras ou 
outras programações que contribuam para a 
formação ética e cívica dos alunos.

Art. 4º Será incluído o componente cur-
ricular de que trata esta lei na base nacional 
comum dos cursos de formação dos profissio-
nais de educação. 

Parágrafo único: O Conselho Nacional de 
Educação estabelecerá as diretrizes para que 
o componente curricular de que trata o caput 
deste artigo seja incluído em: 

I – curso de licenciatura, de graduação 
plena, de qualquer área;

II – curso de educação superior, de qual-
quer área, desde que tenham cumprido pro-
grama de formação pedagógica; 

III – curso normal superior, nos termos 
do art. 63, inciso I, da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; 

IV – curso normal de nível médio, para 
a formação de docentes para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental.

Qual é o objetivo desta lei, Sr. Presidente? A re-
volução criou, no seu auge, quando parecia que era a 
revolução redentora do milagre brasileiro, as matérias 
Educação Moral e Cívica e Organização Social e Polí-
tica Brasileira. É verdade que como professores foram 
indicados coronéis da área de segurança de informação 
do Exército que tinham como objetivo preparar a mo-
cidade para o combate ao comunismo, para a defesa 
da cidadania ou coisa que o valha. 

Quando tivemos chance de aprovar leis nesta 
Casa, apresentei projeto e anulei aquelas duas maté-
rias porque era um absurdo e um escândalo estarmos 
preparando a mocidade num estilo absolutamente fora 
da realidade, que era um regime totalitário. Mas logo 
depois senti que, se a revolução e a educação na-
quele momento utilizavam mal aquelas matérias, era 
tremendamente importante que a ética, que a moral, 
que o civismo, que a civilidade, que o amor ao Brasil 
fossem estudados na universidade de maneira evidente, 
aberta, democrática, livre. E apresentei o projeto que, 
depois de muita briga, foi aprovado hoje na Comissão 
de Educação e deverá vir a este plenário. 

Na justificação, digo eu: 
A presente proposta tem por finalidade romper 

com a visão cada vez mais predominante de que a 
escola de nível básico deve tão-somente transmitir in-
formações e saberes que tenham utilidade para a vida 
profissional ou para a continuidade dos estudos em nível 
superior. É preciso rejeitar essa concepção puramente 
instrumental da escola, tornando mais conseqüente o 
fato de que ela é também responsável pela formação 
ética e cívica dos estudantes. Essa responsabilidade 
ganha ainda maior relevância diante do tempo cada 
vez mais exíguo de que muitos pais dispõem para con-
viver com seus filhos, educando-os adequadamente, 
e também diante do papel por vezes deletério que os 
meios de comunicação de massa, particularmente a 
televisão, assumem na formação da personalidade das 
crianças e adolescentes.

Nesse contexto, a criação de um componente 
curricular para a abordagem de questões éticas e cí-
vicas se reveste de inequívoca importância.

É bem verdade que a abordagem interdisciplinar 
e transversal de temas de natureza ética e cívica tem 
sido mais valorizada pela maioria dos educadores. Ela 
permite um tratamento mais flexível a tais conteúdos, 
evitando a sobrecarga curricular. Assim, por exemplo, 
um professor que trata da expansão colonial do início 
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da época moderna terá uma excelente oportunidade 
de falar aos seus alunos sobre o pluralismo cultural e 
étnico. Um professor de biologia, por sua vez, mos-
trará a falácia das tentativas de dar caráter científico 
ao conceito de raça superior. Já o professor de língua 
portuguesa poderá discorrer sobre as manifestações 
racistas na literatura brasileira e as suas contestações 
por poetas e prosadores. Enfim, um mesmo tema, no 
caso, o pluralismo cultural e étnico, poderá ser aborda-
do por várias disciplinas, com um tratamento voltado 
para o cotidiano dos alunos.

Entretanto, julgamos insuficiente o tratamento 
desses temas apenas por meio de abordagem inter-
disciplinar e transversal. Cada vez mais, o professor 
é pressionado a cumprir o conteúdo tradicional de 
sua disciplina dentro de um prazo rígido, dispondo de 
pouco tempo para discorrer sobre questões de fundo 
ético. As pressões de nossa sociedade utilitária, das 
cobranças do vestibular, dos concursos e exames de 
seleção, todos cada vez mais competitivos, retiram do 
professor a disponibilidade de tempo para tratar desses 
temas, o que freqüentemente recebe a complacência 
de pais incautos e de estudantes ainda imaturos, uns 
e outros mais preocupados com o “sucesso” escolar, 
medido por notas altas, e com o bom êxito na futura 
vida profissional, compensando o ”investimento” feito 
pela família. Fatos importantes do dia-a-dia nem sem-
pre encontram a possibilidade do debate em sala de 
aula. Afinal, há que cumprir um conteúdo para a prova 
da semana seguinte, ou, então, um tema relevante não 
se enquadra claramente em nenhuma das disciplinas 
tradicionais; mais freqüentemente ainda, enquadra-se 
em várias, com o resultado de que ninguém se sente 
responsável pela sua abordagem. E o assunto passa 
em branco.

A proposta ora apresentada é flexível e nada tem 
a ver com o autoritarismo de que temos um exemplo 
recente na finada disciplina Educação Moral e Cívica, 
em boa hora banida das escolas, mediante iniciativa 
do Governo do Presidente Itamar Franco, aprovada 
pelo Legislativo. Nem mesmo nome possui o compo-
nente curricular que propomos. Apenas foram estipu-
ladas as suas diretrizes, que permitem o tratamento 
de uma diversidade de temas e abordagens, como o 
respeito às regras de trânsito, a relevância de um con-
vívio respeitoso com os deficientes físicos e os idosos, 
a discussão sobre os princípios éticos envolvidos na 
doação de órgãos humanos, o estudo das formas de 
discriminação étnica, ou debates sobre desigualdades 
sociais, entre tantos outros.

Fica aberta, ao mesmo tempo, a possibilidade de 
saída da aula tradicional, mediante a realização de vi-
sitas, conferências, palestras ou outras programações 

que contribuam para a formação ética e cívica dos es-
tudantes. Dessa forma, uma aula sobre violência no 
trânsito pode ocorrer por meio de uma palestra de um 
policial especializado na matéria; sobre drogas, pela 
palestra de um médico ou psicólogo; sobre o respeito 
aos idosos, por meio de uma visita a um asilo; sobre 
a importância do Poder Legislativo, pela visita a uma 
de suas Casas; sobre a ação comunitária, mediante a 
participação em um trabalho de melhoria das instala-
ções da própria escola. Por outro lado, temas que ga-
nham relevância local, ou mesmo nacional e mundial, 
poderiam ser discutidos sem tão grandes preocupa-
ções com o tempo, usando-se uma linguagem própria 
para os jovens, que nem sempre está disponível nos 
programas de televisão, jornais ou revistas. 

Os professores do componente curricular po-
derão ser selecionados entre os licenciados de qual-
quer área, com graduação plena; os portadores de 
diploma de educação superior que tenham cumprido 
programa de formação pedagógica; e os diplomados 
em curso normal superior e médio. Como se pode ver, 
não haveria dificuldades maiores para a seleção de 
docentes, uma vez que o componente curricular que 
propomos exige mais um conjunto de conhecimentos 
gerais e a disposição de trabalhar com as diretrizes 
e abordagens a serem fixadas na lei do que uma ha-
bilitação específica. Para se dedicar à nova área, as 
escolas públicas tanto poderão convidar professores 
que já estão na carreira de magistério oficial, mas se 
dedicam a outras disciplinas, como terão a liberdade 
de fazer concursos específicos para a seleção de no-
vos profissionais. 

Bem sabemos que não se deve esperar que a 
escola tenha um poder mágico de resolver todos os 
problemas ligados à formação ética e cívica dos jo-
vens. Entretanto, não podemos admitir que, ante o co-
nhecimento de fatos bárbaros, desafiadores dos mais 
elementares princípios de civilidade, fiquemos a nos 
perguntar pelos culpados, como a nos eximir de uma 
responsabilidade que também tem um fundo coletivo. É 
preciso atacar o problema, e a proposta que ora apre-
sentamos constitui uma contribuição para que a escola 
assuma sua parcela de responsabilidade, ajudando 
no desenvolvimento de personalidades preocupadas 
com o respeito aos demais indivíduos e empenhadas 
na construção de uma sociedade mais justa.

Por fim, cabe lembrar que a Lei nº 9.394, a Lei 
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, prevê, em 
seu art. 26, que “os currículos do ensino fundamental 
e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
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pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura e da economia e da clientela”. Ao mesmo 
tempo, seu art. 27 estabelece que os conteúdos cur-
riculares da educação básica devem observar, como 
uma das suas diretrizes, “a difusão dos valores fun-
damentais ao interesse social, aos direitos e deveres 
do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem 
democrática”. Dessa forma, julgamos ser plausível ad-
mitir que a União institua a sugestão que propomos, 
usando de sua prerrogativa de fixar diretrizes e bases 
da educação nacional (Constituição Federal, art. 22, 
inciso XXIV), algo que naturalmente não se esgota 
com a LDB.

Felizmente, Sr. Presidente, hoje o projeto, por una-
nimidade, foi aprovado. Podemos dizer que teremos, 
dentre em breve, as matérias de Moral e Cívica, de 
Cidadania e Ética, dentro de todo o currículo escolar.

Que feliz coincidência! Na mesma reunião de 
hoje, em que aprovamos esta matéria, com o subs-
titutivo do Senador Cristovam, aprovamos também 
a vinda a esta Casa do ilustre Prof. Sílvio de Abreu, 
autor da célebre novela “Belíssima”, que, nas páginas 
amarelas da revista Veja da semana passada – pedi 
que essa reportagem fosse inserida nos Anais desta 
Casa -, chama a atenção sobre essa matéria. Ele de-
verá vir aqui na próxima semana – foi aprovado, por 
unanimidade, o convite a S. Sª – explicar os termos da 
sua entrevista nas páginas amarelas da Veja. Ele diz 
que a Globo, tradicionalmente, faz entrevistas e pes-
quisas com milhares de pessoas sobre os artistas da 
novela, sobre os rumos, o andamento, qual o caminho, 
sobre o que o telespectador acha e deseja em termos 
de futuro. O ilustre criador dessa excepcional novela, 
Sílvio de Abreu, se diz realmente impressionado. Ele 
acha que, hoje, as pessoas mudaram seus conceitos, 
porque as respostas que recebe dos telespectadores 
são 100% diferentes do que eram há cinco anos. Os 
jovens que assistem à novela, perguntados sobre os 
personagens, inclinam-se mais para o bandido do que 
para o mocinho, mais para aqueles que conseguiram 
andar facilmente, ganhar, ficar ricos do que para que 
os que lutam diariamente para subir.

Uma mulher muito bonita, o marido dela, um 
cara muito compenetrado, sério, responsável; vem um 
malandro e rouba essa mulher do marido. Conceito 
dos entrevistados: Ah, ele fez bem! O marido era um 
trouxa, um chato, um sem graça. Ele lutou pela mu-
lher que queria.

Então, Silvio diz que fica boquiaberto com as 
respostas. Antigamente, estava ele acostumado com 
os telespectadores que viam as novelas e se identi-
ficavam com os personagens. Normalmente, havia a 
figura do mocinho e da mocinha, e a gente torcia para 

que eles estivessem certos, que fossem os vencedo-
res. Hoje é o contrário. Hoje, dizem que o cara que é 
muito certo, muito direito, muito correto, que faz tudo 
direitinho, é um chato, é um cara sem graça, é um cara 
a quem não dão nenhuma credibilidade. Agora, o cara 
que luta, dá golpe, tapeia, vai aqui, passa a perna lá 
adiante e atinge o objetivo, esse é um cara bacana. 
Esse é um cara bacana! E diz ele – o que é muito mais 
sério – que sente, nesses anos de pesquisa da Globo, 
uma mudança de conceito dos telespectadores com 
relação aos personagens da novela, que o que influen-
ciou o telespectador a querer levar vantagem – ele olha 
para o cara que deu um golpe para cá e para lá e saiu 
ganhando – foi a vida política, foram os fatos que têm 
acontecido na vida política, os escândalos, as ban-
dalheiras, o fulano que fez isso, que ganhou aquilo, e 
ninguém vai para a cadeia, não acontece nada. Então, 
essa situação do dia-a-dia, do real, daquilo que é evi-
dente, influencia o jovem. Ele vê a novela e percebe 
que ali também vão torcer para o bandido – uma coisa 
interessante, principalmente num país como o Brasil, 
onde a novela caracteriza muito bem as pessoas que 
a assistem. Há uma camada imensa da classe pobre 
e da classe média que assiste à novela, que tem nela 
praticamente o seu único divertimento. Essas pesso-
as saem de casa de manhã cedo, algumas nem vol-
tam para almoçar, mas voltam para jantar, assistem à 
novela e vão dormir quando ela termina. Uma coisa 
interessante: dizem que o personagem, Sr. Presiden-
te, que vai dormir não é o Pedro, operário, que, após 
doze horas de trabalho, voltou; não é a Maria, lavadei-
ra; quem vai dormir é o personagem com quem ele se 
identifica na novela. Ele dorme bem, ele dorme tran-
qüilo, ele se identificou com aquele personagem, está 
acompanhando aquele personagem e a vida daquele 
personagem praticamente é a vida dele. 

Então, quando ele começa a traçar essa norma 
de como ele queria que o personagem fosse, em que 
ele está se identificando com o bandido, está achando 
certo que o bandido bote a mão, tapeie, roube a mu-
lher do vizinho, é porque alguma coisa está errada, é 
porque o conceito dele está errado. Não é apenas por-
que ele está analisando a novela, dando um conceito 
diferente para a novela. Vai ver o homem certinho é 
um chato mesmo. Mas a verdade é que é mais do que 
isso. O mais do que isso é que ele se identifica com a 
novela e, identificando-se com a novela, ele começa 
a torcer pelo bandido – na vida real, ele está torcendo 
pelo bandido. 

Volto a repetir: a análise que o Sílvio de Abreu 
faz de que a grande influência sobre as respostas que 
estão sendo dadas agora é a ação da política brasileira, 
são as notícias que estão aí. O cidadão liga a televisão, 
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é uma, duas, três, uma infinidade de coisa errada que 
acontece. E nunca acontece nada: ninguém vai para a 
cadeia, ninguém é preso, ninguém é coisa nenhuma. 
Então, parece que não há problema nenhum.

É diante disso que estamos convidando o Sr. Sílvio 
de Abreu a vir à Comissão. Achei muito feliz a coinci-
dência de exatamente no dia em que estamos votando 
o projeto de lei, estarmos votando para o Sr. Sílvio de 
Abreu vir a esta Casa. Acho que ele virá a esta Casa, 
teremos ocasião de debater esta matéria, de votar este 
projeto de lei e, uma vez votado, conversar com o Mi-
nistro da Educação sobre como o projeto poderá ser 
posto em prática da melhor maneira possível.

Obrigado pela gentileza da tolerância de V. Exª, 
Sr. Presidente.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Simon.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Jefferson 
Péres, do PDT do Amazonas.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Peço minha inscrição como Líder do PDT, 
antes da Ordem do Dia.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 
– V. Exª está inscrito.

Já havia anunciado a palavra ao Senador Tião 
Viana, sem prejuízo da lista de oradores. Em segui-
da, concederei a palavra ao Senador César Borges 
e a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 
– O Senador Antonio Carlos Magalhães, meu amigo, 
também pede para falar imediatamente.

O Senador Rodolpho Tourinho falará logo após 
a prorrogação da Hora do Expediente.

Com a palavra, o Senador Tião Viana, para uma 
comunicação inadiável, por cinco minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresentarei hoje 
um projeto, que será lido em alguns minutos no plená-
rio, que dispõe sobre a concessão de pensão especial 
às pessoas atingidas pela hanseníase que foram sub-
metidas a isolamento e internação compulsórios.

Veja V. Exª que um dos problemas mais marcan-
tes na história social do Brasil é a hanseníase. Trata-se 
de uma doença que foi mutilante e que, no passado, 
vitimou milhares de cidadãos brasileiros, deixando 
suas marcas nos rios amazônicos no processo de 
colonização brasileiro. Essa doença, desde o Velho 

Testamento, é citada como uma doença que marcou 
civilizações.

Dois momentos são marcantes na história da do-
ença: um primeiro momento foi o da política que era 
adotada quando havia ausência de medicamentos para 
o tratamento da hanseníase; e o segundo, da política 
de medicamentos que surgiu a partir da década de 40, 
para ser mais específico. O comportamento tradicio-
nal, quando a pessoa sabia que estava com a doença, 
era abandonar a família, o bairro e a cidade onde vi-
via, deslocando-se, em desespero, para outro campo 
da vida social e retornando, alguns anos após, vítima 
das mutilações naturais de quem não se submeteu a 
tratamento, em busca de um apoio social.

Diante do preconceito e da ausência de políti-
cas de saúde pública que diminuíssem o sofrimento e 
corrigissem o curso da doença, os Governos criaram, 
então, os abrigos para hansenianos, também chama-
dos de sanatórios. Colônias de hansenianos é o termo 
mais adequado. A primeira foi um lazareto no Rio de 
Janeiro ainda no século XVIII.

Veja V. Exª o que isso veio significando. Milhares 
e milhares de pessoas foram segregadas em áreas 
cercadas por grandes muros ou cercas impenetráveis. 
Não tinham condições de fuga; eram prisioneiros sem 
crime cometido, apenas por terem sido vitimados por 
uma doença. O resultado era a discriminação, a se-
gregação social e a evolução da doença para a forma 
mutilante. O pior: em alguns casos, os filhos gerados 
por aqueles que se reuniam em uma vida a dois den-
tro dessas colônias-abrigo passavam a viver, em al-
guns momentos, ali e, depois, quando se sabia que a 
doença não era transmitida pela genética em si, mas 
que era contagiosa, eram transferidos.

Resultado: criaram-se localidades que acolhiam 
aquelas crianças e faziam uma espécie de procedimen-
to para que elas esquecessem o passado e pudessem 
ser adotadas por outras famílias. Isso evoluiu com a 
chegada da terapêutica.

A Organização Mundial da Saúde estabeleceu 
que deveria ser proclamado o fim da segregação so-
cial para as vítimas da hanseníase a partir do final dos 
anos 50, início dos anos 60.

Alguns Países não seguiram essa determinação, 
mas mantiveram a segregação e o isolamento das ví-
timas da hanseníase. O Brasil é um dos que não con-
seguiram se livrar da doença. Embora tenha garantido 
tratamento para as pessoas com hanseníase, não o teve 
como prioridade – a doença continuou a fazer vítimas. 
Cheguei a ouvir um cidadão dizer que, no final da Se-
gunda Guerra, conforme me relatou há poucos anos, 
ao saber que tinha a doença, sumiu para os seringais 
da Amazônia. Voltou, anos depois, mutilado: sem um 
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braço e sem uma perna, numa cadeira de rodas, por-
que não foi informado que havia tratamento disponível 
para essa doença que hoje é facilmente curada.

A Organização Mundial de Saúde determinou o 
pagamento de uma indenização para as vítimas da 
doença nos países que não obedeceram ao proces-
so de integração social e que não romperam com os 
isolamentos. O Japão adotou essa matéria legislativa 
e indeniza suas vítimas dando uma proteção social 
por meio de pecúlio.

Apresento projeto de lei no mesmo sentido, em-
bora saiba que haverá um debate sobre a constitucio-
nalidade na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania. Entendo que, mais importante do que ser o 
autor de um projeto vitorioso, é despertar no Governo 
Federal essa consciência, a fim de que passe a pagar 
uma indenização sanitária às vítimas dessa doença, 
que deveriam ter sido tratadas, a fim de se livrarem do 
isolamento e da reclusão. Se assim tivesse sido fei-
to, poderiam ser cidadãos normais hoje, mas são, ao 
contrário, pessoas mutiladas pela omissão de políticas 
públicas no passado.

Espero que essa matéria legislativa traga uma 
justa e efetiva contribuição ao Senado e que possamos 
aprová-la em parceria com o Governo Federal. Não há 
mais de 3 mil pessoas vítimas dessa realidade. Três 
mil pacientes podem receber dois salários mínimos, 
numa referência ao que foi feito com os soldados da 
borracha. As vítimas dessa doença teriam, assim, 
proteção social, inclusão em renda mínima, inclusão 
em política de proteção familiar, pois não há qualquer 
razão mais para serem colocados no canto da socie-
dade brasileira.

O projeto de lei será lido daqui a pouco, e espero 
contar com a sensibilidade dos meus Colegas Sena-
dores e das minhas Colegas Senadoras.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Senador Tião Viana, agradeço a V. Exª.
Senador Jefferson Péres, com a licença de V. 

Exª, que é Líder, vou conceder a palavra ao Senador 
César Borges, porque já havia anunciado, e depois 
concederei a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador César Borges, 
ex-Governador da Bahia, do PFL, por dez minutos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O assunto que me traz à tribuna hoje à tarde, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é uma matéria 
que foi publicada em página inteira e que, na verda-
de, reproduz uma entrevista da Ministra-Chefe do Go-

verno Lula e representante de tendências da ala de 
Esquerda do PT.

Na verdade, as alas de Esquerda do PT já não 
existem, mas a Ministra-Chefe da Casa Civil, a Minis-
tra Dilma Roussef, que veio para substituir o capitão 
da equipe, o Ministro que foi defenestrado pelo seu 
companheiro de lutas, o Presidente Lula. O Ministro 
José Dirceu foi substituído pela Ministra Dilma Rous-
sef, a qual agora se arvora da grande defensora do 
Presidente. Talvez queira se transformar na grande 
amiga do Presidente, na nova capitã do time. Ela sai 
por aí, como fez no meu Estado, na Bahia, a dizer coi-
sas totalmente inverídicas, que não correspondem à 
realidade dos fatos.

E quero protestar sobre isso. Ela vai à Bahia à gui-
sa de fazer campanha política a favor do seu candidato 
e também colega de luta, o qual não é sequer baiano; 
é carioca. O Ministro Jaques Wagner foi plantado pelo 
sindicalismo petista na Bahia e, agora, é candidato ao 
Governo. Mas já antevê a sua fraca performance, a sua 
derrota diante da candidatura do Governador Paulo 
Souto, e vive a pedir ajuda dos colegas, inclusive do 
Presidente Lula, que é um assíduo freqüentador do 
desfile do 2 de julho, que este ano não foi lá na Bahia. 
Desprezou o nosso Estado por um tempo, mas este 
ano, como se trata de um ano eleitoral, ele tem ido de 
forma assídua ao nosso Estado. Mas o ex-Ministro Ja-
ques Wagner procura apoio político, levando Ministros 
para falar do PT, para falar da sua candidatura.

E a Ministra Dilma Rousseff chega à Bahia para 
cometer uma série de impropriedades, inverdades 
mesmo, tentando confundir a população baiana, princi-
palmente com relação ao fato que vou relatar. A Bahia 
que confiou e votou no Presidente Lula não tem sido 
atendida nas suas necessidades básicas de infra-es-
trutura. Então, a Ministra mente quando diz que a Bahia 
está sendo atendida. Não fala a verdade quando diz 
que o Governador Paulo Souto, ao reclamar benefí-
cios para a Bahia, está sendo injusto com o Governo 
Federal. Não! Ele está sendo justíssimo com o povo 
da Bahia ao exigir que o Governo Federal cumpra a 
sua obrigação com esse grande Estado da região do 
Nordeste do Brasil.

Concedo o aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Senador César Borges, V. Exª tem absoluta razão 
em tudo o que disse. E hoje, num dos jornais que li, 
havia uma reportagem mostrando que um criminoso 
– desses estelionatários tão comuns hoje no Brasil – era 
do gabinete do Ministro Jaques Wagner no Ministério 
do Trabalho. Jaques Wagner, então, está se descul-
pando, dizendo que não, que essa pessoa aparecia 
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lá, fazia trabalhos esparsos, quer dizer, roubava de 
leve. Então, V. Exª tem toda a razão: a dona Dilma, de 
quem eu tinha até impressão melhor – e tenho, o dia 
em que tive contato com ela tive uma boa impressão –, 
está se excedendo. E isso tudo porque não há homem 
na Presidência, porque, se houvesse, ela não estaria 
tão importante quanto está. De maneira que ela deve 
conter-se, ficar no lugar dela, trabalhar, ser útil como 
acredito que possa ser, mas não exagerar com essas 
coisas de querer fazer campanha política. Ora, vá cuidar 
de seu Rio Grande do Sul, onde está muito mal!

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Em primeiro lugar, 
refiro-me ao ex-Ministro Jaques Wagner: foi Ministro 
do Trabalho, criou o Primeiro Emprego, que seria uma 
panacéia, com geração de emprego para a juventude 
brasileira. Na verdade, gerou um emprego, que foi o 
de garçom na Bahia, em sua primeira edição. Na se-
gunda edição, melhorou um pouquinho, gerou dois mil 
empregos, quando, na verdade, deviam ser 250 mil 
empregos por ano. Então, um fracasso completo. Não 
dando para o Executivo, como Ministro do Trabalho, foi 
colocado para ser o Coordenador daquele Conselho 
– quem se lembra do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, o Conselhão? Servia para quê? 
Era para ouvir a sociedade como um todo.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V. 
Exª me permite apenas mais um minutinho?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois não, 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª deve estar satisfeito, como também o Senador 
Rodolpho Tourinho, eu mesmo e o Governador Paulo 
Souto, porque recebemos sete quilômetros de aplau-
so na Bahia, enquanto Jaques Wagner não teve uma 
palma sequer, em lugar nenhum por onde passou. Coi-
tado! Vamos fazer justiça! E era uma multidão no dia 
dois de julho. A independência da Bahia não motivou 
o povo a aplaudir o carioca que hoje está disputando 
o Governo da Bahia.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – O carioca, 
Senador Antonio Carlos, que ficou contra o projeto da 
Ford. Lembra-se V. Exª de que, quando a Bahia lutava 
pela Ford, o PT e o Ministro Jaques Wagner ficaram 
contra. Mas esse Ministro, depois, foi para a articula-
ção política, talvez para articular, falar aqui, discutir 
acolá, porque realmente ele não tem muito cacoete 
para o trabalho.

Mas volto à Dilma Roussef. A Ministra vai à Bahia 
e diz que a grande política do Governo Federal para 
o nosso Estado é o Bolsa-Família, em que o Governo 
Federal tem um milhão de pessoas. O Governo pen-
sa que desenvolve um Estado, um País com um pro-

grama meramente assistencialista – que pode e deve 
ser feito. Mas, sem fazer a infra-estrutura que produz 
o crescimento econômico, a geração de emprego e 
renda, não vamos ter nunca um País que atenda às 
aspirações de todo o seu povo – e essas aspirações 
dizem respeito ao trabalho que dignifica o homem. O 
Bolsa-Família não resolverá todos os problemas do 
nosso País. Fala-se aqui que investiu no PET – Pro-
grama de Erradicação do Trabalho Infantil. Ora, esse é 
um programa que vem do Governo passado. Ao con-
trário, os recursos foram diminuídos. Muitas unidades 
que atendiam à erradicação do trabalho infantil foram 
desativadas por falta de liberação de recursos deste 
Governo. Aqui se fala que se trata de 122 mil crianças. 
Esse número já existia no Governo passado.

Quando o repórter pergunta, em relação à BR-
101, por que a Bahia não está sendo contemplada com 
a duplicação do projeto que o Governo vai executar 
– porque mal iniciou esse projeto –, e sobre a BR-116, 
ela diz: “Acho que o Governador está sendo injusto”. Aí 
fala dos investimentos, da extração de gás na Baía de 
Camamu. Esse é um projeto que o Senador Rodolpho 
Tourinho conhece muito bem, iniciado quando ele era 
Ministro de Minas e Energia.

Senador Rodolpho Tourinho, V. Exª deve proces-
sá-la por apropriação indébita, porque ela pega pro-
gramas de V. Exª, como a extração de gás da Baía de 
Camamu, que iniciou quando V. Exª era Ministro. Todo 
o projeto foi desenvolvido. Como também em relação 
à modernização da Refinaria Landulfo Alves, da mes-
ma forma. E o mais significativo: o Programa Luz no 
Campo, que foi desenvolvido pelo Senador Rodolpho 
Tourinho e que gerou o Luz para Todos. Esse Progra-
ma não está tendo a execução que a Bahia merece. 
Esse foi, efetivamente, um grande Programa, o Luz 
no Campo. Hoje ele é muito mais utilizado para fazer 
política para o Governo federal do que para atender às 
necessidades do Estado. Portanto, a Ministra pratica 
uma apropriação indébita. São programas do Senador 
Rodolpho Tourinho quando esteve à frente do Ministé-
rio de Minas e Energia.

E mais: sobre o Gasene, que é um grande progra-
ma para levar gás para o Nordeste e que poderá servir, 
inclusive, ao Maranhão, quando construído o gasodu-
to de Fortaleza até São Luís, ela diz: “Fizemos uma 
parceria com os chineses para fazer esse gasoduto e 
estamos na fase final de contratação”. Não é verdade! 
Ela ainda diz que até outubro já deve estar sendo dada 
a primeira solda: “Esperamos que até outubro estejamos 
fazendo a primeira solda”. Eu desafio, Sr. Presidente. 
Desafio – em outubro, nós estaremos aqui – que essa 
primeira solda seja dada num programa verdadeiro. A 
não ser que seja soldar um tubo, sem recursos para 
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fazer o gasoduto para o Nordeste, pelo que nós temos 
batalhado aqui. Por exemplo, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, o Senador Rodolpho Tourinho e eu, por 
diversas vezes, temos solicitado o Gasene. A Bahia 
hoje tem um déficit no seu fornecimento de gás de 
mais de 30% de suas necessidades, fator impeditivo 
do crescimento econômico do Estado.

Então, a Ministra Dilma Rousseff vai à Bahia para 
dizer essas bobagens. E, Sr. Presidente, tratando de 
seu Partido, quando o repórter perguntou por que o 
PT não fez o processo de autocrítica de todas as suas 
mazelas, tão demorado, ela disse: “Esse processo não 
é o de pegar um chicote e ficar chicoteando nas cos-
tas”. Disse também que o PT não é uma seita religiosa. 
E compara o PT à Igreja Católica quando diz que os 
militantes não podem ser responsabilizados por aque-
les que cometeram erros. E mais: “Quando o Banco do 
Vaticano explodiu, ninguém disse que a Igreja Católica 
estava falida”. Que comparação, Senador Jefferson 
Péres: o PT com relação à Igreja Católica!

Essas são coisas totalmente díspares. Uma não 
tem nada a ver com a outra! O PT tem, sim, que explicar 
à população as suas mazelas, porque elas não foram 
feitas por um militante insignificante, de segundo ou 
terceiro escalão. As mazelas do Partido dos Trabalha-
dores foram perpetradas pelos seus dirigentes princi-
pais: pelo Presidente do Partido, que agora é candidato 
novamente a Deputado; pelo Sr. José Dirceu, que era 
o todo-poderoso ex-Presidente do Partido e Ministro-
Chefe da Casa Civil.

Então, Sr. Presidente, o que quero é dizer que o 
Governo Federal não tem atendido a Bahia, não tem 
efetivamente correspondido à importância de um Es-
tado que tem a sexta maior economia.

Os nossos gargalos de infra-estrutura lá estão, 
todos eles, para impedir um grande crescimento do 
Estado, apesar do esforço que é feito pelo Governo 
do Estado.

A Bahia tem aumentado o seu Produto Interno 
Bruto duas vezes e meia a mais do que o PIB do País. 
Temos uma política definida de industrializar o Estado 
e procurar todas as oportunidades econômicas.

Agora, o impedimento, o gargalo está exatamente 
na falta de infra-estrutura, que devia ser obrigação do 
Governo Federal. Senão, vejamos as nossas estradas: 
a BR-116, a própria BR-101, a BR-242, a BR-110, to-
das estão em situação péssima, estão entre as pio-
res estradas do Brasil. Os piores trechos rodoviários 
brasileiros estão dentro da Bahia, metade dos piores 
trechos rodoviários. E por que o Governo Lula não in-
veste na Bahia?

Por que o Governo Lula não investe para melhorar 
a nossa infra-estrutura, inclusive a infra-estrutura por-

tuária, tão necessária para que possamos aumentar a 
nossa capacidade exportadora e importadora?

E vai a Ministra Dilma Roussef à Bahia dizer es-
sas parlapatices, imitando o seu chefe nas suas par-
lapatices, porque o Presidente Lula, cada vez mais, se 
notabiliza como parlapatão, aquele que diz coisas sem 
responsabilidade, e a Ministra vai atrás. Não sabemos 
quem comanda quem, se é a Ministra Dilma Roussef 
que comanda o Presidente Lula ou se é o Presidente 
que está influenciando, com as suas falas totalmente 
tolas, a Ministra Dilma Rouseff a ponto de S. Exª, se-
guindo seu exemplo, dar uma entrevista fora de foco e 
tão fora da verdade como essa que S. Exª deu. S. Exª 
deveria cuidar mais da questão energética, que ela diz 
aqui que está resolvida, mas que quem é do setor sabe 
que não está. Se o País crescesse a um nível mínimo 
ou médio dos Países emergentes, em torno de 5% a 
6% ao ano, teríamos um apagão. Se São Pedro não 
estivesse sendo tão generoso com o Presidente Lula, 
teríamos um apagão, porque não foi acrescentado 
nada a nossa matriz energética.

A Ministra chega a dizer, Sr. Presidente, que o 
biodiesel veio e que é uma grande solução. Que biodie-
sel? Onde está havendo biodiesel? Desafio a dizerem 
onde haja uma unidade no País produzindo biodie-
sel. Não viabilizaram o programa. Agora a Petrobras 
está dizendo que vai construir unidades. Se for com 
o dinheiro da Petrobras, até acreditarei. Mas, hoje, o 
programa do biodiesel, como está colocado pelo Go-
verno, é inviável.

Encerrando, Sr. Presidente, quero agradecer-
lhe por ter sido muito tolerante com o seu amigo e 
colega.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador César 
Borges.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, 
como Líder, por cinco minutos, para uma comunicação 
urgente e de interesse partidário.

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

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O Senador Arthur Virgílio falará em seguida 
como inscrito. Vou conceder-lhe a palavra como ins-
crito, em seguida.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Encaminho a V. Exª, 
Sr. Presidente, votos de aplauso aos juízes de Direito 
recentemente empossados no meu Estado, depois 
de um concurso público feito pela Fundação Getúlio 
Vargas no Tribunal de Justiça do Estado do Amazo-
nas. São nove juízes que, certamente, preencherão 
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um vazio e que responderão a favor da cidadania no 
meu Estado.

Obrigado a V. Exª e encaminho à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – A Mesa fica aguardando o requerimento de 
V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, 
como Líder do PDT do Amazonas.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, não me furto ao risco de ser repetitivo 
ao repercutir desta tribuna, como já o fizeram, ontem, a 
Senadora Íris de Araújo e, hoje, o Senador Pedro Simon, 
a preocupante entrevista dada pelo novelista Silvio de 
Abreu à revista Veja. É preocupante não a entrevista, 
não as declarações dele, claro, mas o fato revelado 
por ele segundo o que apurou da pesquisa qualitativa 
realizada pela Rede Globo, que se refere a boa parte 
da sociedade brasileira – não sei qual o percentual 
desse segmento, mas deve ser considerável.

Para aqueles expectadores de todo o Brasil que 
não a leram, vou ler parte da entrevista: “Como sempre 
acontece na Globo, realizamos uma pesquisa com es-
pectadoras para ver como o público estava absorvendo 
a trama da novela Belíssima e constatamos que uma 
parcela considerável delas – são mulheres, donas-de-
casa – já não valoriza tanto a retidão de caráter. Para 
elas, fazer o que for necessário para vencer na vida é 
o certo. Esse encontro com o público me fez pensar 
que a moral do nosso País está em frangalhos.

As pessoas se mostraram muito mais interes-
sadas nos personagens negativos do que nos moral-
mente corretos.

Diz ele que, há cinco anos, segundo pesquisa 
realizada em torno de uma outra novela sua, os per-
sonagens bons eram os mais queridos; nessa última 
pesquisa, eles foram considerados enfadonhos. São 
os chatos, os caretas.

As donas-de-casa não viram nada de errado na 
conduta de um personagem que forjou provas incrimi-
nadoras de um rival para ficar com a mulher dele. As 
donas-de-casa não viram nada de errado na conduta 
do Alberto; pelo contrário, ponderaram que, se ele fez 
aquilo para conquistar a mulher, tudo bem. O fato de 
um outro ter dado o ‘golpe do baú’ também foi visto 
com naturalidade. 

Na mesma pesquisa – diz ele – colhemos indícios 
claros de que essa maior tolerância com os desvios de 
conduta tem tudo a ver com os recentes escândalos na 
política. Alguns deles deram a seguinte resposta para o 
fato de se identificar com um personagem: ‘Quero ser 
a Júlia porque aí eu pago mensalão para todo mundo 
e ninguém me passa a perna’.” 

Pelo visto, os valores morais da nossa sociedade 
estão em processo de desintegração. Senador João 
Alberto, isto não é preocupante: é alarmante. O que 
vai ser de uma sociedade que não tem fundamentos 
éticos?

Diz Sílvio de Abreu que isso se deve ao compor-
tamento da classe política. Provavelmente, sim. O que 
aconteceu com o “valerioduto”, a complacência do Pre-
sidente da República, maior autoridade do País, para 
o qual olha toda a sociedade, a complacência com os 
seus correligionários que praticaram aquilo, a absol-
vição dos “mensaleiros” pela Câmara dos Deputados, 
tudo isso leva o povo, o homem comum do povo a ra-
ciocinar da seguinte forma: se eles que estão lá roubam 
o dinheiro que é nosso e ficam impunes, por que eu 
vou ser honesto? Por que eu, que estou aqui passando 
necessidades, dando duro na vida, vou ser honesto? 
Isso contamina toda a sociedade. Não adianta faze-
rem discursos contra isso. Como já dizia Ruy Barbosa, 
numa frase famosa, as palavras convencem, mas só 
os exemplos arrastam. Enquanto os homens públicos 
derem exemplos como esses que vemos todos os dias, 
não é de se surpreender, como diz Silvio de Abreu, 
que a moral do povo brasileiro esteja em frangalhos. 
É por isso que eu não me surpreenderei se políticos 
comprometidos forem eleitos ou reeleitos, se os todos 
os “mensaleiros” voltarem pelo voto do povo. Ainda que 
eu desagrade a muitos que me ouvem, parece que não 
é só a classe política que tem uma enorme banda po-
dre, não. Parece que boa parte da sociedade brasileira 
está num processo de apodrecimento, Sr. Presidente. 
Repito: isso não é só preocupante, mas é alarmante. 
Se continuar assim, não sei se haverá futuro para as 
pessoas que encaram as coisas públicas com serie-
dade, que vêm militar na política voltados para os in-
teresses públicos. Não sei se esses políticos são aves 
em extinção, porque parece que o eleitor sério também 
está em processo de extinção.

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy, 
com muito prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Jefferson Péres, a entrevista de Silvio 
de Abreu, que V. Exª comenta tão bem, ontem objeto 
de análise da Senadora Iris Rezende, traz uma pre-
ocupação das maiores com respeito aos valores que 
hoje caracterizam o povo brasileiro. Vejo nas afirma-
ções de Silvio de Abreu um chamado à consciência 
de todos nós. Essa entrevista impressionou V. Exª pela 
referência aos valores da ética, da honestidade, de se 
dizer a verdade, de se ter um comportamento retilíneo; 
aos valores do respeito ao ser humano, das relações 
entre as pessoas até no âmbito da família. Trata-se de 
valores muito importantes na nossa sociedade. Se, por 
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ventura, houve desvios de comportamento no âmbito 
do Governo, do Congresso Nacional, é importante até 
que isso seja objeto da análise severa de pessoas como 
Silvio de Abreu, que muitas vezes tem a qualificação 
para transformar muito do que ele observa nas novelas 
brasileiras, que, depois, acabam tendo esse tipo de re-
flexão. Senador Jéferson Peres, que, juntamente com o 
Senador Cristovam Buarque, foi designado candidato 
a Vice-Presidente pelo PDT, tenho convicção de que 
o povo brasileiro valorizará, sim, os procedimentos, os 
comportamentos mais retilíneos em nossa vida públi-
ca e pessoal. É uma intuição do que percebo, porque 
tenho certeza de que cada um de nós, pertencentes a 
cada Partido – e eu, ao Partido dos Trabalhadores –, 
sentimo-nos na responsabilidade de, se erros existiram, 
colaborar para que eles sejam corrigidos e superados. 
É nessa perspectiva, portanto, que tenho a esperança 
de vivermos num Brasil onde menos delitos e erros de 
toda ordem sejam cometidos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Por gentileza, Senador Jefferson Péres, peço 
que V. Exª conclua.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Não 
posso mais dar apartes? É uma pena.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Creio que está esgotado o tempo de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Não 
poderei ouvir o Senador Romeu Tuma, por exemplo?

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Pretendo ape-
nas dar uma informação.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Con-
cedo o aparte ao Senador Romeu Tuma por trinta se-
gundos.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª está 
trazendo um assunto importante, que foi discutido 
na Comissão de Educação hoje pela manhã quando 
do debate acerca de um projeto de autoria do Sena-
dor Pedro Simon, relatado pelo Senador Cristovam 
Buarque. Trouxeram à baila essa entrevista, criando 
a cadeira de Ética e Moral para substituir a Moral e 
Cívica de outros tempos. Entre as propostas, estava 
o convite ao autor da novela, ao Silvio, para que ele 
compareça para discutir esses aspectos que foram 
levantados. Inclusive o Senador Eduardo Azeredo fez 
uma ponderação de quem começou primeiro a delinear 
o comportamento da sociedade. V. Exª está de para-
béns. Esperamos que ele venha e que V. Exª possa 
participar da discussão.

(Interrupção do som.)

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri-
gado, Senador Romeu Tuma. Parabéns ao Senador 
Pedro Simon pelo projeto e parabéns a toda Comis-
são de Educação por haver não apenas aprovado o 
projeto que introduz a disciplina Ética no currículo das 
escolas, mas também pelo convite feito ao Silvio de 
Abreu para vir a esta Casa discutir tema de tamanha 
relevância.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Jefferson 
Péres, Líder do PDT.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
candidato a Governador do Amazonas, pelo PSDB, 
por dez minutos.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Rodolpho Tourinho, para uma comunicação inadiável, 
por cinco minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as convenções do 
PSDB, do PPS e do PV lançaram-me para disputar o 
Governo do Estado do Amazonas nas eleições de 1º 
de outubro deste ano. Nessa bela festa democrática 
que consagrou o Vereador Leonel Feitosa, do PSDB, 
para a Vice-Governadoria e o jornalista Plínio Valério, 
do PV, para o Senado, abordei tópicos do que será um 
programa de governo factível, lúcido e honesto.

Disse, por exemplo, que meu Estado não é ne-
nhum coitadinho, arrecadando, como arrecada, entre 
R$4,5 bilhões e R$5 bilhões ao ano, para uma popula-
ção de, no máximo, três milhões de habitante; precisa 
é ser administrado com lisura e acerto administrativo 
– e isso meus adversários jamais quiseram cumprir.

Citei o caso da saúde gerida pelo Estado, que 
recebe investimentos próximos de tudo aquilo que re-
presenta o orçamento da cidade de Manaus, algo em 
torno de R$1,4 bilhões, e opinei de novo que não é 
necessário gastar mais em saúde pública, porque o 
problema é de gestão e honradez e não de carência 
de recursos.

Comprometi-me em fazer ampla e imediata re-
forma administrativa, extinguindo órgãos inúteis e nu-
merosíssimos cargos politiqueiros, feitos para cabos 
eleitorais, para “aspones”, para pingentes do dinheiro 
público.

Anunciei que, em contrapartida e sem quebrar o 
espírito de reduzir o tamanho da máquina pública, o 
Governo a ser eleito pela coligação Muda Amazonas 
precisará criar, quando nada, um órgão operacional 
que venha a cuidar de mineração, pois o Amazonas 
é uma das maiores províncias minerais do mundo e, 
no meio de tantos cargos espúrios ocupados por apa-
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drinhados do poder, falta um órgão sério que trate da 
economia mineralógica. Vamos, então, dar um choque 
de gestão no gigante espoliado, e o nosso lema será 
“Enxugar, Repriorizar e Moralizar”.

Meu adversário de sempre e desta eleição, o Sr. 
Amazonino Mendes, revelou certo senso estratégico ao 
criar, numa de suas três gestões, o Instituto Superior 
de Estudos da Amazônia, que, no entanto, em nada 
resultou de prático, virou sumidouro de dinheiro público 
e, depois, desapareceu de cena como por encanto.

Em seu terceiro – Sr. Presidente, quanta falta 
de imaginação! – período administrativo, o mesmo 
Amazonino implantou outra boa idéia: a Universidade 
Estadual do Amazonas, embora limitando-a a cursos 
convencionais, sem atentar para a necessidade de se 
incluírem, por exemplo, a biotecnologia e a engenharia 
genética, que serão os motores do desdobramento do 
processo econômico amazonense.

O ex-Governador não alcançou que o Amazo-
nas precisa aprender a vender conhecimento e não 
de gestos autopromocionais, grandes e eloqüentes 
de seus mandatários.

O atual dirigente, Sr. Eduardo Braga, jamais po-
deria ter consentido ou autorizado o desvio de cerca 
de R$100 milhões do orçamento da Universidade do 
Estado do Amazonas para finalidades dela apartadas, 
a começar pelo pagamento.de vultosas somas a em-
preiteiras amigas do poder. 

Amazonino tem mais idéias do que Braga, porém é 
péssimo executor. Exemplo disso é o majestoso Hospital 
Francisca Mendes, que não dispunha, no seu Governo 
– nem dispõe agora –, de aparelhos que o fizessem fun-
cionar de fato. Braga conta com uma equipe um pouco 
melhor que a do seu antecessor, mas não ouve ninguém, 
é professor de Deus, não agrega. Tanto quanto Amazonino, 
aliás, usa o poder para beneficiar pequenos grupos e faz 
do escândalo uma lamentável rotina administrativa.

Na convenção, Srªs e Srs. Senadores, declarei 
que a Universidade do Estado do Amazonas ganha-
rá autonomia plena e legal, até para que nunca mais 
desviem recursos da educação no meu Amazonas. 
Assim como anunciei que todas as licitações se da-
rão através do pregão eletrônico, introduzido no Brasil 
pelo Presidente Fernando Henrique, sem que Ama-
zonino Mendes o imitasse, e que é adotado por Edu-
ardo Braga para muita coisa, menos, Sr. Presidente, 
convenientemente – repito: convenientemente –, para 
combustíveis e obras.

Sr. Presidente, falei do programa de água em Ma-
naus. Pasme V. Exª – isso é gravíssimo –, em plena beira 
do rio Negro, Amazonino Mendes promoveu ruinosa pri-
vatização da empresa estatal de água. O Estado rece-
beu cerca de US$190 milhões e a empresa adquirente 

francesa Águas do Amazonas não colocou o capital de 
giro no sistema, depois foi ao mercado captar dinheiro. 
Enquanto isso, o buraco foi-se ampliando. A empresa 
investiu, até dezembro de 2005, R$123 milhões. No jogo 
da depreciação, recuperou R$125 milhões, logo, é lícito 
dizer-se que não se investe em água em Manaus des-
de a privatização, que se deu no ano de 2000. Alguns 
espertalhões podem ter lucrado com o negócio, mas 
Manaus perdeu. O povo foi massacrado. O pior é que 
a Águas do Amazonas.não ganhou, pois vem perden-
do R$1 milhão todos os meses e já anuncia a intenção 
de suspender sua atuação no Amazonas. Resultado: 
ninguém ganhou, a não ser o bloco da esperteza e da 
negociata, e bairros e mais bairros estão sem água, li-
teralmente sem água, na Manaus metropolitana e, pa-
radoxalmente, neste início de Século XXI. 

Qual é a solução verdadeira para o drama dos 
manauaras? Minha idéia é irmanar o Governo do Esta-
do à Prefeitura de Manaus, que hoje vem carregando a 
cruz sozinha, visando à solução definitiva, certamente 
buscando-se fórmula jurídica que permita – hoje não 
é assim – investimentos estaduais e federais e até re-
cursos externos. 

O fato é que Amazonino privatizou ruidosamente 
e Braga se aliena do problema, fingindo que nada de 
que o povo tem sofrido é com ele. 

Propus repensarmos o modelo da Zona Franca 
de Manaus, Sr. Presidente. Está na hora do choque 
tecnológico, que nos permita enfrentar a predatória 
concorrência asiática. Está na hora de inserirmos isso 
que não é mais uma Zona Franca, até porque pólo in-
dustrial vigoroso, no mundo novo tecnológico que se 
descortina à nossa frente. 

Vejam, por exemplo, as Srªs e Srs. Senadores, o 
pólo eletro-eletrônico do Distrito Industrial de Manaus: 
63% do faturamento total, que este ano atingirá cerca 
de US$22 bilhões, e mais da metade dos empregos 
diretos, hoje estimados em 100 mil trabalhadores – aí 
incluídos os tercerizados –, tudo parece uma maravi-
lha, não é? Basta, contudo, um governante de pouca 
lucidez para divulgar números brilhantes a curto pra-
zo, sem perceber ou anunciar que uma crise de médio 
prazo se desenha no horizonte. É que o Amazonas, 
meritoriamente, produz a notável marca de 5 milhões 
de aparelhos DVDs.porém, o Brasil já importa da Chi-
na a ameaçadora marca de seis milhões de DVDs. No 
pólo de áudio, a coisa vai pior. Empresas com sede 
tanto em Manaus quanto em São Paulo vêm parando 
de produzir no Amazonas, para importar da China via 
São Paulo e distribuir aparelhos de som para o Brasil, 
desempregando na Zona Franca de Manaus. 

Os televisores, Sr. Presidente, sofrem acirrada 
ameaça dos monitores de computador, que, cada vez 
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mais, cumprem papel de televisores. A vigilância tem 
de ser constante. Monitor é uma coisa, televisor é ou-
tra. Não importa a feição tecnológica que um e outro 
venham a assumir. Os computadores são incentivados 
pela Lei de Informática; e os televisores, pelas Disposi-
ções Transitórias da Constituição Federal, na parte que 
assegura as prerrogativas da chamada Zona Franca de 
Manaus. Qualquer mistura de estações pode prejudicar 
o Amazonas e isso, para mim, é inaceitável. 

Temos, agora, o sistema de TV Digital, que co-
meçará a ser implantado em 2008 e levará cerca de 
dez anos para extirpar completamente o seu ante-
cessor analógico. Muito bem, Sr. Presidente, o Ama-
zonas não pode abrir mão da instalação da fábrica de 
semicondutores em Manaus e, menos ainda, de ver 
explicitado que a TV Digital, até por ser TV, será re-
gida pelos incentivos da Zona Franca e não pela Lei 
de Informática.

São desafios inadiáveis que haverão de ser acom-
panhados, competentemente, pela Bancada federal 
amazonense e que não poderão surpreender de cal-
ças curtas, a não ser o Governador despreparado e 
desligado da realidade presente e do futuro.

Cobrei, Sr. Presidente, a devolução à Suframa do 
poder de definir os processos produtivos básicos do Pólo 
Industrial de Manaus, hoje em mãos de terceiro ou quar-
to escalões da burocracia de Brasília. Exigi igualmente 
a imediata reativação da SUDAM, além da ampliação 
dos setores beneficiados pelo Decreto nº 4212, de 2002, 
que passaria a contemplar, para efeito de incentivos, os 
descartáveis, os estaleiros, o pólo ótico, o pólo gráfico, 
dentro outros, todos eles com tradição em Manaus. Se 
tal não efetivar, a Gillette, dificilmente, ficará no Ama-
zonas, pois não mais pode acessar incentivos fiscais.
incentivos fiscais, vive do restante dos incentivos que já 
recebeu, e depois, sinceramente, eu não sei. 

Afirmei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que o Pólo Industrial de Manaus precisa de outros 
pólos a seu redor para que se consolide a economia 
do Amazonas. 

Referi-me, primeiro à bioindústria, com olhos nos 
fármacos e nos cosméticos, exemplificando com o apro-
veitamento que a Universidade Federal do Amazonas 
vislumbra para o Município de Borba do Puxuri, uma 
espécie de castanha, excelente remédio para gastri-
te, fonte de renda e de emprego de enorme potencial 
para os borbenses. 

Reportei-me ao ecopeixe, aquele dos criatórios, 
de fantástico potencial exportador, desde que apoia-
do pelo Estado e não restrito ao idealismo ou à justa 
ambição de um empresário aqui e outro acolá. 

Ainda sobre a economia – e já concedo um aparte 
ao Senador Ramez Tebet – do interior do Estado como 

a vejo, estranhei que os governantes – o anterior e o 
atual – não mencionem Maués e sua riqueza em ouro 
e calcário. Ficam no ramerrame, não olham a economia 
pelo ângulo estratégico, não vieram para fazer história. 
Mas referi-me, primeiramente, à bioindústria para, em 
seguida, abordar o futuro Pólo de Biojóias. Um colar 
de sementes de açaí, por exemplo, pode valer tanto 
quanto um colar de pérolas. 

Já tratei da fábrica de semicondutores e, por isso, 
recordo aqui que, na convenção, não olvidei o Pólo de 
Turismo e Ecoturismo, entendendo-se aí os turismos 
cultural, científico e religioso, de aventura, fotográfico, 
de pesca. 

Propus Manaus como futuro centro financeiro 
internacional, até pela experiência que adquiriu de 
seus tempos de Zona Franca para cá, e propus a mi-
nha cidade como sede de uma Bolsa de Valores apta 
a transacionar ações de empresas que mantenham 
projetos ligados de empresas que mantêm os projetos 
ligados à área ambiental, a exemplo da Votorantim, da 
Vale do Rio Doce e da Acracruz Celulose.

Critiquei a forma leviana, incompetente como tem 
sido tratado o setor primário do Amazonas. Amazoni-
no inventou um tal terceiro ciclo que não foi mais do 
que a canhestra distribuição de cestas básicas e de 
implementos agrícolas, a começar pelas motosserras, 
no interior do Estado. 

Eduardo Braga em seu conceito mais bem ela-
borado cunhou uma certa zona franca verde que não 
recebe investimentos consistentes e nem prioriza pro-
dutos globais. 

Para este ano de 2006 o orçamento estadual pre-
vê apenas 1,82% para o setor primário. Menos do que 
2%, Srªs e Srs. Senadores; logo a zona verde existe 
antes na propaganda farta e dispendiosa do que na 
produção e dinamização da economia rural.

Anunciei que não farei governo de slogans, nem 
de apelidos; nada de quarto ciclo ou zona franca roxa. 
Chamarei o setor primário pura e simplesmente de se-
tor primário, com a diferença outra – e essencial – de 
que a priorização se dará no orçamento estadual e na 
propaganda enganosa e hollyoodiana. Como não pode-
ria deixar de ser, dediquei tempo especial à segurança 
pública, Manaus virou a capital dos crimes insolúveis, 
a capital dos seqüestros relâmpagos e dos assaltos 
com reféns às residências. Declarei que todo o nosso 
projeto de segurança pública passará pelo engajamen-
to da comunidade; que presídios verdadeiramente de 
segurança máxima serão construídos, que as polícias 
serão reestruturadas, reaparelhadas, recicladas, dig-
namente remuneradas e habilitadas para enfrentar 
o crime. Que terei mão firme, a mão firme que está 
faltando hoje; que nosso Governo será de tolerância 
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abaixo de zero com a criminalidade, organizada ou 
não, que a partir de janeiro de 2007 as famílias as fa-
mílias passarão a dormir em paz e os bandidos, eles 
sim, estarão acuados ou na cadeia.

Finalmente, dirigi-me aos Parlamentares, de quais-
quer níveis hierárquicos do meu Estado, que sobrevivem 
politicamente de repasses espúrios a entidades de falsa 
assistência à saúde popular, abocanhando recursos que 
deveriam ser destinados ao Sistema Único de Saúde 
e não à eleição de aproveitadores: lutem esses espo-
liadores da bolsa popular e da saúde pública do meu 
Estado, lutem para que eu não me eleja, esforcem-se 
nesse sentido, pois, do contrário, 2007 amanhecerá com 
essas entidades espúrias esvaziadas do suporte finan-
ceiro estadual e, mais ainda, visitadas pelo Ministério 
Público e pela Polícia Federal, que serão provocados 
nesse sentido pelo novo governante.

O Muda Amazonas está pronto para o combate. 
E saberei honrar o privilégio que Deus me concedeu 
de liderar homens e mulheres valorosos em hora cru-
cial da vida do meu povo.

Concedo aparte ao Senador Ramez Tebet, com 
muita honra.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Ar-
thur Virgílio, ouço, com muito prazer, o discurso que 
está proferindo nesta Casa e no qual V. Exª apresen-
ta uma síntese do seu pronunciamento na convenção 
partidária que homologou sua candidatura ao Governo 
do Estado do Amazonas. V. Exª faz bem em deixar re-
gistrado nos Anais desta Casa a síntese do seu futu-
ro governo caso seja eleito. E espero até que o seja, 
como seu amigo e admirador. 

Mas o importante é que um homem da estatu-
ra de V. Exª, Líder nacional, está deixando registrado 
nos Anais desta Casa o porquê de ser candidato ao 
Governo do Estado do Amazonas e a síntese daqui-
lo que pretende realizar em favor do seu povo. Meus 
cumprimentos e votos de muita felicidade!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço com muito respeito e com o afeto de sempre o 
aparte generoso desse queridíssimo amigo e grande 
brasileiro que é o Senador Ramez Tebet.

Senador Rodolpho Tourinho.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador 

Arthur Virgílio, eu quero me solidarizar com V. Exª em 
relação ao assunto inicial, a liberalidade – no fundo foi 
isso – das importações da China que ameaçam não 
só o pólo de Manaus mas também o nosso pólo de 
informática de Ilhéus, Bahia. E ameaça também – não 
nessa parte eletrônica – o pólo calçadista da Bahia. 
Hoje temos, por parte do Governo Federal, uma grande 
liberalidade quer na não contenção do contrabando, 
quer na permissividade em relação às importações 

da China. Os cálculos indicam que cerca de 30% dos 
calçados brasileiros hoje são importados da China, o 
que afeta posições como a do Amazonas e da Bahia. 
Portanto, estou junto com V. Exª nessa luta que julgo 
muito importante, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Tourinho. V. Exª me lembra de que eu 
deverei ser implacável como Parlamentar e implacável 
como governador, exigindo que se faça, de verdade, 
aquela obra pela qual V. Exª tanto lutou: o gasoduto 
Coari-Manaus, hoje no terreno da propaganda. Mas 
precisa virar realidade prática, mudando a matriz ener-
gética de uma região que se desenvolverá para valer 
quando o gasoduto puder espalhar a energia ecológi-
ca, verde e farta do gás natural. 

Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Arthur 

Virgílio, sem ocupar o tempo de V. Exª e apenas para 
dizer que feliz do Estado que tem um defensor como V. 
Exª, com a inteligência, com a coragem, com a qualifica-
ção técnica e política para defender os seus interesses. 
Creio, Senador Arthur Virgílio, que se V. Ex como Se-
nador já presta serviços extraordinários ao seu Estado, 
tem alcançado conquistadas importantíssimas aqui no 
Congresso Nacional, defendendo o desenvolvimento 
econômico do seu Estado, sobretudo, imagino o quanto 
será importante a execução de propostas inteligentes 
que V. Exª apresentará durante a campanha eleitoral, 
se chegar ao Governo daquele Estado. Se o Estado do 
Amazonas pode comemorar o fato de ter um brilhante 
Senador, certamente terá razões de sobra para come-
morar a posse de um extraordinário Governador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Álvaro Dias. 

Cheguei à eleição com muito pouco tempo para 
o seu desfecho, encontrei um quadro muito polarizado, 
mas não acredito em falsa polarização e muito menos 
em polarização de iguais.

Vou enfrentar a luta como ela deve ser enfrentada 
e espero fazer uma campanha honrada, propositiva, 
lúcida, forte, vigorosa e que vá ao coração e ao cére-
bro dos amazonenses.

Agradeço a V. Exª por tudo que V. Exª tem repre-
sentado para mim como companheiro e como brilhante 
Líder da Minoria neste momento nesta Casa. Como 
Senador da melhor qualificação e do melhor posicio-
namento. Agradeço a V. Exª, a quem desejo também 
todas as sortes na empreitada de renovação deste seu 
brilhante mandato.

Senador Antero de Barros.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) 

– Senador Arthur Virgílio, quero cumprimentar V. Exª 
e dizer que o sentimento nosso é um misto de alegria 
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e de tristeza: de alegria, porque quem é bom para o 
Brasil é bom para o Amazonas – V. Exª é excelente 
para o Brasil, V. Exª será excelente para o Amazo-
nas. Tenho certeza absoluta de que o referencial do 
trabalho que V. Exª faz aqui no Senado é um referen-
cial que vai ser correspondido e vai ser avaliado pela 
população do Amazonas. A população pode até ter 
um misto de sentimento de perda: “Mas nós vamos 
perder o Arthur no Senado?”, mas vão ganhar o Ar-
thur no Governo. V. Exª vem com teses modernas, 
moderníssimas; são teses corretas e que precisam 
ser aplicadas. Não há possibilidade de os governos 
estaduais – tem de ser assim no Amazonas e terá 
de ser assim no meu Mato Grosso – não fazerem 
uma parceria sólida com as Prefeituras das capitais 
para ajudá-las a encaminhar os seus problemas dos 
grandes aglomerados urbanos. Parabéns a V. Exª pela 
tese. Tenho certeza de que o povo manauara, que o 
povo amazonense saberá reconhecer o extraordiná-
rio político que é V. Exª. No instante em que as pes-
soas falam de política, ao vê-lo disputando mais um 
cargo público, temos de dizer: é preciso participar da 
política; viva a política! E feliz a população que pode 
eleger V. Exª governador do Estado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Antero, que se lança na disputa pelo 
Governo do seu Estado, do Mato Grosso, e tenho 
certeza absoluta tanto do seu êxito quanto da felici-
dade que tem aquele povo de poder contar hoje com 
o representante que V. Exª é e amanhã com o gestor 
correto, inatacável, inabalável nas convicções mato-
grossenses – e V. Exª saberá sempre ser.

Senador Marcos Guerra.
O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador Ar-

thur Virgílio, durante o pouco tempo em que estou nesta 
Casa aprendi a admirá-lo, a respeitá-lo e a vê-lo como 
Líder nacional. O povo de Manaus realmente está de pa-
rabéns por ter um candidato como V. Exª. Tenho certeza 
que V. Exª será um grande governo naquele Estado; que 
como sempre defendeu o emprego, a economia nacional 
nesta Casa, vai fazer da mesma forma naquele Estado. 
Meus parabéns a V. Exª e ao povo de Manaus.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to obrigado, Senador Marcos Guerra, que representa 
como ninguém a sua região e que também representa 
com muito acerto os micros e pequenos empresários. 
Tenho provas disso pela sua atuação no Plenário e nas 
Comissões e pelo que já vi in loco ao acompanhá-lo 
em visita, que para mim foi muito valiosa, ao Estado do 
Espírito Santo. Um fraterno agradecimento a V. Exª.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Nobre 
Senador Arthur Virgílio, V. Exª é um dos melhores qua-
dros do Amazonas, é uma tradição, porque o meu amigo, 

que já se foi, Arthur Virgílio Filho, também tinha o mes-
mo comportamento. Brilhou no Senado, na Câmara dos 
Deputados, na Assembléia Legislativa, foi quem me deu 
posse a governador no primeiro governo, como Presi-
dente da Assembléia, e, seguindo os mesmos passos, 
tem brilhado aqui no Senado. Nós somos de partidos 
diferentes, mas sempre digo que V. Exª é um dos ta-
lentos do Amazonas: extraordinário orador, polemista 
notável e, sobretudo, dedicado a terra. A sua dedicação 
ao Amazonas não pode ser negada por ninguém. Esta-
mos numa campanha agora, em campos diferentes até 
– eu apóio a reeleição do atual Governador – e V. Exª, 
lamentavelmente, é candidato também de oposição, mas 
isso jamais vai afetar o nosso relacionamento, a nossa 
amizade, mesmo porque já fomos até adversários...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Di-
retos.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – ...e 
jamais tivemos qualquer posição de confronto pessoal 
um com o outro. Então, quero, como seu adversário, 
no caso, desejar sucesso, uma campanha bonita, para 
que o velho Arthur, lá de cima, diga: este meu filho aqui 
é de raça mesmo. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Governador Gilberto Mestrinho, V. Exª tem sido, 
e sou testemunha disso, um Senador de ampla e abso-
luta dedicação ao Estado do Amazonas, correto como 
Presidente, por três vezes, da Comissão de Orçamen-
to, conhecedor da nossa região. De fato, a política tem 
dessas coisas, a vida é assim, estamos neste momento 
em campos opostos, mas isso não diminui em nada o 
respeito pessoal que nos une, não diminui em nada, e 
a amizade que temos um pelo outro é tão grande

É tão grande e a amizade de V. Exª para mim. É 
tão grande que eu tenho minhas dúvidas se V. Exª, lá 
na hora do voto secreto, não vai se enganar e colocar 
o seu voto em mim. Eu ficaria muito honrado se isto 
acontecesse mas espero, aliás, que muitos votem – uns 
muito abertamente e outros pelo sentimento.

A Sra. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Eu vou 
fazer isto no seu voto para Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – A Sena-
dora Heloísa Helena reivindica que o afeto influência no 
voto para Presidente. S. Exª não sabe como eu tenho 
vontade em vê-la consagrada pelo voto de milhões de 
brasileiros. S. Exª merece isto pela sua coerência, pela 
sua coragem, pela sua boa fé e pelo seu sentimento 
de Brasil. Nós, aqui, brincamos muito, mas o fato é 
que sobra mesmo um grande respeito e uma grande 
dedicação pessoal a V. Exª.

Mas, Senador Gilberto Mestrinho, eu agradeço a 
V. Exª e lhe digo da enorme valia que V. Exª tem repre-
sentado para o nosso Estado e da honra que é, ainda 
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que adversário nesta eleição, V. Exª ter tido a altivez de 
participar deste discurso em que anuncio oficialmente 
a minha candidatura ao Governo do Estado aos meus 
pares. Muito obrigado.

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

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

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

Vou conceder a palavra, pela ordem, aos Sena-
dores Rodolpho Tourinho, Eduardo Suplicy e José Sar-
ney. Está inscrito, também, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães. Em seguida, iniciaremos, imediatamente, 
a Ordem do Dia. De modo que faço um apelo para que 
sintetizem ao máximo as intervenções.

Com a palavra o Senador Rodolpho Tourinho, 
pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se V. Exª quiser começar a Ordem do Dia, eu 
posso falar posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Perfeito. Nós queríamos começar imediatamente.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Por 
mim, não tem problema.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não tem problema?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Não, 
falarei depois.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Suplicy, não há problema a interven-
ção de V. Exª ser feita depois da Ordem do Dia?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Com certeza, poderei fazê-la após a Ordem do Dia, 
assegurado o direito de pronunciamento ainda nesta 
tarde. Obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286, de 2006 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Continuação da votação, em turno úni-
co, 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 milhões e quinhentos mil reais, para 
os fins que especifica.

Parecer sob o nº 778, de 2006, de Plená-
rio, Relator Revisor: Senador Marcelo Crivella, 
pelo atendimento dos pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência, pela ade-
quação financeira e orçamentária, e no mérito 
pela aprovação da Medida Provisória, e pela 
rejeição das Emendas nºs 1 a 16.

A discussão da matéria foi encerrada na última 
quarta-feira, quando foram aprovados os pressupos-
tos constitucionais de urgência e relevância e a ade-
quação financeira e orçamentária. A matéria constou 
da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 
quinta-feira, quando teve a votação do mérito adiada 
por falta de quorum.

Passa-se à apreciação do mérito.
Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por econo-
mia processual, eu queria convocar os Senadores do 
PFL que se encontram nos gabinetes ou em Comis-
sões para que compareçam ao plenário, a fim de vo-
tarmos. A matéria exige quorum de 41 Senadores. A 
votação foi interrompida na semana anterior por falta 
de quorum. É uma matéria que interessa sobrema-
neira ao País e ao PFL, porque destina recursos aos 
Jogos Pan-americanos, que se realizarão no Municí-
pio do Rio de Janeiro, cujo Prefeito é César Maia, dos 
quadros do Partido da Frente Liberal.

Por essa razão e pelas razões de interesse coleti-
vo da Medida Provisória, gostaria de convocar todos os 
Senadores do PFL que se encontram em comissões, 
em gabinetes ou em outras dependências para que ve-
nham ao plenário para votar esta MP, que é importante, 
de interesse nacional e de interesse partidário. 

O voto, evidentemente, é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 286, DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Justiça, da Previdên-
cia Social e do Esporte, no valor global de 
R$250.500.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões e quinhentos mil reais), para os 
fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º  Fica aberto crédito extraordinário, em fa-

vor dos Ministérios da Justiça, da Previdência Social 
e do Esporte, no valor global de R$250.500.000,00 
(duzentos e cinqüenta milhões e quinhentos mil re-
ais), para atender à programação constante do Ane-
xo desta Lei.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 2:

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 (proveniente 
da Medida Provisória nº 287, de 2006), que 
abre crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério dos Transportes, 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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta quorum 
para deliberação do item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 30 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Almir Sá (PL-RR), pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência, pela adequação financeira e orçamentária, e, 
no mérito, favorável à Medida, nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão que oferece, e pela rejeição das 
demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câ-
mara dos Deputados no dia 11 de abril, ten-
do sido apreciada naquela Casa no dia 31 
de maio;

– a matéria entrou em regime de urgên-
cia, nos termos do § 6º do art. 62 da Consti-
tuição Federal, no dia 13 de maio, passando 
a sobrestar todas as demais deliberações le-
gislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias 
foi prorrogado por igual período pelo Ato do 
Presidente do Congresso Nacional nº 21, de 
2006, e se esgotará no dia 9 de agosto;

– a Medida Provisória foi recebida for-
malmente pelo Senado Federal no dia 13 de 
junho.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Tenho a honra de conceder a palavra ao Se-
nador Romeu Tuma, que será o Relator revisor da 
matéria.

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 788, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para proferir 
parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2006 (prove-
niente da Medida Provisória nº 287, de 28 de março 
de 2006), que abre crédito extraordinário em favor do 
Ministério dos transportes no valor de trezentos e ses-
senta e um milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro 
mil, quinhentos e noventa e seis reais, para os fins que 
especifica, tem parecer favorável.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº  DE 2006 – PLEN

Do Plenário do Senado Federal, so-
bre o Projeto de Lei de Conversão nº 17, 
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, proveniente da Medida Provisó-
ria nº 287, de 28 de março de 2006.

Autor: Poder Executivo
Relator:

I – Relatório

Nos termos do art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição Federal,

o Presidente da República adotou e submete ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 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”, tendo 
em vista o atendimento da programação de trabalho 
constante do quadro a ela anexo.

No âmbito do Ministério dos Transportes, o crédito 
é revertido a diversas unidades orçamentárias, para 
consecução das seguintes ações: 

1. Ao Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT são destina-
dos R$199,4 milhões, para recuperação de 
rodovias, adequação de trecho rodoviário da 
BR-l0l no estado do Rio Grande do Sul e de-
sapropriação de áreas para

construção da Ferrovia Transnordestina.
2. Á Companhia Docas do Ceará – CDC 

são destinados R$454,7 milhões, para im-
plantação do Sistema de Segurança Portuá-
ria (ISPS – CODE) e execução de obras para 
aprofundamento do cais comercial e de der-
rocagem no porto de Fortaleza.

3. Á Companhia Docas do Espírito Santos 
– CODESA foram destinados R$20,3 milhões, 
para implantação do Sistema de Segurança 
Portuária (ISPS – CODE) e execução de obras 
de ampliação da infra-estrutura dos portos de 
Vitória e Capuaba.
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4. À Companhia Docas do Estado da 
Bahia – CODEBA foram destinados R$26,4 
milhões, para implantação do Sistema de Se-
gurança Portuária (ISPS – CODE) e execução 
de obras de dragagem, construção, ampliação 
e modernização da infra-estrutura dos portos 
de Salvador, Aratu e Ilhéus.

5. A Companhia Docas do Estado de São 
Paulo – CODESP foram destinados R$18,7 mi-
lhões, para implantação do Sistema de Seguran-
ça Portuária (ISPS – CODE) e execução de obras 
de implantação da Avenida Perimetral Portuária, 
de dragagem de aprofundamento, de derroca-
gem, de construção, ampliação e modernização 
da infra-estrutura do porto de Santos.

6. À Companhia Docas do Pará – CDP 
foram destinados R$1,7 milhões, para implanta-
ção do Sistema de Segurança Portuária (ISPS 
– CODE) e execução de obras de melhoria da 
infra-estrutura dos portos de Santarém, Belém 
e Vila do Conde.

7. Á Companhia Docas do Rio de Janei-
ro – CDRJ foram destinados R$75,9 milhões, 
para implantação do Sistema de Segurança 
Portuária (ISPS – CODE) e execução de obras 
de dragagem de aprofundamento e de manu-
tenção, de construção, ampliação, moderniza-
ção e recuperação da infra-estrutura do Cais 
do Caju e dos portos de Sepetiba, do Rio de 
Janeiro e de Niterói.

8. À Companhia Docas do Rio Grande 
do Norte – CODERN foram destinados R$18,6 
milhões, para implantação do Sistema de Se-
gurança Portuária (ISPS – CODE) e execu-
ção 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 edição da medida provisória em epígrafe é 
justificada pelo Poder Executivo como função de ne-
cessárias e urgentes intervenções na malha rodoviária 
federal, visando à redução de acidentes e de prejuízos 
econômicos aos usuários, e também da necessidade 
de se tomarem as seguintes providências: pagar de-
sapropriações para o início da construção da Ferrovia 
Nova Transnordestina, pagamento esse cujo atraso 
comprometeria o cronograma de aporte de recursos 
dos agentes financeiros envolvidos;

e permitir a continuidade de obras de infra-estru-
tura dos portos nacionais, necessárias à redução dos 
custos operacionais desses portos e sua habilitação 
junto a organismos internacionais, inclusive a Organi-
zação Marítima Internacional.

Foram apresentadas trinta emendas à Medida 
Provisória Nº 287, uma das quais foi considerada inad-
mitida por contrariar o inciso I do art. 29 da Resolução 
Nº 1, de 2001-CN, e as demais foram rejeitadas para 

se evitar a descaracterização da iniciativa original da 
medida provisória, bem como o risco de insuficiência 
de recursos para execução de eventuais emendas. Com 
esse entendimento, a Medida Provisória Nº 287 foi apro-
vada na Câmara dos Deputados nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão Nº 17, de 2006 (PLV 17), que ora 
se submete à apreciação do Senado Federal.

O projeto de lei de conversão acrescenta ao Anexo 
I da Medida Provisória quadro demonstrativo que ex-
plicita a transposição de recursos do orçamento fiscal 
para o orçamento das empresas estatais, sem alterar 
a programação original da proposição.

II – Análise

Por força do disposto no 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”, deve este parecer manifestar-se sobre 
a constitucionalidade, o mérito e a adequação orça-
mentária e financeira da matéria em apreço.

Constitucionalidade

No tocante à constitucionalidade, o problema 
reside em saber se, no caso vertente, foram observa-
dos os pressupostos necessários à abertura do cré-
dito. Trata-se

de crédito aberto por medida provisória e, portan-
to, da adoção de expediente que, em proveito da cele-
ridade, implica contornar o curso normal do processo 
legislativo-orçamentário. Esse curso, por suas caracte-
rísticas, tem a finalidade de permitir sejam sopesadas 
as questões de fundo, garantindo que as propostas se 
mantenham em equilíbrio e harmonia tanto com outras 
demandas sociais de igual modo importantes e pre-
mentes quanto com restrições orçamentárias ditadas 
pela capacidade econômica do estado, sempre insu-
ficiente, de empenhar-se com a realização de novas 
despesas ou com a assunção de mais obrigações, 
nomeadamente com as obrigações de pagar.

Quando presentes os pressupostos constitucio-
nais de urgência e imprevisibilidade, as demais neces-
sidades públicas e as restrições orçamentárias não 
deixam de existir, mas cedem espaço. Cedem espaço 
à realização das novas despesas, porque imprevisíveis 
e urgentes, a exemplo das decorrentes de guerra, co-
moção interna ou calamidade pública, fazendo-o com a 
finalidade de evitar que a ação pública demore e, com 
a demora, sejam as instituições estatais, o patrimônio 
público ou privado ou as vidas de cidadãos expostos 
a perigos. Sendo de qualquer outro modo, o art. 62, 
combinado ao § 3º do art. 167, ambos da Constitui-
ção, não admite a veiculação de matéria, por medida 
provisória, relativa a planos plurianuais, diretrizes or-
çamentárias, orçamento e créditos adicionais. Esta é 
a regra quando os temas orçamentários tem caráter 
meramente ordinário: o veículo apropriado é o pro-
jeto de lei, projeto esse submetido ao rito legislativo 

    153ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2006 



Julho de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 5 22381 

comum, conforme previsto na Constituição, especial-
mente nos arts. 165 a 168, e nas normas regimentais 
do Congresso Nacional.

Isso considerado, observa-se que a programação 
de trabalho da MP nº  287 visa, de fato, à realização 
de imprescindível e indispensável atendimento de de-
manda social grave, não apenas porque insatisfeita há 
longo tempo, mas, também, por não se vislumbrar outro 
modo, que não a intervenção direta do Poder Público, 
para satisfazê-la adequadamente.

Adequação financeira e orçamentária 

Esse exame está previsto no § 1º do art. 5º da 
Resolução nº 1, de 2002-CN.

Textualmente, ele “abrange a análise da reper-
cussão de medida provisória 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”.

De fato, esse é um exame que se aplica, como 
“luva”, à maior parte dos temas veiculáveis por medida 
provisória. Embora assim seja, sua específica aplicação 
às medidas provisórias, de sede orçamentária, exige a 
adoção de linha de argumentação tortuosa, para não 
dizer de quase impossível sustentação. É que, como já 
se disse aqui, as medidas provisórias, para a abertura 
de créditos extraordinários, fundam-se na eclosão de 
fatos geradores gravíssimos, a exemplo da guerra, da 
comoção interna ou da calamidade pública. Por isso 
mesmo, presentes fatos geradores como esses, afas-
tam-se quaisquer ordens de precedência existentes, 
pressupostos de austeridade fiscal ou ritos ordiná-
rios de apreciação, no plano das decisões tomadas 
no âmbito do Poder Legislativo, a bem de garantir-se 
a incolumidade da vida, dos bens ou das instituições 
no País. Tanto assim é que a Constituição Federal, ao 
determinar vedações no campo orçamentário, proíbe 
a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem a indicação dos 
recursos correspondentes. Embora o faça quanto aos 
créditos suplementares e especiais, não o faz em re-
lação aos extraordinários.

Esta última categoria, livre da vedação quanto 
à indicação dos recursos correspondentes, ainda se 
beneficia da abertura de créditos prévia à autorização 
legislativa, vez que a abertura acontece com a adoção 
e a publicação da medida provisória respectiva, sendo 
ela, posteriormente, apenas confirmada, caso a medida 
logre aprovação no âmbito do Poder Legislativo.

Anda bem a norma constitucional. Não seria crível, 
até em atenção ao princípio da razoabilidade, que a rea-
ção pública a fatos mais graves fosse exposta a perigos 
resultantes de eventual demora. Mas essa celeridade 
se aplica apenas aos casos em que se esteja diante da 
eclosão de fatos graves e, portanto, de medida provisó-

ria que atenda aos pressupostos constitucionais. Como 
já se viu, esse parece ser o caso da MP nº 287, assim 
como de seu Projeto de Conversão, o PLV nº 17.

Mérito

Quanto ao mérito, são inúmeros os estudos que de-
monstram o estado calamitoso em que se encontram as 
rodovias brasileiras, bem como os prejuízos econômicos 
e em vidas humanas que essa situação tem acarretado. 
A intervenção do poder público visando à melhoria das 
condições de trafegabilidade das estradas reveste-se, 
portanto, de notório e inquestionável mérito.

Igualmente importante, porque basilar para alavan-
car o crescimento econômico necessário à melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiros, é a ampliação e moder-
nização da infra-estrutura portuária. A precariedade das 
atuais instalações portuárias no País tem respondido por 
significativa parcela do chamado “custo Brasil”, que tem 
onerado as exportações e reduzido a atratividade do País 
a investimentos externos. Restam justificados, portanto, 
os objetivos ínsitos à Medida Provisória nº 287.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
PLV nº 17/2006, por restarem demonstradas sua cons-
titucionalidade, legalidade e mérito.

Plenário, 4 de julho de 2006. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do nobre Senador Romeu 
Tuma, Relator revisor, é favorável, pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência e pela adequação financeira e orçamentária da 
Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução 
nº 1, de 2002 – CN.

No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de urgência e rele-

vância, adequação financeira e orçamentária da Me-
dida Provisória.

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

Aprovado.
Passamos, agora, à apreciação do mérito.
Discussão do Projeto de lei de Conversão, da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único. 
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Passamos à votação.
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem 

preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 17, DE 2006 

(Proveniente da Medida Provisória nº 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 mi-
lhões, 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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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 3:

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, (prove-
niente da Medida Provisória nº 288, de 2006), 
que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 
1º de abril de 2006 e estende a todos os apo-
sentados e pensionistas do Regime Geral da 
Previdência Social o mesmo percentual apli-
cado ao Salário Mínimo; 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 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 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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta quorum 
para deliberação do item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 29 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, 
Relator: Deputado Vignatti (PT-SC), pelo atendimen-
to dos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência, pela adequação financeira e orçamentária, 
e, no mérito, favorável à Medida, e pela rejeição das 
emendas; o Plenário daquela Casa, destacou e apro-
vou a Emenda nº 12, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 18, de 2006.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 18 de abril, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 7 de junho;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 15 
de maio, passando a sobrestar todas as demais deli-
berações legislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 22, de 2006, e se esgotará no dia 11 
de agosto;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 13 de junho.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Tenho a honra de conceder a palavra à Senadora 
Iris de Araújo, Relatora revisora da matéria.

Com a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. Pre-

sidente, eu gostaria de solicitar minha inscrição para 
discutir a Medida Provisória.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Defiro a inscrição de V. Exª.

Concedo a palavra à Senadora Iris Araújo, Rela-
tora revisora da matéria.

PARECER Nº 789, DE 2006 – PLEN

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Para 
proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, votarei favorável ao projeto da maneira como 
veio da Câmara, entendendo a importância da medida 
para o salário mínimo.

Não gostaria de me estender, uma vez que que-
remos que o projeto seja imediatamente votado.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O parecer preliminar da Relatora revisora, Se-
nadora Iris de Araújo, é pela constitucionalidade, pelo 
atendimento dos pressupostos de urgência, relevância 
e pela adequação financeira e orçamentária da Medi-
da Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 
1, de 2002 – CN.

No mérito, o parecer da Senadora Iris de Araújo 
é pela aprovação.

Em votação os pressupostos de urgência, rele-
vância e adequação financeira e orçamentária.

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

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único.
Em discussão.
Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 

Líder Senador João Ribeiro para discutir a matéria.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, ao iniciar a 
discussão deste projeto de lei de conversão que dis-
põe sobre o salário mínimo, quero dizer ao Senador 
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Paulo Paim que pode ficar tranqüilo, pois, se eu for 
pedir verificação de quorum, não será nesta matéria. 
Vim discutir esta medida provisória porque fui Relator 
setorial do salário mínimo este ano na Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Sei 
da importância do salário mínimo para o trabalhador 
brasileiro, sobretudo para aqueles que dependem do 
salário mínimo para viver. 

Trago esta minha argumentação, Sr. Presidente, 
para dizer que o Presidente Lula conseguiu elevar o 
salário, apesar de ainda não ter conseguido aumentá-lo 
como desejava e do jeito que os partidos da base nes-
ta Casa gostariam. Há muito tempo se tentava elevar 
o salário-mínimo para os patamares que alcançamos 
este ano. Sem sombra de dúvida, foi uma discussão 
acalorada, prolongada, inclusive em função de alguns 
parlamentares que obstruíram, em muitos momentos, 
a votação do Orçamento. 

Agora, Sr. Presidente, ao iniciar a minha fala des-
ta tribuna no dia de hoje, tenho a impressão de que 
ainda hoje voltarei à tribuna muitas vezes, para alegria 
de muitos e para tristeza de outros. Alguns gostam 
de me ver falando; outros não gostam. Isso é natural. 
Considero isso muito natural. Convivo perfeitamente 
bem com isso, sobretudo nesse clima de véspera de 
eleição que nós estamos vivendo. Sou daqueles que 
não costumam guardar mágoa, nem ódio de nada que 
faço na minha vida. Sempre procurei ser um político 
aberto e transparente e falar aquilo que penso. 

Na semana passada, quando aqui pedimos veri-
ficação de quorum na apreciação da primeira medida 
provisória, que foi votada há pouco, eu já esperava re-
ceber ataques, agressões e palavrões por parte dos 
meus adversários políticos lá do Tocantins, os quais, 
parece, vieram em caravana para Brasília. Porque, na 
verdade, o que se deseja e o que se espera muito hoje 
é que se aprovem os empréstimos para os Estados. 

Agora, eu só quero, ao iniciar as minhas palavras, 
dizer que nada disso me intimida ou me preocupa. Acho 
que nós, políticos, sobretudo eu, pauto a minha vida, 
a minha ação de acordo com a minha consciência. 
Procuro fazer o melhor para a população.

Os meus pontos de vista eu procuro colocar de 
acordo com aquilo que penso e sobretudo de acordo 
com o que pensa grande parte do eleitorado do meu 
Estado. 

Sr. Presidente, estamos discutindo a medida pro-
visória do salário mínimo, que reajusta o salário dos 
aposentados e pensionistas. Vou procurar simplificar 
a minha fala porque terei muitas oportunidades para 
tratar de outras questões que pretendo tratar nesta 
tarde ou nesta noite, se for o caso, se esta discussão 

entrar noite a dentro. Temos algumas ações que con-
sidero importantes. 

Temos algo mais importante para votar hoje nesta 
Casa, Senadora Serys, Senador Sarney, do que a ques-
tão dos empréstimos. Temos a questão do Fundeb, que 
beneficia 5.500 municípios brasileiros, que beneficia 
a população brasileira como um todo, os professores, 
que melhora a vida da educação brasileira de modo 
geral. Vou deixar para encaminhar isso no momento 
certo. Sr. Presidente, assim que destrancarmos a pauta 
na questão das medidas provisórias, como Líder vou 
solicitar a inversão da pauta para votação, primeiro, do 
Fundeb, para que possamos depois votar os emprésti-
mos, as autoridades, em que também tenho interesse. 
Como Líder, tenho interesse. 

Então, para que não se diga que peguei alguém 
de surpresa ou que solicitei isso na última hora, já es-
tou avisando.

Sr. Presidente, é preciso esclarecer que estamos 
tratando da medida provisória referente ao salário 
mínimo e que não foi este Parlamentar nem o Sena-
dor Eduardo Siqueira Campos ou o Senador Leomar 
Quintanilha que criou qualquer tipo de dificuldade. Se 
os empréstimos para os Estados não foram aprova-
dos anteriormente, ficando para o último dia ou última 
hora, não foi nossa culpa. Há mais de setenta dias não 
se vota nada nesta Casa, e não fui o responsável por 
isso. Que isso fique bem claro e, portanto, não se jo-
gue a culpa em quem não a tem. Sempre estive aqui 
presente e vou procurar estar em todos os momen-
tos, independentemente de compromissos lá fora; o 
compromisso maior é com o Plenário, com esta Casa, 
com o País.

Vou encerrar minha fala dizendo que voto favo-
ravelmente, Senador Paulo Paim. Vou votar favoravel-
mente e não vou recuar, Senador Paulo Paim, porque 
sou um homem de posições muito firmes e claras. Vou 
votar favoravelmente a esta medida provisória, porque 
realmente ela beneficia os trabalhadores brasileiros que 
vivem do salário mínimo, que, mesmo sendo o melhor 
salário da nossa história, é muito pouco. 

Voto favoravelmente, Sr. Presidente, e voltarei à 
tribuna no momento oportuno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que 

tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

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 2.284, 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 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 

aplicação 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 ar-
tigo, 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 
1999;

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. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 4:

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-
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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação o item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 9 emen-
das.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câma-
ra dos Deputados, em substituição à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Re-
lator: Deputado Anselmo (PT – RO), preliminarmente 
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à Medida 
Provisória, e pela rejeição das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 24 de abril, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 7 de junho;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 25 
de maio, passando a sobrestar todas as demais deli-
berações legislativas;

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



22398 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 23, de 2006, e se esgotará no dia 21 
de agosto;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 13 de junho.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Designo o nobre Senador Sibá Machado como 
Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 790, DE 2006 – PLEN

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, trata-se da Medida Provisória nº 289, de 2006, 
que abre crédito extraordinário em favor dos Ministé-
rios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e de operações oficiais de 
crédito no valor global de R$738 milhões para os fins 
que especifica.

O eminente relator profere o seguinte voto, Sr. 
Presidente:

Do exame verificamos que a Medida Provisória nº 
289, de 2006, atende aos pressupostos de relevância 
e urgência, encontra-se formulada em termos que não 
elidem disposições constitucionais, manifesta eviden-
tes méritos, e o crédito extraordinário está adequado 
sob o aspecto orçamentário e financeiro.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 289, de 2006, nos termos 
propostos pelo Poder Executivo e aprovados pela Câ-
mara dos Deputados.

Esse é o voto, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº DE 2006 – PLEN

Sobre a Medida Provisória nº 289/2006, 
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.

Autor: Poder Executivo
Relator: Senador

I – Relatório

I.1. Da Medida Provisória

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 
o Presidente da República submete ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nº 289, de 7 de abril de 

2006, que abre crédito extraordinário em favor dos 
Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome e de

Operações Oficiais de Crédito, no valor de 
R$738.000.000,00 (setecentos e trinta

e oito milhões de reais) para os fins que espe-
cifica.

Segundo informações contidas na Exposição de 
Motivos nº 289/06, a não-aprovação do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual de 2006 – PLOA-2006, até o pre-
sente momento, requer do Poder Executivo a tomada 
de providências urgentes e inadiáveis no sentido de 
proporcionar, aos órgãos contemplados pela medida 
provisória, condições de execução de ações imprescin-
díveis para a condução da política de garantia de preços 
agrícolas, que não podem ter sua execução posterga-
da sob risco de sérios prejuízos à comercialização da 
safra de alimentos dos produtores rurais, agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária.

A alocação dos recursos está explicitada no qua-
dro a seguir.

O crédito ao Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio destina-se à aquisição de produtos da agricultura 
familiar e de assentados no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA, compreendendo ações 
de comercialização vinculadas à formação de esto-
ques estratégicos ou destinadas à revenda nos centros 
consumidores objetivando a indução do processo de 
geração de renda e emprego nesses segmentos eco-
nomicamente e socialmente desfavorecidos.

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 
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aos acampados da reforma agrária, quilombolas e po-
pulações indígenas.

Os recursos destinados às Operações Oficiais 
de Crédito objetivam permitir a efetividade da Política 
de Garantia de Preços Mínimos – PGPM, regulando 
os preços e garantindo renda aos produtores e, con-
seqüentemente, estimulando a produção futura.

Quanto à urgência e relevância da medida, o Po-
der Executivo informa que:

a) no âmbito dos Ministérios do Desenvol-
vimento Agrário e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, decorre da necessidade 
de viabilizar a compra dos produtos da safra 
agrícola, 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; e

b) no âmbito de Operações Oficiais de 
Crédito, justifica-se pela necessidade de via-
bilizar 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 pro-
dutores e induzindo o aumento da produção 
na próxima safra.

I.2. Da Constitucionalidade

O uso da competência para a abertura de crédi-
tos extraordinários submete-se a algumas condições. 
Devem estar satisfeitos os pressupostos imprevisibi-
lidade e urgência da despesa, podendo-se fazer uso 
de medida provisória, nos termos constitucionais dos 
arts. 62 e 167, § 3º. Tais pressupostos podem ser en-
tendidos tanto com relação às despesas em si como 
com relação ao seu montante.

No presente caso, é possível constatar-se, pe-
las razões expostas, na exposição de motivos, que as 
despesas são imprescindíveis sob pena de agravar 
problemas sociais já existentes.

Em face dessas razões, e não existindo óbices 
constitucionais que se possam opor às providências 
dadas pela MP nº 289/2006, entendemos ser possível 
considerarem-se atendidos os mandamentos do texto 
constitucional acerca da matéria.

I.3.  Da Adequação Financeira e Orçamentária

O exame da compatibilidade e adequação orça-
mentária das medidas provisórias, consoante o dispos-
to no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002 – CN, 
“abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas 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”.

No presente caso, o Poder Executivo não informa 
a fonte de financiamento das despesas, o que prejudi-
ca a análise de adequação.

I.4. Do Encaminhamento da MP nº 289/2006

Quanto à forma de encaminhamento da MP nº 
289/2006 ao Congresso Nacional, cumpre assinalar 
que a Exposição de Motivos nº 009/2006/MP supre 
a exigência prevista no § 1, do art. 2º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, segundo o qual o texto de medida 
provisória há de ser encaminhado ao Poder Legislati-
vo fazendo-se acompanhar de documento em que se 
exponha a motivação do ato.

I.5. Do Mérito

O mérito na medida provisória sob análise en-
contra-se amplamente manifesto nas ações por ela 
contempladas.

I.6. Da Tramitação na Câmara dos Deputados

A medida provisória foi aprovada na forma apre-
sentada pelo Poder Executivo, tendo sido apresentadas 
9 (nove) emendas, sendo que 8 (oito) foram rejeitadas 
e 1 (uma) inadmitida.

II – Voto

Do exame verificamos que a Medida Provisória nº 
289, de 2006, atende aos pressupostos de relevância 
e urgência, encontra-se formulada em termos que não 
ilidem disposições constitucionais, manifesta evidentes 
méritos e o crédito extraordinário está adequado sob 
os aspectos orçamentário e financeiro.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 289, de 2006, nos termos 
propostos pelo Poder Executivo e aprovados pela Câ-
mara dos Deputados.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Sibá Machado, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador 
Sibá Machado, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de urgência, relevância e adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

Quanto ao mérito, é pela aprovação.
Em votação os pressupostos de urgência e rele-

vância e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
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Discussão da Medida Provisória e das emendas, 
em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 
emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Votação das emendas de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 5:

 
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, 
oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos 
e cinqüenta e oito reais, para os fins que es-
pecifica.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação o item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 155 
emendas.

Foram proferidos pareceres no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em substituição à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator: Deputado Sandro Mabel (PL – GO), 
preliminarmente pelo atendimento dos pressupos-
tos constitucionais de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária; quanto ao 
mérito, favorável à Medida Provisória, e pela rejei-
ção das emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Depu-
tados no dia 26 de abril, tendo sido apreciada naquela 
Casa no dia 7 de junho;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 27 
de maio, passando a sobrestar todas as demais deli-
berações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado 
por igual período pelo Ato do Presidente do Congres-
so Nacional nº 24, de 2006, e se esgotará no dia 23 
de agosto;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 13 de junho.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Tenho a honra de designar o nobre Senador Ro-
meu Tuma, Relator revisor da matéria.

 
PARECER Nº 791, DE 2006 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 290, 
de abril de 2006, abre crédito extraordinário em fa-
vor de diversos órgãos do Poder Executivo no va-
lor global de R$1.775.849.258,00 para os fins que 
especifica.

Segue o órgão e o valor da suplementação.
O voto é favorável em razão de todas as solici-

tações feitas.

É o seguinte o parecer na íntegra:

 
PARECER Nº      DE 2006 – PLEN

Sobre a Medida Provisória nº 290, 
de 12 de abril de 2006, que “abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos ór-
gãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$1.775.849.258,00, para os fins que 
especifica”

Autor: Poder Executivo
Relator:

 
I – Apreciação 

I.1 Histórico

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Presidente da República adotou e submete ao Con-
gresso Nacional a Medida Provisória nº 290, de 12 
de abril de 2006, que “abre crédito extraordinário, em 
favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no va-
lor global de R$1.775.849.258,00, para os fins que 
especifica”.

A medida provisória em exame abre crédito ex-
traordinário em favor em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, com a seguinte destinação:
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A Exposição de Motivos – EM nº 00057/2006/MP, 
de 10 de abril de 2006, do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, que acompanha a Medida 
Provisória em exame, informa que o crédito extraordi-
nário “tem por finalidade dar condições orçamentária 
e financeira para o desenvolvimento de ações de go-
verno que envolvem investimentos, cuja postergação 
de início, paralisação, descontinuidade ou atraso de 
pagamento resultarão em rompimento de contratos 
com a conseqüente cobrança de multas, desmobiliza-
ção 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 pú-
blico”. Acrescenta também que o crédito “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”.

De acordo com a referida exposição de motivos, 
as dotações, para cada Ministério, têm as seguintes 
destinações e justificativas:

Presidência da República

Os recursos destinam-se ao custeio de ações de 
comunicação de governo e de inteligência, à realiza-
ção 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.

Ministério da Ciência e Tecnologia

Para este órgão, o crédito tem por finalidade 
possibilitar a continuidade das obras de construção 
da sede do Centro de Excelência em Tecnologia Ele-
trônica Avançada – CEITEC, em Podo 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 semicondutores para utilização em pro-
dutos eletrônicos. Além disso, visa ao pagamento da 
Agência Espacial Russa pela formação e a viagem ao 
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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 
o fomento a projeto de pesquisa no setor aeronáutico, 
desenvolvido em parceria com a África do Sul.

Ministério da Fazenda

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.

Ministério da Justiça
Quanto a este ministério, o crédito destina-se a 

atender as despesas com a formação de
diversos policiais federais aprovados em concur-

so público, cujo curso encontra-se em andamento e 
a 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.

Ministério da Previdência Social

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.

Ministério do Trabalho e Emprego

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.

Ministério dos Transportes

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, 
de evitar o aumento do custo dos transportes de carga 
e de passageiros e de minimizar possíveis prejuízos 
ao erário decorrentes dos altos custos de desmobili-
zação de canteiros.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

O crédito a este órgão destina-se a viabilizar a 
transferência de recursos aos Tribunais de Contas Es-
taduais e Municipais, com vistas à implementação do 
Programa de Modernização do Sistema de Controle 
Extemo dos Estados e Municípios Brasileiros – PRO-
MOEX e assegurar a modernização dos processos 
de monitoramento e avaliação de projetos de investi-
mentos, no âmbito da administração direta; e a imple-
mentação do Censo Agropecuário e de Contagem da 
População, de grande relevância para a atualização 
de informações da realidade agropecuária e popula-
cional, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE.

Ministério da Defesa

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. Visa também à reestruturação da Indús-
tria 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 opera-
tivos para a Marinha, à recuperação emergencial da 
Estação Antártica Comandante Ferraz, cujas obras pre-
cisam ser realizadas antes do período climático adverso, 
sob risco de interrupção das atividades de pesquisa 
desenvolvidas pelo Brasil e ao funcionamento e ao pa-
gamento de pessoal da Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, criada por meio da Lei nº 11.182, de 27 
de setembro de 2005, e instituida por meio do Decreto 
nº 5.731, de 20 de março de 2006, não contemplada 
com recursos orçamentários no PLOA-2006.

Ministério da Integração Nacional

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, 
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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.

Ministério das Cidades

A abertura do crédito em favor do Ministério das 
Cidades visa possibilitar a execução de obras emergen-
ciais em uma vila de Palafitas, no Estado do Tocantins, 
que, devido ao estado de precariedade em que se en-
contra, apresenta riscos iminentes de avarias. Destina-
se, ainda, ao cumprimento de contratos já celebrados 
e a integralidade da execução de investimentos não 
dimensionados anteriormente, com vistas à conclusão 
da implementação dos Sistemas de Trens Urbanos de 
Belo Horizonte – MG e de Recife – PE.

Encargos Financeiros da União

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 
recadastramento 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 participar do reca-
dastramento cerca de 14,9 milhões de beneficiários do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Esclarece ainda a EM que a edição da medi-
da provisória em exame tem como objetivo “evitar a 
paralisação dos serviços prestados à população, em 
especial à de baixa renda, os prejuízos patrimoniais e 
financeiros ao erário, os reflexos negativos ás econo-
mias locais e o aumento dos custos produtivos”. Des-
taca que “a despeito de o art. 74 da Lei nº 11.178, de 
20 de setembro de 2005, Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2006 – LDO-2006, dispor sobre a execução 
provisória de determinadas despesas que integram os 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, em face 
da não-aprovação do PLOA-2006, não há dispositivo 
legal aplicável às dotações destinadas a investimen-
tos”. Acrescenta ainda que “a relevância das ações 
contempladas por esse crédito extraordinário e a im-
possibilidade de postergação das mesmas, sob pena 
de graves conseqüências, constituem as circunstân-
cias que levaram à proposição da presente medida 
provisória”.

À medida provisória em exame foram apresen-
tadas 150 emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O presente parecer irá abordar, em itens sepa-
rados, os aspectos constitucionais, inclusive sobre os 
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de 
adequação financeira e orçamentária e o cumprimento 
das exigências de envio do documento em que se expõe 
a motivação do ato, conforme art. 5º combinado com o 
§ 1º do art. 2º da Resolução nº 01, de 2002– CN.

2.1 Do Atendimento dos Pressupostos Constitu-
cionais

O art. 62 da Constituição Federal confere com-
petência ao Presidente da República para, em caso 
de relevância e urgência, adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato à 
apreciação do Congresso Nacional.

Outra regra que aqui deve ser invocada diz respei-
to ao § 3º do art. 167 da Lei Magna, segundo o qual a 
abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 
No caso em exame, o critério da imprevisibilidade, a 
justificar o presente crédito extraordinário, encontra-se 
fundamentado no atraso que houve na aprovação da 
Lei Orçamentária para 2006, o que tornou inviável a 
execução de uma ampla gama de despesas, cm es-
pecial aquelas alusivas e investimentos e inversões 
financeiras.

Dessa forma, confrontando as disposições cons-
titucionais acima mencionadas com as justificativas 
apresentadas pelo Poder Executivo para a adoção 
da presente medida provisória como veículo para a 
abertura do crédito extraordinário, pode-se constatar 
que resultam cabalmente demonstradas a urgência, 
a relevância e a imprevisibilidade de que cuidam os 
mencionados dispositivos.

2.2 Da Adequação Financeira e Orçamentária

Quanto à adequação financeira e orçamentária, 
verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos 
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 –(Lei nº 11.178, de 20-9-2005).

Cabe ainda ressaltar que o crédito está em con-
sonância com o Plano Plurianual 2004-2007 (Lei nº 

10.933/2004, com alterações subseqüentes), haja 
vista que suplementa dotações de programas e ações 
inclusas no Plano.
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2.3 Do Atendimento aos Requisitos de se Expor 
a Motivação da Medida Provisória (Art, 2º, §1º, da 
Resolução nº 1, de 2002)

A Exposição de Motivos nº 00057/2006/MP, de 
2006, que acompanha a medida provisória supre a 
exigência prevista no § lº do art. 2º da Resolução nº 

1, de 2002 – CN, acerca do envio de documento ex-
pondo os motivos justificadores da adoção da medida 
provisoria.

2.4 Do Mérito
O Instituto do Crédito Extraordinário, constitu-

cionalmente, tem o objetivo de atender, única e ex-
clusivamente, a programações cujas despesas não 
sejam passíveis de previsibilidade e que se revistam 
do caráter de urgência. Portanto, em se tratando de 
despesas de realização imediata, que não podem 
submeter-se ao processo legislativo ordinário, o seu 
mérito subjaz à importância dos fatos que requerem 
imediata intervenção do poder público. Nesse sentido, 
o crédito extraordinário em exame demonstra-se indu-
bitavelmente meritório.

2.5 Da Análise 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, em razão de sua urgência, devem realizar-se até a 
ultimação de sua tramitação no Congresso Nacional.

Dessa forma, considerando que as emendas 
apresentadas necessariamente cancelam programa-
ções constantes do próprio crédito extraordinário, a 
aprovação de qualquer programação constante das 
emendas poderia criar sérios constrangimentos, na 
medida em que os recursos eventualmente remane-
jados poderiam já se encontrar compromissados pelo 
órgão executor das ações constantes do crédito.

Nesse sentido, com o objetivo de evitar a desca-
racterização 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 00001 a 00155.

2.6 Da Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-

ção da Medida Provisória nº 290, de 2006, nos termos 
propostos pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator revisor, Senador Romeu 

Tuma, é pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

Quanto ao mérito, é favorável.
Em votação os pressupostos de urgência e rele-

vância e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas, 

em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das 

emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

 
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 órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$1.775.849.258,00 (um bilhão, se-
tecentos 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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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou transferir o Item 6 da pauta, que é o Subs-
titutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 64, 
de 1999, tendo em vista ser necessário um quorum 
qualificado, para a próxima sessão.

É o seguinte o item transferido:

6 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 64, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Edu-
ardo 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 Nacio-
nal 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.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 7:

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2003 

(Votação nominal, se não houver emendas)

Discussão, em segundo turno, do Subs-
titutivo à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Osmar Dias, que altera os artigos 
21 e 22 da Constituição Federal, para definir 
a competência da União no ordenamento do 
Sistema Nacional de Meteorologia e Clima-
tologia.

Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a 
redação para o segundo turno.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação o item 1 da pauta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363, do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante três 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em segundo turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre hoje a terceira e última sessão de 
discussão.

Em discussão o Substitutivo à Proposta, em se-
gundo turno. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-
ma sessão deliberativa ordinária para votação, em 
segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 22, DE 2000 

(Votação nominal) 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 77,  
de 1999, e 28, de 2000)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 22, de 2000, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que altera disposições da 
Constituição Federal, tornando de execução 
obrigatória à programação constante da lei 
orçamentária anual.

Pareceres sob nºs 103, de 2004, e 443, 
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador César Borges 
– 1º pronunciamento (sobre as Propostas): fa-
vorável, e pela prejudicialidade das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, 28, 
de 2000, e 24, de 2003, que tramitam em con-
junto; 2º pronunciamento (sobre as Emendas 
nºs 1 a 4, de Plenário): pela aprovação das 
Emendas nºs 1 a 3, na forma de subemendas 
que apresenta, e da Emenda nº 4.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação o item 1 da pauta.

A discussão da matéria encerrou-se na sessão 
de 23 de fevereiro de 2005, com a apresentação das 
Emendas nºs 1 a 4, de Plenário.

Antes de submeter a Proposta à votação, a Pre-
sidência comunica ao Plenário que a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 24, de 2003, foi desapen-
sada da presente proposição, nos termos do Reque-
rimento nº 1.322, de 2004, prosseguindo sua tramita-
ção autônoma.

A votação em primeiro turno será feita na próxi-
ma sessão deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência transfere a votação dos itens 9 
e 10 para a próxima sessão deliberativa ordinária.
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São os seguintes os itens transferidos:

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 77, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 22 e 28, de 2000)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
77, de 1999, tendo como primeiro signatário o 
Senador Íris Rezende, que imprime força co-
gente à lei orçamentária anual, acrescentando 
dispositivos ao art. 165 e alterando o inciso VI 
do art. 167, ambos da Constituição Federal.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2000 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 77,  
de 1999, e 22, de 2000)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
28, de 2000, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Simon, que dá nova redação 
ao inciso I do § 9º do art. 165, ao caput do art. 
166 e acrescenta novo parágrafo ao mesmo 
artigo da Constituição Federal. (Dispõe sobre 
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos anuais).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 30, DE 2002

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 30, de 
2002, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Paulo Souto, que acrescenta os §§ 12 
e 13 ao art. 14 da Constituição Federal (dis-
põe sobre a elegibilidade dos substitutos das 
Chefias do Poder Executivo nos seis meses 
anteriores às eleições).

Parecer favorável, sob nº 429, de 2003, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação o item 1 da pauta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 

sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a Proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2003

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2003, tendo como primeira signatária a Se-
nadora 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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação o item 1 da pauta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em 
fase de discussão em primeiro turno, quando poderão 
ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no 
mínimo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a primeira sessão de discus-
são.

Em discussão a Proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 13:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 57, DE 2005

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, 
tendo como primeiro signatário o Senador Mar-
co Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados.
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Parecer favorável, sob nº 779, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Ramez Tebet.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase 
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser 
oferecidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a Proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 14:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 9, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição 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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – 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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação o item 1 da pauta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em 
fase de discussão em primeiro turno, quando poderão 
ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no 
mínimo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão 
da Proposta e da emenda.

Em discussão a Proposta e a emenda. (Pausa.)

A matéria constará da Ordem do Dia da pró-
sima sessão, deliberativa, para prosseguimento da 
discussão.

Eu acabo de ler a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 9, que trata do Fundeb. Como as Srªs e os 
Srs. Senadores sabem, a nossa pauta está destravada 
porque votamos as Medidas Provisórias que travavam 
a pauta. Faço, portanto, um apelo à Casa, aos Líderes 
partidários, às Srªs e aos Srs. Senadores, enfim, a to-
dos, para que possamos votar, com dispensa de inters-
tício de prazo, o Fundeb, pois daríamos uma grande 
demonstração ao País do grau de comprometimento 
do Senado Federal com esta matéria, tendo em vista 
a sua necessidade para todas as regiões.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Com referência ao tema que 
V. Exª está suscitando, Sr. Presidente, penso que é en-
tendimento de todos os Líderes votar o Fundeb. Mas 
como estamos no primeiro dia de discussão, talvez 
a sugestão fosse votarmos as outras matérias desta 
sessão – empréstimos e tudo o mais – e, depois, V. Exª 
encerraria e faria tantas sessões quantas necessárias 
para que façamos as outras discussões e possamos 
votar, ainda hoje, o primeiro e o segundo turnos do 
Fundeb, porque todo o País aguarda com ansiedade 
e expectativa esse instrumento, que é importante para 
a Educação brasileira.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Comunico à Casa que a Ordem do Dia tem 36 
itens. Teríamos de avançar bastante nesses 36 itens 
para retomarmos e votarmos, com a dispensa de in-
terstício de prazo, o Fundeb.

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

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi o orador, 
creio que foi o Senador João Ribeiro, que demonstrou 
o interesse pessoal, que também é o da Casa, em se 
votar o Fundeb.

Conversei com o Senador José Jorge, que é o 
zeloso Relator da matéria do Fundeb, que conhece o 
assunto e que fez um relatório amadurecido e deba-
tido. S. Exª disse a mim e ao Senador Arthur Virgílio 
que estaria de acordo com a votação do Fundeb, den-
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tro dos termos que fossem apreciados por S. Exª, o 
Relator. O Senador João Ribeiro manifestou o desejo 
de votar o Fundeb.

Eu acho que estamos chegando a um ponto de 
confluência. Basta que votemos os empréstimos em 
tempo hábil, que chegaremos rapidamente à oportu-
nidade de votar o Fundeb, que é um anseio nacional. 
Basta que haja colaboração da Casa e interesse co-
letivo convergente, que evoluiremos para uma votação 
rápida dos empréstimos, que são desejos legítimos 
dos Estados, votando, em seguida, o Fundeb, que é 
um anseio nacional.

Essa é a proposta e o de acordo do PFL.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

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

– AL) – Vou conceder a palavra pela ordem ao Se-
nador João Ribeiro e, em seguida, a V. Exª, Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como já 
me havia manifestado e, inclusive, a Mesa colocou pela 
ordem que havia programado, eu, como Líder do PL, 
tendo muito interesse nesta matéria, não posso abrir 
mão de que essa matéria seja votada agora, na ordem 
em que ela se encontra. Não podemos abrir mão.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estamos na primeira sessão de discussão. São 
cinco sessões. Teríamos de fazer um acordo. Há pou-
co, eu falei com o Senador José Jorge para, se fosse 
o caso, fazermos um acordo a fim de dispensarmos 
os prazos, o interstício, fazendo quantas sessões fo-
rem necessárias.

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

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

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Exa-
tamente, Sr. Presidente, Por isso, solicito que seja vo-
tado o Fundeb.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou ouvir o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio 
que falta muito pouco para se fazer este acordo. Já 
esse acordo. Já houve a primeira sessão de votação. 
Depende-se agora da autorização das forças que 

compõem esta Casa, que se representa pelos seus 
Líderes, para efeito de quebra de interstícios. Então, 
podemos, perfeitamente, na sessão que iniciou a vo-
tação do Fundeb, votar as demais matérias, inclusive 
esta, que é urgente, a dos empréstimos, sob pena de 
não os votarmos. Não cabe fingirmos que não estamos 
vendo a necessidade de aprovação desses emprésti-
mos. Todo o resto, para mim, é perfumaria.

Em seguida, teremos o maior prazer de votar, 
quebrando todos os interstícios, o Fundeb. E, mais 
ainda, votaremos as autoridades que estão na pauta 
e duas matérias ligadas a carreiras: uma de interesse 
da Magistratura e outra de interesse dos oficiais de 
chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. Eu 
próprio, como Líder do PSDB, já assinei o pedido de 
urgência, assim como o Senador Ney Suassuna e o 
Senador José Agripino.

Tenho a impressão de que nada de anormal 
estaria se passando no reino desta Dinamarca. O 
correto agora seria, na sessão que flui, votarmos as 
matérias da sessão que flui. Encerrada esta sessão 
– portanto, que votemos rapidamente os empréstimos 
–, atenderemos a todos os que se mostram amantes 
da educação. E todos desta Casa o são, porque este 
País não se desenvolverá plenamente se não dermos 
um grande salto de investimento na educação, de que 
carecemos.

Então, votemos rapidamente os empréstimos, 
liquidemos esta sessão, quebremos os interstícios, 
votemos o Fundeb, a escolha de autoridades e mais 
o que possa haver nesta pauta, Sr. Presidente.

Essa é a opinião da Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Foi a proposta que acabei de fazer.
Tem a palavra a Senadora Heloisa Helena.
O SR. NEY SUSSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 

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

– AL) – Vou conceder a palavra a todos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – É igualmente nesse 
sentido, Sr. Presidente, até porque não adianta fingir-
mos um consenso que, de fato, não existe. É até feio 
fingirmos, uns para os outros, um suposto consenso 
que, de fato, está mostrado, desde a última sessão, 
que não existe.

Então, como o consenso da Casa, de 100% da 
Casa, relaciona-se ao Fundeb, que obrigatoriamente 
requer votação nominal, porque é proposta de emen-
da constitucional, o mais correto é fazer como a Mesa 
encaminhou. Foi feita a primeira sessão de discussão. 
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Em seguida, votam-se todos os empréstimos e depois 
se fazem quantas sessões forem necessárias para que 
possamos votar o Fundeb.

Só é importante deixar claro, claríssimo, que a 
quebra de interstício sempre foi contestada por muitos 
parlamentares, como o Senador Jefferson Péres, eu 
e vários outros Parlamentares, para que não se crie 
jurisprudência regimental. Em proposta de emenda 
constitucional de minha autoria, já contei com o aval 
da Casa para quebrar interstício, mas é muito bom que 
votemos hoje, até para desmascarar – e eu vou dizer 
desmascarar – aqueles que disseram, não sei se do 
Governo, se o Presidente da República, se sua base 
bajulatória, ou quem quer que seja, que o Fundeb não 
foi votado até agora por causa do Senado. Muitos Se-
nadores, assim como eu, estão aqui todos os dias.

Então, estou realmente querendo muito que se 
vote hoje a matéria, até para que seja tirado esse dis-
curso farsante, mentiroso de que a responsabilidade 
por não haver Fundeb é do Senado.

Sabem todos que não tenho nenhum interesse 
em defender isso aqui, nenhum interesse, mas, neste 
caso específico, tem de ser dito.

Assim, a minha proposta, pela Liderança do P-
SOL, é de acordo com a proposta da Mesa: faz-se a 
primeira discussão; não há discussão; votem-se os 
empréstimos e depois iremos até a hora necessária 
para darmos conta da votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, já que a coisa é assim, peço que, depois do 
Fundeb, vote-se o orçamento impositivo, porque, se 
há maneira de votar um, pode-se votar o outro. En-
tão, vamos votar o Fundeb e, depois, o orçamento 
impositivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – No que depender da vontade desta Presidência, 
faremos exatamente o que V. Exª recomenda.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Se V. Exª comandar, como comanda, a sua 
bancada, está aprovado!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pode contar!

Tem a palavra o Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. 
Exª sabe do meu rigor no que tange ao cumprimento 
do Regimento. Mas, como se trata de uma matéria da 
relevância do Fundeb, que corre o risco de não ser 
votada na próxima semana, por bloqueio da pauta por 

força de uma medida provisória, e não pode ser votada 
após o recesso, e tendo em vista que o meu Partido 
tem compromisso com a educação, concordo com a 
supressão dos prazos, para que a votemos hoje. E, 
se houver algum risco de falta de quorum, porque se 
trata de uma emenda constitucional, que fique para 
amanhã, que é dia de Casa cheia. Mas que seja vota-
do esta semana, Sr. Presidente!

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

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna; 
em seguida, ouvirei a Senadora Ideli Salvatti.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante essas 
duas últimas semanas, fizemos dois pronunciamentos 
exatamente pedindo a votação do Fundeb.

É claro que, se todos concordam, também esta-
mos nessa linha de se fazer exatamente o que V. Exª 
propôs: vota-se a primeira vez, termina-se a pauta e 
se retorna ao Fundeb, matéria importante para o País, 
uma vez que a educação já perdeu muito dinheiro por-
que esse Fundo ainda não foi votado até agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não mais havendo quem peça a palavra, a matéria 
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa para o prosseguimento da discussão, conforme 
recomendação da Casa e proposta da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Ideli Salvatti, concedo a palavra a 
V. Exª. Perdão!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É 
que estou assim pouco colorida hoje, para V. Exª não 
me ver!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª nunca perde a cor!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se-
mana passada, tivemos dificuldade de fazer as vota-
ções por motivo de quorum. Hoje, não há risco algum 
de não haver quorum, a não ser que se estendam 
os debates, porque, além do Fundeb, que é emenda 
constitucional, para o qual precisamos ter, no míni-
mo, 49 votos favoráveis no plenário, temos ainda uma 
lista bastante significativa de escolha de autoridades, 
e, pelo meu entendimento, há disposição do Plenário 
em votá-la.

Por isso, o único apelo é que não eliminemos o 
quorum que temos hoje para todas as votações. Não 
podemos esquecer que, amanhã, apesar de ser uma 
quarta-feira, não será dia de Casa cheia, porque te-
mos uma questão eleitoral que fará com que muitos 
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tenham de estar pessoalmente nos seus Estados para 
o registro das candidaturas.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

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

Amanhã, os candidatos terão de assinar pesso-
almente os pedidos de registro. Muitos deixarão Bra-
sília e, por isso, não vamos ter Ordem do Dia amanhã. 
Dessa forma, marcamos para segunda-feira, a partir 
das 18 horas, terça-feira e quarta-feira sessões de-
liberativas, assim como marcamos também, para a 
primeira semana de agosto e para a primeira semana 
de setembro, sessões deliberativas.

Faço um apelo aos Srs. Senadores para que evi-
dentemente compareçam. Se bem que, até quarta-fei-
ra, vamos praticamente esgotar todas as matérias que 
estão na Ordem do Dia – pelo menos esse é o desejo 
desta Presidência.

Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ficou acer-
tado que, na segunda-feira à noite, haveria sessão do 
Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não, a sessão do Congresso foi convocada 
para terça-feira. E teremos sessão da Câmara e do 
Senado, com a Ordem do Dia prevista para 18 horas, 
19 horas. Compensaremos com a segunda-feira o dia 
que vamos perder amanhã, que é quarta-feira.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, tem a palavra o Senador José 
Jorge.

O Sr. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, como Relator da 
emenda constitucional do Fundeb, gostaria de apoiar a 
proposta feita por V. Exª e apoiada por todos os Líderes 
de que possamos fazer hoje as sessões necessárias 
para votação do projeto.

O projeto está pronto para ser votado, há três 
ou quatro emendas que teoricamente voltariam para 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Já 
pedi a cópia das emendas, farei um apelo aos seus 
autores para que essas emendas sejam retiradas e 
possamos votar o projeto na sua forma original. Há 
apenas um destaque, que é uma correção que tem 
de ser feita, mas o restante dá para votar da maneira 
como está.

Assim, respondemos ao Presidente Lula, que há 
mais de 60 dias fica dizendo que a culpa de o Fundeb 
não ter sido aprovado é do Senado, quando na verda-

de não é. A culpa é do Governo, que manda, cada dia 
mais, medidas provisórias que trancam a nossa pauta. 
Há 60 dias que, como Relator, faço esse apelo. V. Exª 
é testemunha de que venho aqui toda semana apelar 
para que o Fundeb seja votado.

Dessa forma, votaremos hoje ainda, de acordo 
com os entendimentos.

Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

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

– AL) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Apenas para pedir o conserto 
do meu microfone, que está quebrado. Obrigado.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, e peço 
à Mesa que providencie o conserto do microfone.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, não 
observei ou não consegui observar a posição da Líder 
do Bloco na Casa, a Senadora Ideli Salvatti, com refe-
rência à questão em discussão, o Fundeb, que solicitei 
que votássemos agora. Portanto, gostaria de conhecer 
a posição de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Senadora Ideli Salvatti quer que votemos não 
apenas o Fundeb, mas que tenhamos também igual 
preocupação com as autoridades, que precisam ser 
apreciadas, no que concordo inteiramente.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Quer 
que vote o Fundeb?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Fundeb e as autoridades.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Para ele não se equivocar: votar o Fundeb e 
depois os empréstimos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa propôs uma cronologia: vamos votar 
as matérias, que são 36, os empréstimos, o Fundeb 
e as autoridades, se for o desejo da Casa. Foi o que 
ficou acertado e combinado.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – A fim 
de que não paire qualquer dúvida e não queiram inter-
pretar o que falei ou deixei de falar: hoje há quorum; 
portanto, discutir se devemos inverter ou não a pauta 
apenas vai nos fazer perder o quorum. Se ficarmos 
esticando a discussão, chegará uma hora em que va-
mos precisar de voto qualificado, e não teremos.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vamos 
tocar, Sr. Presidente. Se não, acaba tendo quorum para 
os empréstimos e faltando para o Fundeb.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – É o Orçamento impositivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Atendendo aos Senadores Arthur Virgílio e An-
tonio Carlos Magalhães, peço aos Srs. Senadores que 
estejam em outras dependências da Casa que venham 
ao plenário, pois teremos várias votações nominais de 
matérias importantes para o País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 15:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta quorum 
para deliberação do item 1 da pauta.

Ao projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o Projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 64, DE 2000 

(Nº 1.096/95, na Casa de origem)

Determina a obrigatoriedade de as edi-
ficações possuírem sistema de aterramento 
e instalações elétricas compatíveis com a 
utilização de condutor-terra de proteção, 
bem como torna obrigatória a existência de 
condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As edificações cuja construção se inicie a 

partir da vigência desta lei deverão obrigatoriamente 
possuir sistema de aterramento e instalações elétri-
cas compatíveis com a utilização do condutor-terra de 
proteção, bem como tomadas com o terceiro contato 
correspondente.

Art. 2º Os aparelhos elétricos com carcaça me-
tálica e aqueles sensíveis a variações bruscas de ten-
são, produzidos ou comercializados no País, deverão, 
obrigatoriamente, dispor de condutor-terra de proteção 
e do respectivo adaptador macho tripolar.

Parágrafo único. O disposto neste artigo entra em 
vigor quinze meses após a publicação desta lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Item 16:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta quorum 
para deliberação do item 1 da pauta.
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Não foram oferecidas emendas ao Projeto pe-
rante a Mesa.

Discussão do projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1 – CCJ.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final da Emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2003, que será 
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ro-
meu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 792, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2003 
(nº 39, de 1999, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
48, de 2003 (nº 39, de 1999, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a regulamentação da profissão de Agente 
de Segurança Privada e dá outras providências.

ANEXO AO PARECER Nº 792, DE 2006

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2003 
(nº 39, de 1999, na Casa de origem).

Dispõe sobre a regulamentação da 
Profissão de Agente de Segurança Privada 
e dá outras providências.

EMENDA ÚNICA 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ)

Suprima-se o parágrafo único do art. 2º do 
Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 725, DE 2006

Dispensa de publicação de redação 
final.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 48, de 2003, (nº 39/99, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Regulamentação 
da Profissão de Agente de Segurança Privada, e dá 
outras providências.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Romeu 
Tuma

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa).

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados.
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 17:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 28, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2004 (nº 6.872/2002, 
na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, alterando os limites de velocidade 
para fins de enquadramentos infracionais e 
de penalidades.

Parecer favorável, sob nº 666, de 2006, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 28, DE 2004  

(Nº 6.872/2002, na Casa de origem)

Dá nova redação ao art. 218 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, al-
terando os limites de velocidade para fins 
de enquadramentos infracionais e de pe-
nalidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 218. Transitar em velocidade supe-
rior à máxima permitida para o local, medida 
por instrumento ou equipamento hábil, em 
rodovias, vias de trânsito rápido, arteriais e 
demais vias:

I – quando a velocidade for superior à 
máxima em até 20% (vinte por cento);

Infração – média;
Penalidade – multa;
II – quando a velocidade for superior à 

máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 
50% (cinqüenta por cento);

Infração – grave;
Penalidade – multa;

III – quando a velocidade for superior 
à máxima em mais de 50% (cinqüenta por 
cento);

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa 3 (três) vezes, sus-

pensão imediata do direito de dirigir e apreen-
são do documento de habitação.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 18:

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 com Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 726, DE 2006

Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento 
Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 31, de 2004 “que altera a Lei nº 
4.504, de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre 
parcelamentos de imóveis rurais, destinados à agri-
cultura familiar, promovidos pelo Poder Público”, por 
30 (trinta) dias.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Rome-
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento de adiamento da 
discussão da matéria, por trinta dias.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria voltará à Ordem do Dia na data apra-

zada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 19:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quorum 
para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa. 

Discussão do Projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria, de-
claro encerrada a discussão.

Em votação o Projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1 – CAS, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 79, de 2004, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 793, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 79, de 2004 (nº 708, de 2003, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 708, 
de 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, con-
solidando a Emenda nº 1, de redação, da Comissão de 
Assuntos Sociais, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 793, DE 2006

Redação final do Projeto de Lei da 
Cêmaxa nº 79, de 2004 (nº 708, de 2003, na 
Casa de origem).

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe so-
bre o exercício da profissão de jornalista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º e 4º, § 3º a; e 6º do Decreto-Lei 

nº 972, de 17 de outubro de 1969, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º A profissão de jornalista compre-
ende, privativamente, o exercício, por meio de 
processos gráficos, radiofônicos, fotográficos, 
cinematográficos, eletrônicos, informatizados 
ou quaisquer outros, por quaisquer veículos, 
da comunicação de caráter jornalistico nas 
seguintes atividades, entre outras:

I – direção, coordenação e edição dos 
serviços de redação;

II – redação, condensação, titulação, 
interpretação, correção ou coordenação de 
texto a ser divulgado, contenha ou não co-
mentário;

III – comentário, narração, análise ou crô-
nica, pelo rádio, pela televisão ou por outros 
veiculos da núdia impressa ou informatizada;

IV – entrevista, inquérito ou reportagem, 
escrita ou falada;

V – planejamento, organização, direção 
e eventual execução de serviços técnicos  de 
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jornalismo, como os de arquivo, pesquisa, 
ilustração ou distribuição gráfica de texto a 
ser divulgado;

VI – planejamento, organização e admi-
nistração técnica dos serviços de que trata o 
inciso II deste artigo;

VII – ensino de técnicas de jornalismo;
VIII – coleta de notícias, informações ou 

imagens e seu preparo para divulgação;
IX – revisão de originais de matéria jor-

nalística, com vistas à correção redacional e 
à adequação da linguagem;

X – organização e conservação de ar-
quivo jornalístico e pesquisa dos respectivos 
dados para a elaboração de notícias, comen-
tários ou documentários;

XII – execução da distribuição gráfica 
de texto, processamento de texto, edição de 
imagem, fotografia ou ilustração de caráter 
jornalístico;

XII – execução de desenhos artísticos 
ou técnicos de caráter jornalístico;

XIII – elaboração de texto informativo ou 
noticioso para transmissão por meio de tele-
texto, videotexto ou qualquer outro meio;

XIV – assessoramento técnico na área 
de jornalismo.”(NR)

“Art. 4º O exercício da profissão de jor-
nalista requer prévio registro no órgão regio-
nal competente do Ministério do Trabalho e 
do Emprego que se fará mediante a apresen-
tação de:

V – diploma de curso superior de jorna-
lismo, oficial ou reconhecido, registrado no Mi-
nistério da Educação ou em instituição por este 
credenciada, para as funções relacionadas nos 
incisos I a XXIII do art. 6º deste decreto-lei.

 ..............................................................
§ 3º ........................................................
a) colaborador com registro especial, 

assim entendido aquele que, sem relação de 
emprego e prestando serviço de natureza even-
tual, oferece colaboração sob forma técnica, 
científica ou cultural, exclusivamente em for-
ma de análise e relacionados com a sua es-
pecialização, sendo obrigatória a divulgação 
do nome e qualificação do autor;

 .................................................... ” (NR)
“Art. 6º As funções desempenhadas pelos 

jornalistas profissionais são classificadas em:
I – Editor responsável: o profissional res-

ponsável pela edição de jornais, revistas, peri-
ódicos de qualquer natureza, por agências de 

notícias e serviços de notícias, reportagens, 
comentários, debates e entrevistas em em-
presas de radiodifusão e outras onde sejam 
exercidas atividades jornalísticas;

II – Editor de jornalismo: o profissional 
incumbido de coordenar e eventualmente exe-
cutar, de forma geral, os serviços de redação e 
os de natureza técnica, também denominado 
Secretário de redação;

III – Subdiretor de jornalismo: o profissio-
nal incumbido de coordenar e eventualmente 
executar ou substituir o Diretor de jornalis-
mo, também denominado Subsecretário de 
redação;

IV – Coordenador de reportagem: o pro-
fissional incumbido de coordenar todos os 
serviços externos de reportagem, também 
denominado Chefe de reportagem;

V – Pauteiro: o profissional encarregado 
de elaborar e organizar, junto com a coordena-
ção de reportagem, a pauta de orientação dos 
repórteres, realizando os contatos auxiliares 
à execução da tarefa;

VI – Coordenador de Revisão: o profis-
sional incumbido da coordenação geral dos 
serviços de revisão, eventualmente desempe-
nhando também a tarefa de revisor;

VII – Coordenador de Imagens: o pro-
fissional incumbido de coordenar os serviços 
relacionados com imagem fotográfica, cinema-
tográfica, videográfica, inclusive pelo processo 
informatizado ou assemelhado;

VIII – Editor: o profissional incumbido de 
coordenar e eventualmente executar a edição 
de matéria ou programa jornalístico, titulando-
a tecnicamente para a publicação ou divulga-
ção, bem como o que desempenha a função 
de editor de som e de imagem das matérias 
jornalísticas, por meio de qualquer processo, 
e o responsável por setores ou seções espe-
cíficas de edição de texto, arte, fotos, teipes, 
filmes ou programas jornalísticos;

IX – Coordenador de Pesquisa: o profis-
sional encarregado de coordenar a organização 
da memória jornalística, de bancos de dados 
ou de arquivos;

X – Redator: o profissional que, além 
das incumbências de redação comum, tem 
o encargo de redigir editoriais, crônicas ou 
comentários;

XI – Noticiarista: o profissional que tem o 
encargo de redigir textos de caráter informati-

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



22436 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

vo, desprovidos de apreciação ou comentários, 
preparando-os para divulgação;

XII – Repórter: o profissional que cumpre 
a determinação de colher notícias ou informa-
ções, preparando-as para divulgação, a quem 
cabe a narração ou difusão oral de aconteci-
mentos ou entrevistas pelo rádio, televisão ou 
processo semelhante, no instante ou no local 
em que ocorram, ou executa a mesma atribui-
ção para posterior edição e divulgação;

XIII – Comentarista: o profissional que 
realiza avaliação, comentário ou crônica den-
tro de sua especialidade pelo rádio, televisão 
ou processo semelhante;

XIV – Arquivista-Pesquisador: o profis-
sional incumbido da organização técnica da 
memória jornalística, banco de dados ou ar-
quivo redatorial, fotográfico e de imagens, 
realizando a pesquisa dos respectivos dados 
para a elaboração de notícias, memórias ou 
programas jornalisticos;

XV – Revisor: o profissional incumbido 
da revisão por meio de processos tradicionais 
ou eletrônicos de matéria jornalística, tendo 
em vista a correção redacional e adequada 
da linguagem;

XVI – Repórter-Fotográfico: o profissional 
com a incumbência de registrar ou documentar 
fotograficamente quaisquer fatos ou assuntos 
de interesse jornalístico;

XVII – Repórter-Cinematográfico: o pro-
fissional a quem cabe registrar ou documen-
tar cinematograficamente quaisquer fatos ou 
assuntos de interesse jornalístico;

XVIII – Diagramador: o profissional en-
carregado do planejamento e execução da 
distribuição gráfica ou espacial, por meio de 
processos tradicionais, ou eletrônicos, ou infor-
matizados, de matérias ou textos, fotografias 
ou ilustrações de caráter jornalístico, para fins 
de publicação;

XIX – Processador de Texto: o profissio-
nal encarregado da elaboração de texto ou 
informação jornalística por meios eletrônicos 
de impressão, reprodução de fac-símiles ou 
assemelhados, quer para a pesquisa em ar-
quivos eletrônicos ou não, quer para a divul-
gação por quaisquer meios;

XX – Assessor de Imprensa: o profissio-
nal encarregado da redação e divulgação de 
informações destinadas a publicação jorna-
lística, que presta serviço de assessoria ou 
consultoria técnica na área jornalística a pes-

soas físicas ou jurídicas, de direito privado ou 
público, relativos ao acesso mútuo entre suas 
funções, à preparação de textos de apoio, si-
nopses, súmulas, ao fornecimento de dados 
e informações solicitadas pelos veículos de 
comunicação e à edição de periódicos e de 
outros produtos jornalísticos;

XXI – Professor de Jornalismo: o profis-
sional incumbido de lecionar as disciplinas de 
jornalismo de caráter profissionalizante e de 
natureza teórica ou prática;

XXII – Ilustrador: o profissional encar-
regado de criar ou executar desenhos artís-
ticos ou técnicos, charges ou ilustrações de 
qualquer natureza, para matéria ou programa 
jornalístico;

XXIII – Produtor Jornalistico: o profissio-
nal que apura as notícias, agenda entrevistas 
e elabora textos jornalísticos de apoio ao tra-
balho da reportagem.

Parágrafo único. Também serão priva-
tivas de jornalista profissional as funções de 
confiança pertinentes às atividades descritas 
neste artigo, bem como quaisquer outras che-
fias a elas relacionadas.”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 727, DE 2006

Dispensa de publicação de redação 
final.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto 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.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Romeu 
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido.

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

Aprovado.
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Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 20:

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.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa. 

Discussão do Projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Passamos à votação do Projeto, sem prejuízo 
da emenda.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado.
Votação de Emenda nº 1 – CE, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 87, de 2004, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 794, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 87, de 2004 (nº 5,918, de 2001, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918, 
de 2001, na Casa de origem), que dá nova redação 
ao § 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, consolidando a Emenda nº 1, de Redação, 
da Comissão de Educação.

Sala de Reuniões da comissão, 4 e julho de 
2006. 

ANEXO AO PARECER Nº 794, DE 2006

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 87, de 2004 (nº 5.918, de 2001, na 
Casa de origem).

Dá nova redação ao § 3º do art. 87 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 87.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º O Distrito Federal, cada Estado e Mu-

nicípio, e, supletivamente, a União, devem:
 ..................................................... “(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros – PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 728, DE 2006

Dispensa de publicação de redação 
final.
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Nos termos do art. 321 do Regimento Inter-
no, requeiro a dispensa de publicação do Parecer, 
para imediata discussão e votação da redação fi-
nal do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 
5.918/2001, na Casa de origem), que dá nova re-
dação ao § 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Romeu 
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido.

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

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão. 
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 21:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude de falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto e das emendas, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação o Projeto, sem prejuízo das emen-
das.

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

Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2 – 

CAS.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2005, que será 
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ro-
meu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 795, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2005 
(nº 2.898, de 2004, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 49, de 2005 (nº 2.898, de 2004, na Casa de origem), 
que altera artigos da Consolidação das Leis do Traba-
lho, 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.

ANEXO AO PARECER Nº 795, DE 2006

Redação final das Emendas do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 49, 
de 2005 (nº 2.898, de 2004, na Casa de 
origem).

Altera artigos da Consolidação 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.
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EMENDA Nº 1

(Corresponde à Emenda nº 1 – CAS)
Dê-se ao art. 432 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, alterado pelo art. 1º do Projeto, a 
seguinte redação:

“Art. 432.  ..............................................
§ 1º O limite previsto neste artigo poderá 

ser de até 8 (oito) horas diárias, para aprendi-
zes que já tiverem completado o ensino médio, 
se nelas forem computadas as horas destina-
das à aprendizagem teórica.

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

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 2 – CAS)

Dê-se ao art. 2º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 2º Esta Lei entra em vigor 90 (no-
venta) dias após sua publicação.”

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 729, DE 2006

Dispensa de publicação de redação 
final.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final das 
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
49, de 2005 (nº 2.898/2004, na Casa de origem), que 
altera artigos da Consolidação 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.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Romeu 
Tuma 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido.

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

Aprovado.
Aprovado o requeri mento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação a redação final.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada a redação final.
A matéria retorna à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 22:

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 de-
nominação de medicamentos a ser utilizada 
em prescrições de médicos e de odontólo-
gos.

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude de falta de quorum 
para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto, não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto e da Emenda nº 1-CAS 
(Substitutivo), em turno único. (Pausa.)

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 730, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro a retirada do PLC 
65/2005, item 22 da Pauta, para que seja examinado 
no dia 23 de agosto de 2006.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Arthur 
Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Arthur 
Virgílio, de retirada da matéria para exame.

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

Aprovado.
A matéria retornará à pauta da Ordem do Dia na 

data aprazada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 23:
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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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude de falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 89, DE 2005 

(Nº 3.195/2004, na Casa de origem)

Acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, com relação a processo 
seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 44.  ................................................
Parágrafo único. Os resultados do pro-

cesso seletivo referido no inciso II do caput 
deste artigo serão tornados públicos pelas 
instituições de ensino superior, sendo obri-
gatória a divulgação da relação nominal dos 
classificados, a respectiva ordem de classifi-
cação, bem como do cronograma das chama-

das para matrícula, de acordo com os critérios 
para preenchimento das vagas constantes do 
respectivo edital.”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 24:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude de falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Não foram oferecidas emendas à matéria pe-
rante a Mesa.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 137, DE 2005 

(Nº 3.849/2004, na Casa de origem)

Institui o ano de 2006 como o Ano da 
Juventude.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o ano de 2006 como o Ano 

da Juventude.
Art. 2º No decurso do Ano da Juventude serão 

objeto de ações específicas do Poder Público as ini-
ciativas voltadas para:

I – acesso ao primeiro emprego;
II – acesso e permanência na educação 

superior, especialmente o financiamento aos 
estudantes;

III – acesso aos bens culturais e à ino-
vação científica e tecnológica;
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IV – demais questões relevantes para a 
formação da cidadania.

Art. 3º A União estabelecerá parcerias com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios com o objetivo 
de dar cumprimento ao disposto no art. 2º desta lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 25:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 138, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2005 (nº 3.969/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que fixa os efetivos do Comando 
da Aeronáutica em tempo de paz e dá outras 
providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 673 e 674, 
de 2006, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador César Borges; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Romeu Tuma.

Não foram oferecidas emendas à matéria pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação o Projeto.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 138, DE 2005 

(nº 3.969/2004, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República)

Fixa os efetivos do Comando da Ae-
ronáutica em tempo de paz e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os efetivos de pessoal militar da ativa do 

Comando da Aeronáutica em tempo de paz terão os 
seguintes limites máximos:

I – Oficiais:
a) Generais: 87 (oitenta e sete);

b) Superiores: 2.455 (dois mil, quatro-
centos e cinqüenta e cinco);

c) Intermediários e Subalternos: 5.700 
(cinco mil e setecentos);

II – Praças:

a) Suboficiais e Sargentos: 26.200 (vinte 
e seis mil e duzentos);

b) Cabos e Soldados: 31.000 (trinta e 
um mil);

c) Taifeiros: 2.000 (dois mil).

Art. 2º Respeitados os limites estabelecidos nes-
ta lei, compete:

I – ao Presidente da República distribuir anual-
mente os efetivos de oficiais pelos diversos postos dos 
Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa – COA; e

II – ao comandante da Aeronáutica distribuir 
anualmente os efetivos das Praças por Quadros e por 
Graduações do Corpo de Praças da Ativa – CPA.

Parágrafo único. A distribuição dos efetivos de 
que trata este artigo será tomada como referência para 
fins de promoção e de aplicação da quota compulsória, 
prevista ao estatuto dos militares.

Art. 3º Não serão computados nos limites dos 
efetivos fixados no art. 1º desta lei:

I – os Oficiais-Generais Ministros do Superior 
Tribunal Militar;

II – os Oficiais e Praças da Reserva convocados 
para manobras, exercidos ou estágios de instrução;

III – os Militares Agregados, os Extranumerários 
e os Coronéis não-numerados por força da legislação 
em vigor;

IV – os Oficiais e Praças da Reserva remunerada 
convocados por prazo limitado;

V – os militares, da Reserva Remunerada de-
signados para o serviço ativo, em caráter transitório, 
mediante aceitação voluntária;

VI – os Aspirantes-a-Oficial;
VII – os alunos das Escolas de Formação e dos 

Estágios de Adaptação de Oficiais e de Praças da Ativa 
e alunos das Escolas de Formação e dos Estágios de 
Adaptação de Oficiais e de Praças da Reserva;

VIII – as integrantes do Corpo Feminino da Re-
serva da Aeronáutica;

IX – os alunos da Escola Preparatória de Cade-
tes – do – Ar;

X – os Oficiais e Sargentos incorporado, para 
prestação do Serviço Militar; e

XI – os Oficiais Capelães.
Art. 4º O Comandante da Aeronáutica, de acordo 

com a necessidade da Força, estabelecerá o efetivo 
de alunos:

I – da Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar;
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II – dos Cursos de Formação de Oficiais da Ativa 
e da Reserva;

III – dos Cursos de Formação de Praças da Ati-
va e da Reserva;

IV – dos Estágios de adaptação de Oficiais da 
Ativa a da Reserva; e

V – dos Estágios de Adaptação de Praças da 
Ativa e da Reserva.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução 
desta lei serão atendidas à conta das dotações cons-
tantes do Orçamento Geral da União.

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

Art. 7º Revoga-se 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.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 26:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto, não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto, em turno único (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2006 
(Nº 4.473/04, na Casa de origem)

Institui o Dia do Radialista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, no calendário das efeméri-

des nacionais, o Dia do Radialista, a ser comemorado 

no dia 7 de novembro, data natalícia do compositor, 
músico e radialista Ary Barroso.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 27:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto, não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto, em turno único (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2006 
(Nº 4.842/2005, na Casa de origem)

Institui o ano de 2006 como o Ano Na-
cional dos Museus.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o ano de 2006 como Ano 

Nacional dos Museus.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 28:

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.
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Parecer favorável, sob nº 551, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Romeu Tuma.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto, não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

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

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, apenas quero firmar, em nome da Se-
nadora Heloísa Helena e de toda a Bancada do Partido 
dos Trabalhadores, nosso respeito e nossa admiração 
pelo extraordinário trabalho do ex-professor, ex-Depu-
tado Federal e membro do Partido dos Trabalhadores, 
admirado por todos os brasileiros, Professor Florestan 
Fernandes. Como sociólogo, estudou as raízes das in-
justiças sociais deste País, examinou as profundezas 
das origens da escravidão e as suas conseqüências, 
abraçou a causa do socialismo e foi exemplo de com-
portamento e de dignidade, como professor e como 
parlamentar. Foi, inclusive, muitas vezes homenageado 
tanto pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
como pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos 
nos recordamos do momento em que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, falando da tribuna do 
Senado Federal, homenageou Florestan Fernandes, 
ao assumir seu mandato de Presidente, recordando 
os ensinamentos de seu professor e orientador, Flo-
restan Fernandes.

Daí o mérito desta homenagem que se presta ao 
querido Professor Florestan Fernandes.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei rápida, porque sei que 
existem muitos itens a serem votados hoje, como os 
relacionados aos empréstimos e ao Fundeb.

Eu não poderia deixar de, em nome do Partido 
Socialismo e Liberdade (P-SOL), dar apoio às muitas 
coisas importantes que Florestan Fernandes repre-
sentou na vida de todos nós, socialistas.

Ele era filho de uma lavadeira, foi engraxate e 
trabalhou muito ao longo de sua história de vida. Já na 
fase final, doente, não incorporou os privilégios de que, 
como Parlamentar, poderia dispor, devido ao quadro 
gravíssimo de saúde em que se encontrava.

Lembra V. Exª que ele precisava de um trans-
plante e não aceitou, como era de se esperar dele, 
furar fila ou ir para hospital privado. Então, ele honrou 
a própria história de vida e a sua classe de origem 
e acabou morrendo na fila por um transplante, num 
hospital público.

Deixo aqui a homenagem de todos nós a esse 
sociólogo maravilhoso, nosso querido Florestan Fer-
nandes, que – espero – esteja renascendo no coração, 
no espírito e na luta cotidiana de toda a juventude so-
cialista e de todos os socialistas do Brasil.

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

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

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu não sabia se era para eu 
continuar falando ou não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª está discutindo a matéria.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu 
já terminei a discussão. Como a Mesa se calou, pen-
sei em continuar falando até V. Exª retomar a palavra. 
Terminei e baixei o microfone. Como V. Exª estava dis-
cutindo a questão da Ordem do Dia, perguntei se eu 
poderia continuar discutindo. Foi isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Muito obrigado. Agradeço a gentileza de V. Exª, 
Senadora Heloísa Helena.

Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2006 
(Nº 5.180/2005, na Casa de origem)

Declara o sociólogo Florestan Fernan-
des patrono da Sociologia brasileira.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O sociólogo Florestan Fernandes é decla-

rado patrono da Sociologia brasileira.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 29:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, de 2006 (nº 3.952/2004, 
na Casa de origem), que estabelece as dire-
trizes para a formulação da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais.

Parecer favorável, sob nº 664, de 2006, 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
Relatora: Senadora Ana Júlia Carepa.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Em discussão o Projeto, em turno único.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra V. Exª, para discutir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, trata-se de iniciativa do Deputado Assis 
Miguel do Couto, do Partido dos Trabalhadores, que tanto 
tem-se empenhado no estudo da agricultura familiar.

Na verdade, este projeto regulamenta o Programa 
Nacional de Agricultura Familiar, que estava definido 
anteriormente por portarias e por decretos. Agora, 
após esse aperfeiçoamento elaborado pelo Congresso 
Nacional, de iniciativa do Deputado Assis Miguel do 
Couto, passaram a ficar definidos em lei os direitos 
dos agricultores familiares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão.
Em votação o Projeto.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2006 
(Nº 3.952/2004, na Casa de Origem)

Estabelece as diretrizes para a formu-
lação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece os conceitos, princípios 

e instrumentos destinados à formulação das políticas 
públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empre-
endimentos Familiares Rurais.

Art. 2º  A formulação, gestão e execução da Po-
lítica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendi-
mentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas 
as fases de sua formulação e implementação, com a 
política agrícola, na forma da lei, e com as políticas 
voltadas para a reforma agrária.

Art. 3º Para os efeitos desta lei, considera-se 
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 
que pratica atividades no meio rural, atendendo, simul-
taneamente, aos seguintes requisitos:

I – não detenha, a qualquer título, área maior do 
que 4 (quatro) módulos fiscais;

II – utilize predominantenente mão-de-obra da 
própria família nas atividades econômicas do seu es-
tabelecimento ou empreendimento;

III – tenha renda familiar predominantemente ori-
ginada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento;

IV – dirija seu estabelecimento ou empreendi-
mento com sua família.

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo 
não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou 
outras formas coletivas de propriedade, desde que a 
fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) 
módulos fiscais.

§  2º  São também beneficiários desta lei:
I – silvicultores que atendam simultaneamente a 

todos os requisitos, de que trata o caput deste artigo, 
cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam 
o manejo sustentável daqueles ambientes;

II – aqüicultores que atendam simultaneamente 
a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo 
e explorem reservatórios hídricos com superfície total 
de até na 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m3 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a explo-
ração se efetivar em tanques-rede;

III – extrativistas que atendam simultaneamen-
te aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do 
caput deste artigo e exerçam essa atividade artesa-
nalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 
faiscadores;

IV – pescadores que atendam simultaneamen-
te aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do 
caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 
artesanalmente.
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Art. 4º A Política Nacional da Agricultura Fami-
liar e Empreendimentos Familiares Rurais observará, 
dentre outros, os seguintes princípios:

I – descentralização;
II – sustentabilidade ambiental, social e econô-

mica;
III – eqüidade na aplicação das políticas, respei-

tando os aspectos de gênero, geração e etnia;
IV – participação dos agricultores familiares na for-

mulação e implementação da política nacional da agri-
cultura familiar e empreendimentos familiares rurais.

Art. 5º Para atingir seus objetivos, a Política Na-
cional da Agricultura Familiar e Empreendiaentos Fa-
miliares Rurais promoverá o planejamento e a execu-
ção das ações, de forma a compatibilizar as seguintes 
áreas:

I – crédito e fundo de aval;
II – infra-estrutura e serviços;
III – assistência técnica e extensão rural;
IV – pesquisa;
V – comercialização;
VI – seguro;
VII – habitação;
VIII – legislação sanitária, previdenciária, comer-

cial e tributária;
IX – cooperativismo e associativismo;
X – educação, capacitação e profissionalização;
XI – negócios e serviços rurais não agrícolas;
XII- agroindustrialização.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta lei, 

no que for necessário à sua aplicação.
Art. 7º  Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 30:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação do item 1 da pauta.

Em discussão, em turno único, o Projeto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 731, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 279, inciso II, do 

Regimento Interno do Senado Federal, adiamento da 
discussão, para reexame da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 31, de 2006, que “aprova o texto do Acor-
do de Previdência Social entre a República Federativa 
do Brasil e o Reino dos Países Baixos, celebrado em 
Brasília, em 7 de março de 2002.

Justificação

O requerimento deve-se ao fato de que o refe-
rido Acordo foi aprovado em situação não muito van-
tajosa para o Brasil e está sendo reexaminado pelos 
dois países. Tal análise pode gerar alterações no texto 
e estando o PDS no estágio de tramitaçâo atual não 
seria possível emendá-lo.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Rome-
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Ro-
mero Jucá, de retirada da matéria para reexame pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
(Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto da Senadora Heloísa 
Helena.

A matéria retorna à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 31:

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: 
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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).

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quo-
rum para deliberação do Item 1 da pauta.

Em discussão, em turno único, o Projeto e a 
emenda. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-los, encerro 
a discussão.

Em votação a Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), 
que tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Aprovada a Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), 

fica prejudicado o Projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de re-

digir o vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o Substitutivo aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141 
(SUBSTITUTIVO), DE 1999

Acrescenta inciso XI ao art. 649 da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, dispondo sobre a impe-
nhorabilidade das máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 649 da Lei nº 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973, o inciso XI com a seguinte 
redação:

XI – as máquinas, os equipamentos e 
os implementos agrícolas, desde que perten-
centes a pessoa física ou jurídica produtora 
rural, exceto nos casos em que esses bens 
tenham sido objeto do financiamento e este-
jam vinculados em garantia à operação finan-
ciada.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 32:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quorum 
para deliberação do item 1 da pauta.

Durante o prazo regimental, não foram oferecidas 
emendas à proposição perante a Mesa.

Em discussão o Projeto e as emendas, em turno 
único. (Pausa).

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação o Projeto, sem prejuízo das emen-
das.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Passa-se à votação em globo das Emendas nº 1 

– CAE, e nº 2 – CAS.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

São os seguintes o projeto e as emen-
das aprovadas:
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 174, DE 2000

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Adite-se a seguinte alínea ao inciso II, do 

art.12, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998:

“g) cobertura de despesas de acompa-
nhante de recém-nascido, lactentes e crianças, 
enquanto esses permanecerem internados em 
unidade de tratamento intensivo neonatal ou 
pediátrico”.(AC)

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

EMENDA Nº 1 – CAE

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 
174, de 2000, a seguinte redação:

Art. 1º A alínea f, do inciso II, do art. 12, 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.12.  .................................................
II –  ........................................................
f) cobertura de despesas de acompa-

nhante, no caso de pacientes menores de 
dezoito anos, inclusive quando se tratar de 
internação em unidade de terapia intensiva 
ou similar.

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

EMENDA Nº 2 – CAS

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 
174, de 2000, a seguinte redação:

Art. 1º A alínea f do inciso II do art. 12 da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
II – (...)
f) cobertura de despesas de acompa-

nhante, no caso de pacientes menores de 
dezoito anos, inclusive quando se tratar de 
internação em unidade de terapia intensiva 
ou similar, desde de que haja prescrição mé-
dica.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 33:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quorum 
para deliberação do item 1 da pauta.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 732, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 279, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 138, de 2002 – Complementar, 
que “Autoriza o Poder Executivo a instituir, para efeitos 
administrativos, a região do complexo geoeconômico 
e social denominada Corredor Centro-Norte de De-
senvolvimento, visando à redução das desigualdades 
regionais, por meio de seu desenvolvimento, nos ter-
mos do artigo 43 da Constituição Federal, e dá outras 
providências”, seja submetido, previamente à análise de 
constitucionalidade e legalidade por parte da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, à apreciação de 
mérito pela Comissão de Assuntos Econômicos.

Sala das sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Edu-
ardo Suplicy, de retirada da matéria para exame da 
Comissão de Assuntos Econômicos.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
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Uma vez que já está instruída pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria vai ao 
exame da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 34:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quorum 
para deliberação do item 1 da pauta.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 733, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso I, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeiro que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2005 – comple-
mentar, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Co-
missão de Constituição e Justiça e Cidadania, tendo 
em vista a sua competência de mérito nos termos do 
art. 101, inciso II, alínea f do Regimento Interno do 
Senado Federal.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. Senador 
Antero Paes de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Ante-
ro Paes de Barros, de retirada da matéria para exame 
da Constituição, Justiça e Cidadania.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, para exame.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item 35:

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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: 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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando 
deixou de ser apreciada em virtude da falta de quorum 
para deliberação do Item 1 da pauta.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto e das emendas, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria, de-
claro encerrada a discussão.

A votação será feita na próxima sessão delibe-
rativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 36:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 23, de 2006, de iniciativa da 
Senadora Patrícia Gomes e outras Senhoras 
Senadoras, que acrescenta parágrafos ao art. 
43 do Regimento Interno do Senado Federal, 
para dispor sobre as licenças à gestante, ao 
adotante e paternidade.

Pareceres sob nºs 563-A e 563, de 2006, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Tor-
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res, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que 
apresenta; e

– Diretora, Relator: Senador João Alber-
to Souza, favorável ao Projeto e à Emenda 
nº1-CCJ.

Não foram oferecidas emendas ao projeto pe-
rante a Mesa.

Sobre a mesa, proposta do Relator, que será 
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ro-
meu Tuma.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DO RELATOR

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2006. – João Alberto Souza.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Discussão do Projeto, da emenda e da altera-
ção proposta pelo Relator na Comissão Diretora, em 
turno único.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir.

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

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas me manifestar favoravelmente a esse pro-
jeto de resolução, que vem fazer justiça às mulheres 
aqui no Senado Federal, fazendo uma mudança no 
Regimento, para que também, no caso de adoção de 
crianças, elas tenham direito ao auxílio-maternidade 
e à licença-maternidade.

A Senadora Patrícia não está presente, mas 
quero, em nome dela, pedir o apoio de todos para a 
aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para discutir a matéria, concedo a palavra à 
Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Igualmente, Sr. 
Presidente, parabenizo a querida Senadora Patrícia 
Saboya. Este projeto de resolução, de fato, estende a 
licença-maternidade à mãe adotante. Existiam muitos 
problemas. Lembram-se todos de que a Deputada 
Jandira teve problemas em relação à licença-mater-
nidade quando ficou grávida. E a nossa querida Se-
nadora Patrícia já pensava, Senador Gilberto Mestri-
nho, em apresentar um projeto nesse sentido; nós já 
tínhamos discutido a extensão desse direito para a 
mãe adotante.

Por coincidência, ela hoje é uma mãe adotante, 
uma mãe maravilhosa, que teve capacidade de ex-

pressar a mais bela forma de amor, que é adotar uma 
menininha. Ela adotou a Maria Beatriz e será, coinci-
dentemente, contemplada por esse projeto de reso-
lução, em função da adoção que fez. Como a Maria 
Beatriz já passou de um ano de idade, ela terá apenas 
um mês de licença-maternidade. Sabem todos que 
ela é uma Parlamentar muito presente, competente, 
disciplinada. 

Em função de problemas também com a Maria 
Beatriz, ela não pôde estar aqui para votar essa ma-
téria. Não sei se o Senador Tasso está querendo um 
aparte ou vai-se inscrever para falar. É só!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Senador Tasso Jereissati, tem a palavra V. Exª.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é apenas para complementar e dar 
o meu total e entusiasmado apoio às palavras da 
Senadora Heloísa Helena. Infelizmente, a Senadora 
Patrícia Saboya não pôde estar aqui, hoje, nesse pro-
jeto de sua autoria, que é um pouco um projeto que 
tem muito a ver com a própria personalidade dela, 
já que defende e coloca da mãe que adota criança, 
principalmente crianças carentes, que é uma gran-
de ação e iniciativa, hoje, da própria Senadora, que 
tem uma criança maravilhosa, hoje, a seus cuida-
dos, e que ela, com toda sua capacidade de amar 
e de se doar, está, com essa criança, usando todo 
o seu potencial.

Então, agora, não poderia de deixar de me juntar 
à Senadora Heloísa Helena, falando, complementan-
do e ratificando, entusiasmaticamente, essas palavras 
da Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão.

Não mais havendo quem queira discutir a maté-
ria, declaro encerrada a discussão.

Passamos à votação do Projeto, sem prejuízo da 
emenda e da alteração proposta pelo relator.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação da Emenda nº 1 – CCJ e da alteração 

do Senador João Alberto.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação final da matéria, que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 796, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 23, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 23, de 2006, que acrescenta 
§§ ao art. 43 do Regimento Interno do Senado Federal 
para dispor sobre as licenças à gestante, ao adotan-
te e paternidade, consolidando a Emenda nº1–CCJ, 
aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006. 

ANEXO AO PARECER Nº 796, DE 2006

Redação final do Projeto Resolução 
nº 23, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2005

Acrescenta §§ ao art. 43 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, para dispor 
sobre as licenças à gestante, ao adotante 
e paternidade.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 43 do Regimento Interno do Sena-

do Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 4º, 5º, 6º e 7º:

“Art. 43.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º A licença à gestante, a licença ao 

adotante e a licença-paternidade, todas remu-
neradas, equivalem-se à licença por motivo 
de saúde de que trata o art. 56, II, da Consti-
tuição Federal.

§ 5º Será concedida à Senadora ges-
tante licença de 120 (cento e vinte) dias, nos 

termos dos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

§ 6º A licença à adotante, concedida à 
Senadora que adotar ou obtiver guarda judicial 
de criança, será:

I – de 120 (cento e vinte) dias, se a crian-
ça tiver até 1 (um) de idade;

II – de 60 (sessenta) dias, se a criança 
tiver mais de 1 (um) ano e até 4 (quatro) anos 
de idade;

III – de 30 (trinta) dias, se a criança ti-
ver mais de 4 (quatro) até 8 (oito) anos de 
idade.

§ 7º Será concedida licença-paternida-
de ou licença ao adotante de 5 (cinco) dias 
ao Senador, respectivamente, pelo nasci-
mento ou adoção de filho, nos termos dos 
arts. 7º, XIX, 39, § 3º e 10, § 1º, esse último 
constante do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, todos da Constituição 
Federal.” (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Encerrada a discussão da redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à pro-

mulgação.
Parabéns à Senadora Patrícia Saboya Gomes e 

às outras Senadoras também.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
somente para agradecer ao Dr. Carreiro, que nos 
ajudou quando a Senadora Patrícia Saboya Gomes 
teve a idéia de fazer essa proposta de resolução. 
Agradeço ao Dr. Carreiro, ministro, senador ad hoc, 
não sei ao certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Enquanto ordenamos as matérias extrapauta, 
para sabermos a ordem, consulto a Casa se podere-
mos votar uma matéria que é consensual, projeto de 
lei do Itamaraty: Projeto de Lei da Câmara nº 17, que 
tem parecer favorável da CCJ.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida, Sr. Presidente. Tive a honra de ser o signatário 
desse pedido de urgência.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com o entusiasmo do Senador Arthur Virgílio, 
vamos votar o Projeto de Lei da Câmara nº 17.

O SR. NEY SUASSSUNA (PMDB – PB) – Nós 
também do PMDB, Sr. Presidente, votamos a urgên-
cia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PMDB também, como a Casa toda, que V. 
Exªs representam.

O projeto é tão consensual que há sobre a mesa 
dois pedidos de urgência sobre a matéria.

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

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 734, de 2006

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso II do art. 336 

do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 17, de 2006 (nº 5.451/2005, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera dispositivos da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 
2002, que dispõe sobre a remuneração dos integran-
tes das Carreiras de Diplomata, Oficial de Chancela-
ria e Assistente de Chancelaria; altera os valores dos 
salários dos empregos públicos criados pela Lei nº 

10.225, de 15 de maio de 2001, no Quadro de Pessoal 
do Hospital das Forças Armadas; dispõe sobre a re-
muneração dos titulares dos cargos de Juiz-Presidente 
e Juiz do Tribunal Marítimo; e dá outras providências, 
que se encontra devidamente instruído pelo Parecer 
nº 377, de 2006, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

Sala das sessões, 4 de julho de 2006.

REQUERIMENTO Nº 735, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art.336 do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro urgência para 
apreciação do PLC 17/2006, de 2006, que “altera dis-

positivos da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002, 
que dispõe sobre a remuneração dos intergrantes 
das Carreiras de Diplomata, Oficial de Chancelaria 
e Assistente de Chancelaria; altera os valores dos 
salários dos empregos públicos criados pela Lei nº 
10.225, de 15 de maio de 2001, no Quadro de Pes-
soal do Hospital da Forças Armadas; dispõe sobre 
a remuneração dos titulares dos cargos de Juiz-
Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo, e dá outras 
providências.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio – Senador Agripino Maia – Senador 
Jefferson Péres –  Senador Ney Suassuna.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação os requerimentos lidos. (Pausa).

Aprovados.

Item extrapauta:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2006 

(Em regime de urgência, nos termos dos 
Requerimentos nºs 734 e 735, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 17, de 2006 (nº 5.451/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que altera dispositivos 
da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002, 
que dispõe sobre a remuneração dos inte-
grantes das Carreiras de Diplomata, Oficial 
de Chancelaria e Assistente de Chancelaria; 
altera os valores dos salários dos empregos 
públicos criados pela Lei nº 10.225, de 15 
de maio de 2001, no Quadro de Pessoal do 
Hospital das Forças Armadas; dispõe sobre 
a remuneração dos titulares dos cargos de 
Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo; 
e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 377, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Passa-se à discussão do Projeto, em turno úni-
co. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Votação do Projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Há um outro projeto, cuja deliberação conta 
também com consenso na Casa, projeto este que ob-
jetiva o combate à violência doméstica, com o qual 
todos nos comprometemos.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 736, DE 2006 

(Requerimento nº 8, de 2006-CCJ)

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado com 

o art. 338, inciso IV, do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro urgência para o PLC nº 37/2006.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006. – Se-

nadora Serys Slhessarenko.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação os requerimento lido. (Pausa).

Aprovado.
Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento n 736, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 37, de 2006 (nº 4.559/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República que cria mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção para a Eli-
minação 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 Mu-
lher; altera os Decretos-Lei nºs 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
e 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984; 
e dá outras providências.

Parecer sob nº 638, de 2006, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora 
Lúcia Vânia, favorável, com alterações nos termos de 
texto consolidado que encaminha.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir 

o projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passemos ao Projeto de Resolução nº 
35, de 2006. Outro projeto consensual que foi co-
brado aqui, muitas vezes, pelo Senador Luiz Ota-
vio, pela Senadora Iris de Araújo e por outros Srs. 
Senadores.

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ro-
meu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 737, DE 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 

338, IV, do RISF, requeremos urgência para o Projeto 
de Resolução do Senado Federal nº 35, de 2006, que 
“altera os arts. 16 e 21 da Resolução do Senado Fe-
deral nº 43, de 2001, para estabelecer a partir de 1º de 
janeiro de 2007 as verificações de adimplência e certi-
dões exigidas por aqueles dispositivos devem referir-se 
ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de 
todos os órgãos e entidades do ente público ao qual 
está vinculado o tomador da operação de crédito”.

Em, 6 de junho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido. 

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 737, de 2006-art.336, inciso II.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 35, de 2006, de autoria da 
Senadora Iris de Araújo, que altera os arts. 
16 e 21 da Resolução do Senado nº 43, de 
2001, para estabelecer que, a partir de 1º 
de janeiro de 2007, as verificações de adim-
plência e certidões exigidas por aqueles dis-
positivos devem referir-se ao Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos 
os órgãos e entidades do ente público ao 
qual está vinculado o tomador da operação 
e crédito, tendo:

Parecer favorável sob nº 641, de 2006, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Luiz Otávio.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a vai à Comissão Diretora para Re-

dação Final.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 797, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 35, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 35 de 2006, que altera os 

arts. 16 e 21 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal, para estabelecer que a partir de 1º de janeiro 
de 2007 as verificações de adimplência e certidões 
exigidas por aqueles dispositivos devem referir-se ao 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de to-
dos os órgãos e entidades do ente público ao qual está 
vinculado o tomador da operação de crédito.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 797, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 35, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  DE 2006

Altera os arts. 16 e 21 da Resolução 
nº 43, de 2001, do Senado Federal, para 
estabelecer que a partir de 1º de janeiro 
de 2007 as verificações de adimplência e 
certidões exigidas por aqueles dispositi-
vos devem referir-se ao Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos 
os órgãos e entidades do ente público ao 
qual está vinculado o tomador da opera-
ção de crédito.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, 

do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art. 16.  ................................................
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda 

não encaminhará ao Senado Federal pedido 
de autorização para contratação de operação 
de crédito de tomador que se encontre na si-
tuação prevista no caput, obedecidos os se-
guintes critérios:

I – até 31 de dezembro de 2006, a veri-
ficação de adimplência abrangerá o número 
de registro no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade toma-
dora da operação de crédito;

II – a partir de 1º de janeiro de 2007, a 
verificação de adimplência abrangerá os nú-
meros de registro no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e 
entidades integrantes do Estado, Distrito Fe-
deral ou Município ao qual pertença o órgão 
ou entidade tomadora da operação de crédi-
to.” (NR)

Art. 2º O art. 21 da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII 

devem:
I – até 31 de dezembro de 2006, referir-se 

ao número de registro no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade 
tomadora da operação de crédito;

II – a partir de 1º de janeiro de 2007, re-
ferir-se aos números de registro no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos 
os órgãos e entidades integrantes do Estado, 
Distrito Federal ou Município ao qual perten-
ça o órgão ou entidade tomador da operação 
de crédito.”(NR)

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

Art. 4º É revogada a Resolução nº 67, de 2005, 
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passamos à discussão da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passamos, agora, segundo a cronologia es-
tabelecida pela Casa e pelos Líderes partidários, à 
votação dos empréstimos.

Consulto os Srs. Líderes que ordem deveremos 
seguir para a votação dos empréstimos: a ordem de 
chegada ou outra a se propor. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A ordem 
de chegada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Então, seguiremos a ordem de chegada.

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ro-
meu Tuma.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 738, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
33, de 2006, advindo da Mensagem do Senado Federal 
nº 114, de 2006, que “Propõe ao Senado Federal seja 
autorizada a contratação de operação de crédito ex-
terno, com garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor total equivalente a até US$ 106,250,000.00 
(cento e seis milhões duzentos e cinqüenta mil dólares 
dos Estados Unidos da América), entre o Governo do 
Estado do Tocantins e o MCC S.p.A – Capitalia Gruppo 
Bancário – MCC, da Itália, cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do ‘Projeto Eixos Rodoviários 
de Integração e Desenvolvimento – Pontes Tocantins 
– Fase II”’.

Em 2 de maio de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido. 

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovados.
Item extrapauta.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 738, de 2006 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 33 (apresentado pela Comis-
são de Assuntos Econômicos como conclu-
são de seu Parecer nº 419, de 2006, Relator: 
Senador Gilberto Mestrinho), que autoriza o 
Estado de Tocantins a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
o MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Bancário, no 
valor de até cento e seis milhões e duzentos 
e cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos 
da América.

Parecer sob nº 545, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Gilberto Mestrinho, 
pela rejeição da Emenda nº 1, de Plenário, oferecida 
ao Projeto perante a Mesa.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 739, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, adiamento 

da discussão que o Projeto de Resolução nº 33, de 
2006, que “Autoriza o Estado do Tocantins a contratar 
operação de crédito externo, com a garantia da União, 
com o MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Bancário, no va-
lor de até US$106,250,000.00 (cento e seis milhões 
duzentos e cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos 
da América)”, seja reexaminado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Justificação

O reexame faz-se necessário para uma adequa-
ção do projeto ao disposto na Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem.) – E quem assina?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador 
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, não estou pedindo adiamento, 
mas a abertura do processo de reavaliação, que, como 
o projeto está no regime de urgência, será feita aqui 
mesmo, no plenário.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Reexame.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Reexa-

me, não é adiamento.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Foi o que li.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é 

adiamento.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Como o 

projeto está em urgência, o reexame será feito aqui no 
Plenário. E existe uma emenda de minha autoria, que 
foi apresentada para que o Senador Gilberto Mestrinho 
possa dar o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento de reexame da matéria 
pela Comissão de Assuntos Econômicos.

Discussão do Projeto e das emendas, em turno 
único.

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº  2 – PLEN,  
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2006

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art. A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

Sala das sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Gilberto Mes-
trinho, para emitir parecer.

PARECER Nº 798, DE 2006 – PLEN

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM. 
Para proferir parecer sobre a Emenda nº 2-PLEN. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o parecer 
é favorável.

No meu julgamento, esses pedidos de emprés-
timo, pela tradição do Senado, nunca foram negados 
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nem postergados. Assim, todos os pedidos deveriam ser 
votados e aprovados. No entanto, acato a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é favorável, pela apro-
vação da emenda.

Em discussão.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela or-

dem.) – A emenda ou o projeto, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Discussão, em conjunto, do Projeto e da emen-
da.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Estou 
inscrito. Solicitei a inscrição a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, como primeiro 
orador inscrito, para discutir a matéria.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
o Senador Eduardo Siqueira Campos está me pedin-
do para falar primeiro, permuto com S. Exª o uso da 
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Siqueira Campos, para discutir a matéria.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, de 
acordo com o que havia manifestado da tribuna des-
ta Casa, por ocasião da última vez em que houve o 
destrancamento da pauta, quero fazer algumas con-
siderações.

Em primeiro lugar, conforme consta das notas 
taquigráficas, esta Casa, Sr. Presidente, há alguns 
meses, está com a sua pauta trancada, com a matéria 
dos Jogos Pan-Americanos, dos aposentados, do salá-
rio mínimo, e, em nenhum desses dias, houve acordo 
de Lideranças para destrancá-la. Não vi, em nenhum 
dia, os Líderes, seja do Governo, seja da Oposição, 
virem para cá, à exceção da última vez em que nos 
reunimos, para dizer que estavam em risco os recur-
sos dos Jogos Pan-Americanos, até porque não há 
um só Senador que não saiba que, editada a medida 
provisória, os recursos já foram. Isso aconteceu nesta 
Casa quantas vezes, Sr. Presidente? Quantas vezes 
as medidas provisórias deixaram de ser votadas e os 
recursos foram liberados?

Portanto, alguns, até mesmo em panfletos ou 
papéis, desconhecendo não só o Regimento como 
também a Constituição, apresentam uma informação 
que não é verdadeira para esta Casa. Os recursos do 
Pan-Americano foram; a medida provisória está em vi-
gência. Portanto, ninguém, neste Plenário ou fora dele, 
colocou em risco a aplicação desses recursos.

E mais, Sr. Presidente: eu disse que havia apre-
sentado uma emenda – solicito a atenção do nobre 
Senador Gilberto Mestrinho –, pedindo o que me pa-
rece muito simples e até irrecusável, nobres Líderes, 
que é o acompanhamento do Tribunal de Contas da 
União na aplicação dos recursos, mas essa emenda 
foi rejeitada.

Quero entrar no mérito da rejeição dessa emenda, 
porque ela foi rejeitada, Sr. Presidente, sob o argumen-
to de que o art. 70 da Constituição Federal já diz que 
a análise de todos os atos administrativos será feita 
pelo Tribunal de Contas posteriormente. Todos estão 
sujeitos ao Tribunal de Contas.

Até quero lembrar, Sr. Presidente, que, na ques-
tão do empréstimo do Maranhão, o Senador José 
Sarney teve o mesmo cuidado. O Senador Almeida 
Lima apresenta essa emenda em todos os projetos 
de financiamento internacional, e a rejeição por dizer 
que a Constituição estabelece que o Tribunal de Con-
tas fará o acompanhamento posterior não prevalece 
– perdoe-me, Senador Gilberto Mestrinho –, porque 
está em vigência a Lei nº 4.320. 

Peço a atenção dos meus Pares, Sr. Presidente, 
porque tudo e tão somente o que quero é o acom-
panhamento do Tribunal de Contas na forma do que 
dispõe o art. 77 da Lei nº 4.320: “A verificação da le-
galidade dos atos de execução orçamentária será pré-
via, concomitante e subseqüente” aos atos dos entes 
públicos, dos administradores públicos federais, mu-
nicipais, estaduais.

Senador Gilberto Mestrinho, tenho certeza de 
que, entre os que aqui estão, integrantes do Governo 
do Estado do Tocantins e dos demais Estados, ninguém 
terá nenhuma preocupação em que o Tribunal de Con-
tas da União, de acordo com o que está na Lei 4.320, 
venha fiscalizar a aplicação desses recursos. 

Senador Gilberto Mestrinho, gostaria de pedir e 
merecer a atenção de V. Exª para o que estou dizendo. 
Sei que a lei que tenho em minhas mãos também é do 
conhecimento de V. Exª, que é um dos parlamentares 
mais experimentados, respeitados e conhecedores da 
legislação, presidente que foi da Comissão de Orça-
mento por tantas vezes. 

Sr. Presidente, de acordo com o Regimento des-
ta Casa, tendo sido a minha emenda rejeitada duran-
te o processo de discussão, tenho o direito de pedir 
destaque. Dependendo da vontade do relator, não 
haverá atraso de um minuto sequer para que ela seja 
aprovada.

Sr. Presidente, da tribuna desta Casa já deixei 
muito claras as razões pelas quais estávamos insis-
tindo na fiscalização e no acompanhamento. Eu não 
vou diminuir uma tarde em que vamos aprovar em-
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préstimos para oito Estados e o Fundeb. Aliás, para 
falar sobre as matérias do crédito educativo, do Fies 
e do financiamento das bolsas de estudo, ninguém 
nesta Casa esteve mais na tribuna do que eu. Não há 
nenhum parlamentar que tenha maior quantidade de 
discursos sobre esses assuntos do que eu, discursos 
que, inclusive, converti em projetos de lei que, lamen-
tavelmente, foram derrubados na Câmara dos Depu-
tados por parlamentar cuja cassação foi pedida, mas 
foi rejeitada. 

Medidas que foram aprovadas pelo Senado por 
unanimidade, no plenário da Câmara, foram derru-
badas por parlamentares que tiveram de renunciar a 
seus mandatos por não poderem resistir a uma vota-
ção em plenário.

Senador Gilberto Mestrinho, não quero fugir ao 
tema, não quero fugir ao mérito, mas há algo que pre-
ciso dizer, e é bom que as galerias e a tribuna de hon-
ra do Senado estejam repletas de tocantinenses para 
ouvir o que vou dizer. Aliás, embora o nome “tribuna 
de honra” exija que quem a ocupe reverencie o seu 
nome, em alguns casos isso não acontece.

Vou falar de algo denominado Banco da Gente. 
Senador Gilberto Mestrinho, nobres Líderes, é um Ban-
co pequeno, é um Banco de fomento, é um Banco de 
financiamento de capital de giro para pequenas em-
presas. Dou ênfase a esse aspecto antes de chamar a 
atenção de todos para o que aconteceu esta semana, 
algo que inclusive foi publicado no Diário Oficial, meu 
nobre Senador José Sarney, ex-Presidente da Repú-
blica e ex-Presidente desta Casa.

O Diário Oficial do meu Estado publicou um ex-
trato que mostra que o Governo do Estado concedeu 
– e ainda faz questão absoluta de esclarecer que há 
dispensa de licitação – um empréstimo de R$2,9 mi-
lhões, quando os empréstimos costumeiros do Banco 
da Gente são de R$5 mil. Esse empréstimo foi feito a 
um ex-prefeito que, aliás, não podia ter assinando o 
contrato porque estava ganhando R$5,1 mil dos cofres 
públicos do Estado sem trabalhar.

Desafio quem quer que seja dos presentes nas 
galerias ou nesta Casa – vejo membros do Governo e 
Deputados Estaduais aqui – a me apontar um só dia em 
que o Dr. Paulo Roberto Ribeiro, ex-Prefeito da cidade 
de Taguatinga, tenha comparecido à representação do 
Estado do Tocantins para bater o ponto!

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Assim que concluir meu raciocínio, com a maior 
alegria e com prazer, concedo-lhe o aparte.

Então, o cidadão, nomeado para um cargo DAS 
12, ganhando R$5 mil por mês – o Secretário da Fa-

zenda está aqui, é o responsável por esse pagamento, 
juntamente com o Governador que o nomeou –, recebeu 
durante mais de um ano sem jamais ter trabalhado.

Não satisfeito em ser um marajá e um gafanhoto 
da folha de pagamentos do meu Estado, ele obteve um 
empréstimo junto ao Banco da Gente, Senador Arthur 
Virgílio, que é um Banco para financiar feirantes, pe-
quenos comerciantes e pequenos empresários. Ele 
recebeu R$2,9 milhões apesar de ser um fazendeiro 
que tem uma caminhonete cabine dupla, apesar de 
responder a dois processos administrativos junto ao 
Tribunal de Contas da União e a mais de três junto à 
Justiça Federal. Como ele é candidato a Deputado Es-
tadual, o Governador concedeu a ele R$2,9 milhões. 
Enquanto isso, empresas de fundo de quintal, pequenas 
empresas e microempresários jamais conseguiriam o 
que um candidato a Deputado Estadual, fazendeiro, 
marajá, que ganha R$5,6 mil, consegue. Parece-me, 
porém, Sr. Presidente, que esses assuntos serão me-
lhor debatidos no meu Estado.

Senador Gilberto Mestrinho, peço a reexame da 
matéria a V. Exª e peço o apoio dos Líderes, tendo em 
vista o que diz a Lei nº 4.320: o acompanhamento dos 
atos relativos a empréstimos deve ser prévio, concomi-
tante e subseqüente. Isso é o que está na lei! Pedir a 
aprovação de uma emenda obedecendo ao que está 
na lei não me parece nenhum absurdo. Mais do que 
isso: disse e reafirmo que participei da aprovação do 
empréstimo internacional do Banco Mundial para o Es-
tado; entregamos o quarto melhor orçamento aprovado 
pela Comissão de Orçamento desta Casa ao Estado 
do Tocantins.

Não seria eu, Sr. Presidente, que viria a esta Casa 
para rejeitar um empréstimo para meu Estado, assim 
como não seria eu que deixaria de vir a esta Casa para 
desafiar o Governador do meu Estado, sua equipe, o 
Secretário e os Deputados a abrir um processo para 
que discutamos o caso na Justiça. Abro mão de qual-
quer foro privilegiado e de qualquer tipo de imunida-
de para discutir na Justiça comum as acusações que 
fiz. Até agora, não tive notícia da abertura de nenhum 
processo, mas estou aguardando que isso aconteça. 
Acredito que V. Exªs saberão responder pelos atos de 
administração pública que estão exercendo.

Já se passaram dez dias do último pronuncia-
mento, mas vou aguardar, Sr. Secretário, o processo 
de V. Exª. Espero que V. Exª, até para dar uma satisfa-
ção ao público de Tocantins que aqui está, faça isso. 
Somente assim, poderemos demonstrar judicialmen-
te aquilo que a Polícia Federal já constatou – de lá, já 
saiu indiciado o irmão do Governador, um Secretário 
de Estado e outras pessoas que não sabem respeitar 
a honra alheia. É para casos assim que existe a lei, 
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Sr. Secretário e Srs. integrantes do Governo do Esta-
do de Tocantins.

Senador Gilberto Mestrinho, peço a V. Exª que 
analise o que está na Lei nº 4.320 – tenho-a aqui e a 
passarei às mãos de V. Exª –, tendo em vista o que 
já foi aprovado na Comissão pelo Senador Leomar 
Quintanilha, que merece o respeito desta Casa – é 
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, 
que hoje já tem outra denominação, e também pediu 
acompanhamento do TCU.

Creio, Senador Arthur Virgílio, que não estou pe-
dindo muito. Se a lei fala em acompanhamento prévio, 
concomitante e subseqüente, esta Casa não há de me 
negar, nem ao Tocantins, o simples direito de que o 
Tribunal de Contas da União tome conhecimento do 
que lá está acontecendo. Sr. Presidente, não estaria 
eu aqui exercendo meu mandato de Senador em sua 
plenitude se não fiscalizasse aquilo que está ocorren-
do em meu Estado.

Não ocuparei mais o tempo dos nobres Sena-
dores.

Senador Arthur Virgílio, V. Exª recebeu um telefo-
nema meu, no dia em que o processo estava em dis-
cussão na CAE, para que pudéssemos aprovar esse 
financiamento. Muito do que lá está acontecendo virá 
à tona com essa simples fiscalização que o TCU há 
de fazer.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me 
V. Exª um aparte, Senador?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – O Coaf há de demonstrar em poucos dias os 
saques, feitos na boca do caixa em Tocantins, de vo-
lumes estratosféricos para um Estado como o meu ou 
para o de qualquer outro Parlamentar aqui. A Polícia 
Federal vem acompanhando tudo isso e tem novidades 
muito interessantes que farei questão de apresentar 
da tribuna desta Casa.

Senador Arthur Virgílio, ouvirei, primeiramente, 
o Senador Gilberto Mestrinho, que solicitou a palavra 
antes de V. Exª, mas, em seguida, eu o ouvirei, até 
para saudá-lo como nosso candidato a Governador 
do Estado do Amazonas.

Concedo-lhe o aparte, Senador Gilberto Mes-
trinho.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Nobre 
Senador Siqueira Campos, V. Exª é um homem inteli-
gente e traz esse caso do pequeno Banco, uma matéria 
que nada tem a ver com a matéria sob análise.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Perdoe-me, Senador, mas não compreendi 
V. Exª.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V. Exª 
traz o caso de um empréstimo do pequeno banco para 

um funcionário que trabalha ou não, que nada tem a 
ver com esse empréstimo.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Permita-me dizer-lhe no aparte que lhe estou 
concedendo: quem consegue, em um empréstimo de 
R$2,9 milhões, fazer o que faz, imagine V. Exª o que 
faria num de 200. Mas vamos ater-nos, Senador Gil-
berto Mestrinho, à emenda que V. Exª analisou, que é 
de minha autoria.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Ima-
gine V. Exª se nós, Senadores da Comissão, todas as 
vezes que houvesse um pedido de empréstimo, man-
dássemos levantar em cada Estado pleiteante a vida 
de cada um, para conceder ou não. 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Não faça isso com o atual Governador do meu 
Estado, Senador Gilberto Mestrinho, porque senão a 
matéria não estaria tramitando.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Não 
é possível isso!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Concordo com V. Exª.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Em 
segundo lugar...

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Em se tratando do meu Estado, principalmen-
te, concordo plenamente. 

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Em 
segundo lugar, esse empréstimo é a continuação de 
um empréstimo tomado por um dos homens que mais 
admiro neste País: o pai de V. Exª.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Como todos os demais, Senador Gilberto Mes-
trinho. Não há nenhum empréstimo novo que o atual 
Governo tenha conquistado, até por não ter ido atrás, 
que não seja continuidade.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – É con-
tinuação porque...

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Apenas a aplicação é que se diferencia.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – ... o 
solicitante é o mesmo e os financiadores são os mes-
mos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – V. Exª tem plena razão, Senador Gilberto Mes-
trinho, plena razão!

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Em 
terceiro lugar, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar 
do Poder Legislativo.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Mas independente.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – A fun-
ção dele é essa. Nós é que temos dado ao Tribunal 
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de Contas poderes muito acima da sua competência 
legislativa ou constitucional.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – E ainda bem que estamos fazendo assim, Se-
nador Gilberto Mestrinho.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Não 
estou diminuindo o Tribunal. Mas a Constituição diz isto: 
é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, desta Casa. 
Então, esta Casa tem o direito de praticar seus atos, 
independentemente do Tribunal de Contas. O caso que 
V. Exª citou do Maranhão foi rejeitado por esta Casa. 
Ele não foi aprovado, como também esse empréstimo 
no Tocantins não teve acompanhamento do Tribunal de 
Contas, não. Então, V. Exª quer o quê? Quer apenas 
fazer com que se demore a concessão ou não...

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – V. Exª não faz justiça às minhas palavras. Não 
é o que eu disse aqui da tribuna. Talvez V. Exª não te-
nha me ouvido.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Eu 
conheci uma vez – V. Exª me apresentou – o Gover-
nador do Tocantins, lá na Câmara. Se não me engano, 
na posse do Presidente ou algo assim; não tenho rela-
cionamento com ele. Relatei o processo do Tocantins, 
como relatei o do Pará, nas mesmas condições. Acho 
que o nosso papel é esse. Não somos investigadores, 
mas representantes do povo dos Estados, para defen-
der os interesses dos Estados. Se V. Exª defende os 
interesses do Tocantins, muito bem; faz tudo muito bem. 
Mas eu defendo os interesses dos Estados e a função 
constitucional desta Casa. A Comissão de Assuntos 
Econômicos tem atribuição para examinar isso. Se a 
matéria vem com parecer favorável da Procuradoria 
da República, do Banco Central, do Tesouro Nacional, 
vou ser contra isso? Não. Porque a União vai entrar 
como garantidora da operação. Se ela diz que pode 
fazer, eu vou dizer que não? É preciso que alguém de 
Tocantins diga que não?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Mas quem pediu isso a V. Exª, Senador Gilberto 
Mestrinho? Eu não compreendi quem é que solicitou 
a V. Exª que dissesse não.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Não, 
eu estou lhe dizendo que o processo que veio para a 
Comissão autoriza a concessão do empréstimo por 
esses órgãos todos do Governo. É uma mensagem 
do Presidente, acompanhada do parecer da Procu-
radoria-Geral da República, do Tesouro Nacional e 
do Banco Central, todos dizendo que pode ser feito 
o empréstimo.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Até aí estamos concordando em gênero, nú-

mero e grau, Senador Gilberto Mestrinho. Eu não en-
tendi ainda a nossa discordância.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Um apar-
te, Senador.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Não, 
não. V. Exª tem procurado fazer com que não se con-
ceda o empréstimo a Tocantins por questões políticas. 
Vamos ser francos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Relator, V. Exª não faz justiça à emenda 
que está apresentada. Vou repeti-la a V. Exª, apenas 
para que V. Exª não deixe constar em ata alguma coisa 
que não é expressão da verdade, o que não caberia 
dentro da biografia de V. Exª.

O que eu solicitei aqui foi, em primeiro lugar, 
a aprovação. Sr. Presidente, eu afirmei a aprovação 
em todas as vezes que estive na tribuna. Concordo 
com V. Exª que o Tribunal de Contas da União é uma 
casa acessória, que, vamos dizer assim, complemen-
ta os trabalhos do Congresso Nacional, mas ela tem 
a independência para declarar inelegíveis candidatos 
ao Senado Federal, candidatos à Câmara dos Depu-
tados, Prefeitos. Isso não é um ato que é votado aqui 
dentro.

Então, quero concluir, até porque o uso da pala-
vra é meu e eu estou concedendo um aparte a V. Exª, 
apenas para deixar claro...

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Nobre 
Senador, não há essa independência, não. Ele indica 
quem está em débito com a Fazenda Nacional.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – O que torna alguns irremediavelmente inele-
gíveis.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Não 
torna, não. Qualquer juiz dá direito de ser candidato.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – E condena, inclusive, a pagar valores, Senador 
Gilberto Mestrinho. V. Exª sabe disso. Quantas pesso-
as não tiveram que recolher ao Tribunal de Contas da 
União os prejuízos que deram à União? Se V. Exª não 
concordar com isso, estaremos desconhecendo a re-
alidade do que é o TCU.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Não, 
isso é outra coisa. Não tem nada a ver com eleições, 
com registro de candidatura, com inelegibilidade. Uma 
coisa não tem nada a ver com a outra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – E em condenação de atos administrativos, 
concorde V. Exª. Inclusive em obras irregulares. A Co-
missão que V. Exª preside sequer destina recursos 
para obras com irregularidades graves! Ou não?! Isso 
não é uma ação preventiva? Não é uma ação conco-
mitante e preliminar?
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª 
me concede um aparte?

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Não, 
é a posteriori.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Pois bem, então vamos nos ater, Senador Gil-
berto Mestrinho... V. Exª vai dar parecer, vai aprovar ou 
não e o Plenário vai decidir.

Vou conceder, com muita honra, meu Líder Se-
nador Arthur Virgílio, um aparte a V. Exª, dizendo que 
a Lei nº 4.320 confere ao Tribunal de Contas da União 
o poder preliminar concomitante e posterior do acom-
panhamento dos atos públicos dos gestores.

Meu Deus do céu, será possível que isso é o fim 
do mundo para quem vai gerir o recurso público com 
o aval da União?!

Ouço V. Exª, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Eduardo Siqueira Campos, V. Exª tem, a meu ver, 
absoluta razão quando cobra que os recursos sejam 
aplicados com lisura. Isso se aplica ao seu Estado, 
e o seu interesse lá, além do interesse de brasileiro, 
é particularmente maior por ser o seu Estado; tam-
bém se aplicaria ao meu Estado – eu observo todo e 
qualquer empréstimo que se destine ao Governador 
do meu Estado – e aplicar-se-á a todos os emprésti-
mos que serão votados nesta Casa hoje referentes a 
quaisquer unidades da Federação. Portanto, é dever 
nosso cobrar, é dever nosso lembrar, é dever do Tribu-
nal de Contas da União cuidar e verificar da aplicação 
exata, correta, justa e ética de cada tostão de dinhei-
ro que seja colocado como encargo para ser quitado 
no amanhã pelo povo brasileiro. Neste momento, só 
tenho concordância em relação ao fato de que temos 
que ter todos os cuidados, sem particularizar. Todos 
os empréstimos, para todos os Estados, para todos os 
governantes devem ser crivados pelo acompanhamento 
estrito, duro e rígido do Tribunal de Contas da União, 
e com a nossa provocação, porque, afinal de contas, 
somos um País pobre não só porque nos faltam capi-
tais; somos um País pobre porque temos visto muita 
aplicação errada em priorizações equivocadas e muita 
malversação de recursos públicos. Meus parabéns a 
V. Exª por esse episódio.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Eu agradeço ao meu nobre Líder pelo aparte 
e vou contar com o apoio do meu Partido. E não quero 
atrasar, quero que seja feita, inclusive, pela votação 
de Líderes; e se não houver aprovação, vamos pedir 
que cada Senador se manifeste sobre o que está na 
lei. O acompanhamento pode ser preliminar, concomi-
tante, subseqüente. Não quero atrasar e vamos votar 

favoravelmente a todos os empréstimos. Que não se 
diga o contrário.

Parece-me que V. Exª, meu nobre Líder José 
Agripino, pede um aparte, e eu o concedo com muita 
honra a V. Exª.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Obrigado, 
Senador Eduardo Siqueira Campos. É uma obser-
vação muito breve, Senador. A lei tem que ser igual 
para todos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – E ela é.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – A lei a que V. 
Exª se refere tem que valer para o empréstimo que o 
Senado aprovou há 10 anos para o Estado de Roraima, 
há oito anos para o Estado do Rio Grande do Norte, 
como para o Estado da Bahia, que vamos aprovar em 
seguida, para Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, 
todos. Aprovar uma ressalva que coloque sobre a ca-
beça do Governador do Tocantins a suspeita clara de 
desonestidade é, no mínimo, uma precipitação por par-
te do Plenário, que deveria ter feito isso com relação a 
todos. E a lei existe para que o empréstimo concedido, 
se o for, seja fiscalizado com os rigores de uma lei que 
está vigorando e que vai continuar a vigorar. O Tribu-
nal de Contas do seu Estado, o Tribunal de Contas da 
União, os órgãos de fiscalização vão exercer, eviden-
temente, a fiscalização. Agora, aprovar uma emenda 
que coloque sob suspeita o governador é, no mínimo, 
dar tratamento desigual a iguais. A governadores dá-se 
o crédito completo, hoje, como ontem; e, ao do Tocan-
tins, dá-se a condenação por antecipação. Não creio 
que seja justo e não voto a favor!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB – 
TO) – Senador José Agripino, apenas diria a V. Exª...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – ... que aplicar o que diz a lei, com relação ao 
acompanhamento prévio, concomitante e subseqüente, 
se isso significar condenação de honestidade ao Go-
vernador do Estado do Tocantins ou a qualquer outro, 
seria realmente admitir, como de fato está ocorrendo, 
fatos graves lá. Mas não é isso o que digo, não é isso 
o que digo!

Com relação a isso, fora desse âmbito, Sena-
dor José Agripino, já deixei aqui, desta tribuna, não 
um desafio, mas uma solicitação diante do que está 
acontecendo ao Governador do meu Estado. Estou 
aguardando-o; ele deve fazer. E imagino que o faça, 
porque, se alguém fizesse contra mim, eu o faria. Que 
tudo o que disse desta tribuna, Senador José Agripi-
no, venha a ser por ele contestado, não aqui, mas no 
Poder Judiciário. 
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Aqui, Senador José Agripino, todas as vezes que 
um projeto de empréstimo internacional ingressa, o 
Senador Almeida Lima pede essa fiscalização, assim 
como o fez o Senador José Sarney.

O argumento utilizado pelo Senador Gilberto 
Mestrinho ampara-se na Constituição, dizendo que o 
Tribunal o fará posteriormente. Mas a Lei nº 4.320 é 
clara. Ela diz que essa fiscalização pode-se dar nos três 
tempos. Então, não coloco em suspeição, peço ape-
nas o cumprimento do que está na lei! E isso, Senador 
José Agripino, já estendo imediatamente. Apresentei a 
emenda tempestivamente e estou pedindo destaque. 
Penso que todos os Senadores de todos os Estados 
deveriam fazê-lo.

Não vejo prejuízo algum. 
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me 

permite um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO) – Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo o se-
guinte: o destaque está feito, ele não fere, não atribui 
culpa, não implica em suspeição de honestidade ou 
desonestidade. Sobre isso tenho meu juízo formado 
com relação ao Governador do meu Estado, e não 
apenas eu.

Senador José Agripino, gostaria de dar uma in-
formação adicional importante para V. Exª. Senador 
José Agripino e Senadora Heloísa Helena, vejam o que 
ocorreu no meu Estado. Tamanha é a tranqüilidade do 
Governo do Estado com relação ao Tribunal de Contas 
do Estado, por exemplo, que fizeram uma emenda à 
Constituição do Tocantins, retirando poderes do Tribu-
nal de Contas, de forma que a última palavra no exame 
de editais, de concorrências e de outras análises de 
prestação de contas seria dada pela Assembléia.

V. Exª sabe o que aconteceu? A Associação Na-
cional dos Tribunais de Contas entrou com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, que foi votada por 
unanimidade, Senador José Agripino. O Governo do 
Estado tentou anular os poderes do Tribunal de Con-
tas por meio da Assembléia, mas não conseguiu. O Sr. 
Sepúlveda Pertence disse: “Nunca vi nada igual ao se 
tentar calar uma Corte de contas”.

Então, Senador José Agripino, tenho as minhas 
razões para estar aqui e não se misturam com qualquer 
ato político. Está aqui, é o que diz a lei. Portanto, vamos 
aprovar e, se pudermos aprovar para todos os Esta-
dos, estaremos fazendo o bem, porque não estamos 
colocando ninguém em suspeição. Estamos pedindo 
apenas o acompanhamento prévio, concomitante e 
subseqüente. É o que diz a emenda, eu a destaquei e 
deixo a consciência de cada um dos Senadores porque 
assim nós o faremos junto a todas as instituições, ao 
Ministério Público Federal, entre outras.

Encerro dizendo: a última concorrência realizada 
pelo Governo do Estado do Tocantins está com seus 
envelopes nas mãos do Ministério Público Federal e da 
Polícia Federal, por violação desses envelopes.

Sei do que estou tratando, sei a importância e 
o temor, não por parte dos Srs. Senadores, mas dos 
responsáveis pela condução da coisa pública no To-
cantins, de que isso seja aprovado.

Meu papel, Sr. Presidente, está feito aqui. Voto a 
favor deste e de todos os outros empréstimos. Voto a 
favor do Fundeb, que está esperando sua aprovação 
há mais de três meses nesta Casa e não houve acordo 
de Líderes. O Pan-americano também não teve. Mas, 
na hora em que encontra alguma coisa que perturba 
a consciência de quem não administra com lisura, isso 
se torna matéria de discussão.

Vamos votar o destaque e cada Senador, dentro 
da sua autonomia, dentro do seu conhecimento, ma-
nifestar-se-á, como fez o meu Líder, a quem agradeço 
pelo honroso aparte.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua a discussão.

Concedo a palavra ao Senador João Ribeiro.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srªs Senadores, sempre temos o dever e a obrigação 
de esclarecer os fatos políticos, sobretudo os aconte-
cimentos que são deturpados de forma maldosa, de 
forma rasteira. E é o que acontece hoje lamentavel-
mente no Estado do Tocantins.

Sr. Presidente, quando aprovamos o pedido de 
empréstimo de US$ 106,250 milhões – com a contra-
partida vai para US$125 milhões – na CAE, votei favo-
rável. Apenas, naquele momento, procurei esclarecer 
aos Srs. Senadores que estavam ali presentes e à 
população que nos ouvia a situação em que vivemos 
hoje no Tocantins.

As manchetes dos jornais do dia seguinte, pagos 
com dinheiro do Governo do Tocantins, com dinheiro do 
povo, eram de que este Parlamentar tinha votado contra 
o empréstimo, que eu estava tentando derrubá-lo.

Eles vieram hoje numa grande comitiva do Es-
tado, provavelmente a sua grande maioria às expen-
sas do Governo do Tocantins ou do dinheiro do povo, 
distribuir panfletos contra o Senador João Ribeiro, o 
Senador Eduardo Siqueira Campos e o Senador Le-
omar Quintanilha. 

Eles não têm humildade, Senador Flecha Ribeiro, 
eles são traiçoeiros e covardes, eles gostariam muito 
que votássemos contra o empréstimo. Eles não que-
rem apenas o empréstimo, Senador Gilberto Mestri-
nho, eles querem tentar nos destruir politicamente no 
Estado. Eles não querem apenas fazer a farra política, 
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Senador José Sarney. Isso é que preocupa a todos 
nós, porque o que se diz à boca miúda ou à boca pe-
quena, como diz o ditado popular, pelo Tocantins afora 
é: “Olha, a eleição depende desse empréstimo, se não 
sair estamos enrolados”. 

E quero saber qual a relação desse emprésti-
mo com a eleição que teremos em todos os níveis no 
Brasil, exceto no municipal. Mas não é o que se fala 
no Tocantins, e o povo que está me ouvindo sabe que 
isso é verdade. Neste momento, a maioria da popula-
ção do Estado deve estar ligada, pelo menos aquelas 
pessoas que têm antena parabólica ou que conseguem 
acessar a TV Senado, que tem grande audiência hoje 
no Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, temos de falar a verda-
de, temos de trazer os fatos, sim, Senador Eduardo 
Siqueira Campos. V. Exª tem toda a razão, em que pese 
alguém não querer nos ouvir, mas estamos tratando 
da questão do empréstimo, que o povo do Tocantins 
vai pagar com seu suor, com seu sacrifício, com as 
suas dificuldades.

Eu disse aqui, na semana passada, e vou repetir, 
para que aqueles que não me ouviram fiquem saben-
do: no Brasil, Senador Antonio Carlos Magalhães, V. 
Exª sabe, existem hoje 23 mil cargos comissionados. 
No Tocantins, já passamos de 20 mil cargos. São fa-
tos como aquele que o Senador Eduardo Siqueira 
Campos aqui denunciou. É a tentativa desesperada 
de ganhar a eleição na base da compra do voto e do 
cabo eleitoral, da nomeação, da perseguição. E ai de 
quem não estiver, pelo menos, enganando, porque é 
assim que eles gostam que as pessoas ajam, traindo, 
como eles traíram, funcionário público. Todos os que 
não participam serão transferidos para bem longe ou 
demitidos. É lamentável o que está ocorrendo em nos-
so Estado. E fiquei mais triste ainda, Senador Romeu 
Tuma, quando soube que era alguém do Banco MCC 
que estava aqui, distribuindo, a serviço do Governo do 
Tocantins, panfletos contra os três Senadores.

Há pouco tempo, eu disse, Senador Ney Suas-
suna – V. Exª é testemunha disso –, que ninguém, no 
período em que estou aqui, lutou mais para ajudar o 
Estado do que eu, como Senador tocantinense. Não 
existe uma bancada melhor do que a nossa. Pode 
existir igual, melhor não.

Este Senador foi Relator, por três anos consecu-
tivos, de uma área setorial do Orçamento. Alocamos 
recursos importantes, mas a falta de caráter toma conta 
de quem governa, hoje, o Tocantins, e daqueles que 
estão junto com S. Exª no Governo.

Senador Leonel Quintanilha, não sei se V. Exª 
está me pedindo um aparte, creio que sim. Concede-
rei logo depois.

Lançaram a ponte de Pedro Afonso. V. Exª sabe 
que lá não existe um centavo do Governo de Tocantins. 
É como a BR–010, é como a Ferrovia Norte–Sul. Fa-
zem campanha na televisão a respeito das obras que 
o Governo de Tocantins realiza. Vamos ver se agora, 
no período eleitoral, a farra de gastar dinheiro do povo 
com mentiras e com inverdades pára. Lançaram a 
ponte de Pedro Afonso, Senador Leomar Quintanilha. 
E nós, oito ou nove dos onze Parlamentares federais, 
que não compactuamos com a pouca vergonha que 
está acontecendo no Tocantins, não ajudamos a levar 
o dinheiro. Dois levaram. Um deles, V. Exª sabe, só 
vota aqui contra o Governo. Tem todo o direito de votar 
contra, mas deveria assumi-lo publicamente.

Nós, Senador Ney Suassuna, temos de marcar 
posição a fim de mostrar ao Brasil e à população do 
Tocantins que estamos atentos.

Senador Leomar Quintanilha, aprovamos, na Co-
missão de Fiscalização e Controle, requerimento que 
pede o acompanhamento e a fiscalização do Tribunal 
de Contas da União. Solicitei isso, naquele momento, 
porque tentaram amordaçar o Tribunal de Contas do 
Tocantins. O Governo encaminhou uma PEC para im-
pedir que o Tribunal de Contas do Tocantins fiscalize 
o Governo do Estado. 

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador João Ribeiro?

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Com 
todo o prazer, Senador Gilberto Mestrinho.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Sena-
dor João Ribeiro, entendo muito bem a posição de V. 
Exª, que já foi exposta na Comissão. V. Exª foi acusa-
do de postergar a aprovação, o que não era verdade, 
e V. Exª justificou e votou a favor da aprovação. Digo 
apenas que a lei a que se referiu o Senador Eduardo 
Siqueira Campos – S. Exª é um sofista fantástico – não 
tem nada a ver com isso. A lei a que S. Exª se referiu é 
uma norma de direito a ser cumprida pela União, pelo 
Poder Executivo, que, sem prejuízo das atribuições...

(Interrupção do som.)

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – ... 
nem coisa alguma a respeito disso. Portanto, S. Exª 
ficou de se justificar no plenário, mostrando que não 
tem razão. Obrigado. 

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sena-
dor Gilberto Mestrinho, tenho certeza de que V. Exª não 
sabe – porque eu o conheço bem e sei que é um homem 
justo – a causa da nossa indignação, da nossa tristeza 
com tudo o que está acontecendo no Estado, mas isso 
está muito perto de acabar. O dia 1º de outubro está 
aí e, depois, o dia 1º de janeiro. Temos certeza de que 
esse pesadelo terrível que a população do Tocantins 
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está vivendo haverá de acabar exatamente no dia 1º de 
outubro e, conseqüentemente, no dia 1º de janeiro.

Eu, especificamente, fui acusado todo o tempo. 
Amanhã, a imprensa do Estado, sobretudo a compra-
da, a paga com o dinheiro do povo, vai dizer, inclusive, 
que votamos contra. Pode estar certo disso, Senador 
Gilberto Mestrinho. Lá, o mau-caratismo tomou conta 
não apenas do Governo, mas do setor da imprensa, 
porque os jornais, os jornalecos, são feitos na casa 
do Secretário de Infra-Estrutura. Ele faz uma revisão, 
primeiro, para saber se está de acordo com o seu 
pensamento, porque, se não fizer assim, não pagam. 
Recentemente, houve uma denúncia de caixa dois, 
gravada por um jornalista, documentada, e já deve 
estar nas mãos da Polícia Federal.

Senadora Heloísa Helena, temos sim o dever e a 
obrigação de mostrar a nossa indignação. Agora, que 
não digam que nos posicionamos de forma contrária. 
Queremos a fiscalização sim. Vamos acompanhar 
isso de perto.

V. Exª está me pedindo um aparte, Senador Ney 
Suassuna? (Pausa.)

Portanto, vamos votar favoravelmente ao emprés-
timo, Senador Tião Viana, apesar de que vão chegar no 
Estado dizendo – porque a tropa de choque que veio 
é para chegar lá mentindo para o povo – que votamos 
contra. Estamos aqui marcando posição política e mos-
trando que as coisas não podem ser feitas na base do 
quero, mando e posso. O que prevalece no Estado do 
Tocantins, o que eles tentam fazer, é isso.

Voto favoravelmente ao empréstimo. Jamais fui 
contra. Ao contrário, nós é que levamos dinheiro para 
o Estado. Os recursos que vão de Brasília são estas 
mãos que levam, por meio do nosso trabalho, das 
nossas emendas. Apesar de lá dizerem o contrário, 
de fazerem as farras políticas que fazem,...

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – ... das 
mentiras, das falácias e, sobretudo, dos ataques que 
sofremos. Mas agora vamos para o embate eleitoral, 
porque o empréstimo não deveria ter nada. 

Senador Ramez Tebet, que aquele dia fez um 
apelo dramático a este Parlamentar, eu disse à Sena-
dora Heloísa Helena que me chamaram de Senador 
birrento. S. Exª me disse que mais birrenta nesta Casa 
era ela. Eu disse que não, com todo o respeito, mas o 
Senador João Ribeiro. S. Exª é uma mulher corajosa 
e determinada, mas também sou homem corajoso e 
determinado, de posições claras e abertas. Portanto, 
precisamos falar para que o povo nos ouça e saiba da 
nossa posição, daquilo que queremos para o Estado 
– e queremos o melhor.

Temos o dever e a obrigação de fazer o alerta. O 
Tribunal de Contas da União foi alertado, assim como 
esta Casa, o Brasil e o Tocantins também o foram. 

Com esse alerta e com tudo o que tivemos condi-
ções de fazer politicamente, vou votar favoravelmente 
ao empréstimo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Ribeiro, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada suces-
sivamente pelos Srs. Romeu Tuma e Renan 
Calheiros, Presidente.

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

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
temos sete outros empréstimos a apreciar. Sei que V. 
Exª está sendo extremamente liberal – e não é nada 
contra a Senadora Heloísa Helena, que já protestou –, 
mas eu gostaria de pedir a V. Exª que medisse o tempo 
daqui para adiante. Do contrário, não conseguiremos 
votar autoridades.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PCdoB – TO) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

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

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, 
para continuar a discussão.

S. Exª dispõe de até dez minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero dizer ao Senador João 
Ribeiro, ao Senador Eduardo Siqueira Campos, ao 
Senador Patrocínio, que está aqui...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Heloísa Helena, sem pretender inter-
romper V. Exª, eu gostaria de prorrogar a sessão até o 
término das votações que estão na Ordem do Dia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Que-
ro dizer a S. Exªs que é absolutamente legítimo que 
qualquer Parlamentar use o Regimento para obsta-
culizar votações e apresente emendas para alterar e 
aprimorar um determinado projeto. Isso é direito do 
Parlamentar.

Assim, não estou a questionar o direito de qual-
quer Parlamentar de apresentar as emendas que en-
tenda possam aperfeiçoar a matéria que está sendo 
votada. Deus me livre! Só o que pode retirar o man-
dato de um Parlamentar é o processo eleitoral. Eu, 
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Senador Romeu Tuma, não tenho pretensão alguma 
de fazê-lo.

Também não vou falar sobre disputas políticas 
nos Estados, até porque se elas matassem, eu esta-
ria mortinha. Já recebi tantas facadas nas costas, ao 
longo de minha vida, que não há nelas, Senador Flexa 
Ribeiro, um milímetro de pele íntegra. Então, não vou 
entrar no debate sobre política regional. Apenas estou 
dizendo que votarei favoravelmente à construção de 
cerca de 70 pontes. Já alargamos tanto a discussão 
que, daqui a pouco, as pessoas não saberão, de fato, 
o que estamos votando, que é a construção de cerca 
de 70 pontes a fim de substituir as pontes de madeira 
e os espaços de transposição dos rios pelas balsas. 
Portanto, é isso que estou votando.

Quanto às preocupações legítimas do Senador 
Eduardo Siqueira Campos com relação ao Tribunal de 
Contas da União, poderemos, juntamente com o Se-
nador Leomar Quintanilha, que é Presidente da Co-
missão de Fiscalização e Controle, solicitar a abertura 
de um procedimento investigatório, como possibilitam 
a Constituição e o Regimento Interno, para acompa-
nharmos o assunto.

Então, a discussão das questões relacionadas ao 
Tribunal de Contas da União, ou seja, em relação ao 
seu papel prévio, concomitante e subseqüente, bem 
como a abertura de um procedimento investigatório 
específico na Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, tudo isso 
pode ser feito posteriormente. Vamos votar, agora, o 
empréstimo do Tocantins.

Eu, de fato não queria ter entrado no debate 
dessa forma.

Senador Ney Suassuna, sendo V. Exª neoliberal, 
certamente defendia isso no Governo de Fernando 
Henrique e faz o mesmo no de Lula.

Sabem todos que votarei favoravelmente. Imagi-
nem: como eu poderia votar contra a construção de 70 
pontes para substituir pontes de madeira?

Veja, Senador Gilberto Mestrinho, como essa 
política econômica é sabotadora do desenvolvimento 
econômico de um País e funciona como moleque de 
recado do capital financeiro. O gravíssimo é que, para 
construir 70 pontes no nosso querido Tocantins, o Go-
verno brasileiro precisa pedir empréstimo a um banco 
da Itália, quando há recursos parados no BNDES, no 
Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no su-
perávit primário, para encher a pança do banqueiros, 
na desvinculação de receitas da União, que saqueia 
mais de 25% dos recursos públicos para jogar no ca-
pital financeiro, nesses senhores parasitas sem pátria. 
Nós deveríamos estar discutindo isso.

Para construir 70 pontes – apenas 70 pontes que 
substituam umas pontezinhas de madeira no nosso 
querido Estado do Tocantins –, o Governo brasileiro 
age como sabotador e moleque de recados do capi-
tal financeiro. Ele não baixa os juros para que o povo 
brasileiro possa dispor de 60 bilhões para serem usa-
dos em investimentos que dinamizariam a economia 
local, gerariam emprego e renda, e aumentariam a ar-
recadação, ao invés de ela ser feita com uma maldita, 
perversa, avassaladora e brutal transferência de renda 
do pobre da favela, da classe média assalariada e do 
setor produtivo. Deveríamos estar discutindo isso, mas, 
infelizmente, perdemos a oportunidade de fazê-lo por-
que começou uma disputa claramente regional.

Nesse sentido, quero dizer ao Senador Siqueira 
Campos que assino com ele. Não posso encabeçar 
porque não sou membro, titular ou suplente, da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, mas do mesmo jeito que soli-
citei a abertura de procedimento investigatório por vá-
rias vezes naquela Comissão, para acompanhamento 
prévio, subseqüente ou o que quer que seja, terão a 
minha assinatura como um todo, e sempre a tiveram. 
Nada disso poderá ser obstáculo para que possibilite-
mos a liberação de recursos.

Senador Gilberto Mestrinho, eu não consigo acre-
ditar: são 70 pontes, e um País como o Brasil precisa 
buscar empréstimo num banco italiano! É claro, por-
que as condições objetivas do empréstimo, com essa 
política de juros do Brasil, acabam criando essa ne-
cessidade de se ir até lá.

Deixo consignado, Srªs e Srs. Senadores, que 
voto favoravelmente ao empréstimo e espero que ele 
saia o mais rapidamente possível.

Sei que, quanto à alteração que solicitamos na 
reunião passada, o Senador Romero Jucá está apre-
sentando uma emenda. Espero que, para que não seja 
conferido um caráter de especificidade exclusiva aos 
empréstimos de hoje, possamos alterar a Resolução do 
Senado, a fim de que, em vez de 180, sejam 150 dias. 
Entendo a necessidade de que isso seja apresentado 
agora, como emenda a matéria que tramita em caráter 
de urgência, mas devemos, definitivamente, aprovar a 
alteração da Resolução.

Portanto, voto a favor do empréstimo. Entretanto, 
ressalto que esse empréstimo e todos os outros que 
serão apreciados caracterizam, retratam essa política 
econômica de molecagem a serviço do capital finan-
ceiro, implementada pelo Senhor Presidente Lula, que 
copia a mediocridade do Governo Fernando Henrique 
Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Senador Leomar Quin-
tanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PC do B – TO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, efetivamente, eu não precisaria 
me manifestar a respeito do posicionamento pessoal 
acerca dessa proposta de interesse do Estado do To-
cantins. Bastaria votar. Mas há uma exploração forte, 
acentuada, no noticiário do meu Estado, de que eu 
estou me posicionando contra, de que já votei contra, 
inexplicavelmente. Creio que as razões que movem as 
afirmações constantes do noticiário do meu Estado são 
de cunho meramente eleitoreiro. Talvez eu não devesse 
dar importância a isso; devesse continuar cumprindo 
os meus compromissos com quem confiou em mim e 
me confiou o mandato de representar o meu Estado 
nesta Casa. Ano após ano, temos lutado, com deter-
minação, para contribuir efetivamente para o desen-
volvimento do Estado do Tocantins. Temos aportado 
recursos expressivos, de valores superiores, como 
ocorreu no Orçamento deste ano, de quase o dobro 
do financiamento proposto.

Vejo, caro Presidente, ilustres representes do Go-
verno e Secretários, já há dias, transitando pelos corre-
dores do Congresso, supostamente visitando gabinetes 
de outros Senadores. Causa-me espécie que, como 
representante do Estado do Tocantins, independente-
mente da posição política que tenho no Estado, eu não 
tenha recebido a visita de nenhum desses eminentes 
Secretários, de nenhum representante do Governo, 
nem do próprio Governo. Mas isso não era necessário, 
porque a minha posição aqui é a favor, como sempre 
foi, dos interesses maiores do Estado.

Portanto, eu não precisaria fazer essa declara-
ção; mas, é importante que isso ocorra aqui, inclusive 
entre os meus Pares, vários deles visitados e procu-
rados por representantes do Governo, como se nós, 
eu e os outros dois Senadores por Tocantins, esti-
véssemos nos posicionando contra os interesses do 
Estado! É bom que isso fique esclarecido, porque eu 
não vi esses representantes na ocasião da discussão 
e votação do Orçamento, quando aportamos recursos 
para o Estado. Não havia ninguém aqui! Recebemos 
uma correspondência do Governador elencando suas 
prioridades, que foram, quase que em sua plenitude, 
atendidas pela Bancada Federal.

De sorte que, Sr. Presidente, vamos colaborar 
com a Mesa. Essa discussão não nos leva a nada. 
Vamos ao resultado, que é o que o povo de Tocantins 
deve apreciar, acompanhar e examinar, para saber 
quem está com a verdade. Vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. (Pausa.)

Passamos à votação do projeto, sem prejuízo 
das emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL. Fazendo soar a campainha.) – Por favor, peço 
silêncio às galerias.

Em votação a Emenda nº 2, de parecer favorá-
vel.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador João Ribeiro, pela 
ordem.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, sei que uma das duas emendas 
foi aprovada. Pergunto a V. Exª se esta Emenda nº 2 é 
a de autoria do Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Sim; é a de autoria do Senador Romero Jucá.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Então, 
eu gostaria de ouvir a leitura completa da Emenda nº 2, 
de autoria do Senador Romero Jucá, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço ao Senador João Alberto, 1º Secretário 
em exercício, que, por favor, faça a leitura do texto da 
Emenda proposta pelo Senador Romero Jucá.

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador João Alberto Souza.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 2–PLEN 
Ao Projeto de Resolução nº 33, de 2006

Inclui-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art. A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação a emenda.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Preci-
samos, Sr. Presidente, saber o que diz...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Acabou de ser lida.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sim. 
Mas o que diz esse dispositivo lido por S. Exª?
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A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Heloísa Helena, tem a palavra V. 
Exª, pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL) – Sr. 
Presidente, ...

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de votar sabendo o que estou 
votando. Peço que seja melhor explicitada essa emen-
da, Sr. Presidente!

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

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
esclarecer a matéria. Esta emenda, apresentada não 
somente ao projeto do Estado de Tocantins mas a to-
dos os Estados, excepcionaliza o prazo para assinatura 
dos contratos, exatamente para que os Estados não 
fiquem prejudicados. Com isso, os contratos poderão 
ser assinados. Se essa emenda não fosse aprovada, 
somente no próximo ano poderiam ser contratados 
esses empréstimos.

Portanto, fizemos essa ação emergencial, para, 
depois, discutir, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, a resolução como um todo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Romero Jucá acaba de dizer que 
a emenda aprovada excepcionaliza esse e os outros 
empréstimos, que poderão ser aprovados hoje aqui.

Dispõe o art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senador Federal:

É vedada a contratação de operação de crédito 
nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Chefe 
do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou 
do Município.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para esclarecer. Apenas esse e outros empréstimos 
aprovados aqui hoje, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É; que poderão ser aprovados.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 
novos empréstimos. Gostaria de deixar isso bem claro, 
Sr. Presidente, porque é importante.

Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 

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

– AL) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Helo-
ísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – É por isso que, no 
meu pronunciamento, fiz um apelo – e o Senador Ro-
mero Jucá assim também entendeu – para estudar-
mos a alteração da Resolução. Porque, embora não 
crie jurisprudência, é absolutamente natural que, em 
qualquer outro momento, diante de uma discussão so-
bre operação de crédito, alguém possa reivindicar, não 
por jurisprudência, se a alteração da Resolução não 
houver. É só para esses. Mas não quer dizer que sig-
nifique obstáculo ad infinitum. Então, que possamos 
analisar a Resolução – talvez a redução do prazo possa 
ser melhor mesmo – com a cautela necessária.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação a emenda.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada a emenda de parecer favorável do Se-
nador Romero Jucá.

Também está destacada uma emenda de pare-
cer contrário. Entretanto, há um requerimento sobre 
a mesa.

Consulto os Srs. Líderes partidários se votamos 
o requerimento ou consideramos o requerimento já 
aprovado, de vez que a emenda já está igualmente 
destacada como a outra emenda.(Pausa.)

Então, vamos votar a emenda de parecer con-
trário.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitada a emenda.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
Passaremos à discussão da redação final.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra V. Exª, para discutir.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, apenas para informar à Casa que também deve 
ser bastante tranqüilizadora para o Secretário da Fa-
zenda e para os demais acompanhantes, membros do 
Governo do Estado do Tocantins, notícia que acabamos 
de receber um ofício do Tribunal de Contas da União di-
zendo que o Ministro Adilson Motta, atendendo a reque-
rimento formulado pelos Srs. Senadores e aprovado pela 
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Comissão de Fiscalização e Controle, por meio do Ofício 
nº 22, de 2006, foi autuado, no último dia 12, e tornou-
se um Processo no Tribunal de Contas da União de nº 
009739/2006-3. Esclareço, a propósito, que a tramitação 
do referido processo poderá se acompanhada, inclusive 
pela Internet, junto ao Tribunal de Contas, Isso nos ga-
rantirá, Sr. Presidente, entre outras coisas, em que pese 
o posicionamento de não ter sido aprovada aqui esta 
emenda, que demonstra claramente o nosso desejo de 
aprovar o financiamento e de ter o acompanhamento, 
saber o que o Tribunal de Contas fará. Vamos iniciar pela 
Comissão de Fiscalização e Controle, já que o emprés-
timo está aprovado. Não há mais essa argumentação. 
Que toda a documentação referente a esse processo 
venha imediatamente para a Comissão de Fiscalização 
e Controle para o acompanhamento pari passu de todas 
as ações referentes a esse empréstimo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolu-
ção nº 33, de 2006, que será lido pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 799, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 33, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 33, de 2006, que auto-
riza o Estado do Tocantins a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o MCC 
S.p.A. Capitalia Gruppo Bancário, no valor de até US$ 
106,250,000.00 (cento e seis milhões, duzentos e cin-
qüenta mil dólares norte-americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 799, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 33, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2005

Autoriza o Estado do Tocantins a con-
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o MCC S.p.A. Ca-
pitalia Gruppo Bancário, no valor de até 
US$ 106,250,000.00 (cento e seis milhões, 
duzentos e cinqüenta mil dólares norte-
americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Tocantins autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Ban-
cário, no valor de até US$ 106,250,000.00 (cento e 
seis milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares norte-
americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação desti-
nam-se ao financiamento parcial do Projeto Eixos Ro-
doviários de Integração e Desenvolvimento – Pontes 
Tocantins – Fase II.

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

I – devedor: Estado do Tocantins;
II – credor: MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Ban-

cário;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$106,250,000.00 (cento e seis 

milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares norte-ame-
ricanos), em dois conjuntos de desembolsos (“tran-
ches”):

a) conjunto “C”: até US$48,927,524.05 
(quarenta e oito milhões, novecentos e vinte 
e sete mil, quinhentos e vinte e quatro dólares 
norte-americanos e cinco centavos);

b) conjunto “D”: até US$57,322,475.95 
(cinqüenta e sete milhões, trezentos e vin-
te e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco 
dólares norte-americanos e noventa e cinco 
centavos);

V – prazo de desembolso: o conjunto “C” pode-
rá ser desembolsado em até 24 (vinte e quatro) me-
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ses a partir da data de sua efetividade; o conjunto “D” 
torna-se efetivo 18 (dezoito) meses após a efetivida-
de do conjunto “C”, tendo prazo limite de 36 (trinta e 
seis) meses;

VI – datas fixas de amortizações: 30 de abril e 
31 de outubro;

VII – amortização: cada conjunto de desembolsos 
será reembolsado em 17 (dezessete) parcelas semes-
trais e consecutivas, com início após 6 (seis) meses da 
data final para desembolso ou do efetivo desembolso, 
o que ocorrer primeiro;

VIII – juros: 5,33% a.a. (cinco inteiros e trinta 
e três centésimos por cento ao ano), exigidos se-
mestralmente nas mesmas datas de pagamento do 
principal, ou a “Libor” (taxa de juros interbancária 
praticada em Londres, no Reino Unido) acrescida 
de uma margem de 0,80% a.a. (oitenta centésimos 
por cento ao ano);

IX – comissão de compromisso: 0,20% a.a. (vinte 
centésimos por cento ao ano), exigida semestralmen-
te, nas mesmas datas do pagamento dos juros, sobre 
os saldos devedores não-desembolsados de cada 
conjunto, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato para o conjunto “C”;

X – comissão de gerenciamento: 0,4% a.a. (qua-
tro décimos por cento ao ano), sendo 50% (cinqüenta 
por cento) a ser pago na efetividade do conjunto “C”, 
25% (vinte e cinco por cento) 6 (seis) meses após e 
os 25% (vinte e cinco por cento) restantes, 12 (doze) 
meses após a efetividade do conjunto “C”;

XI – despesas gerais: fixadas em US$50,000.00 
(cinqüenta mil dólares norte-americanos);

XII – seguro de crédito: a ser pago pela empresa 
Rivoli S.p.A., fornecedora dos bens e serviços.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado do Tocantins na operação de crédito externo 
referida nesta resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput 
é condicionada a que o Estado do Tocantins celebre 
contrato com a União para a concessão de contra-
garantias, sob a forma de vinculação das cotas de 
repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, 

complementadas pelas receitas próprias, nos termos 
do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, po-
dendo o Governo Federal reter os recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados, 
diretamente das contas centralizadoras da arrecada-
ção do Estado.

Art. 4º A esta resolução não se aplica o disposto 
no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal.

Art. 5º A autorização concedida por esta reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Passamos à votação da redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário em exercício, senador João Alberto 
Souza.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 740, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS 
nº 34, de 2006, advindo da Mensagem do Senado 
Federal nº 145, de 2006, que “propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República Fe-
derativa do Brasil, entre o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul e o Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA, 
no valor total de até US$28,000,000.00 (vinte e oito 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), 
de principal, destinada a financiar, parcialmente, o 
‘Programa de Melhoria da Infra-Estrutura Viária da 
região Sul-Fronteira’”.

Em 23 de maio de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido. 

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 740, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 34, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 555, de 2006, 
Relator: Senador Aelton Freitas), que autoriza 
o Estado de Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Fundo Financeiro para o De-
senvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata, 
no valor de até vinte e oito milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 741, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, adiamento 

da discussão que o Projeto de Resolução n° 34, de 
2006, que “Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar operação de crédito externo, com a garantia 
da União, com o Fundo Financeiro para o Desenvol-
vimento da Bacia do Prata – FONPLATA, no valor de 
até US$28,000,000.00 (vinte e oito milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América)”, seja reexaminado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos.

Justificação

O reexame faz-se necessário para uma adequa-
ção do projeto ao disposto na Resolução do Senado 
Federal n° 43, de 2001.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Rome-
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Do re-
querimento de reexame?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votação do requerimento de reexame pela 
Comissão de Assuntos Econômicos.

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

Aprovado.
Sobre a mesa, emenda que será lida pela Srª 1ª 

Secretária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko, 
já que a matéria está em regime de urgência.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1-PLEN 
Ao Projeto de Resolução nº 34, de 2006

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art.  A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, que 
é Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
para proferir parecer sobre a Emenda nº 1-PLEN.

 
PARECER Nº 800, DE 2006 – PLEN

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para proferir 
do parecer sobre a Emenda nº 1 – Plen. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, depois que tivemos 
a presença no Pará da candidata à Presidência da 
República, Senadora Heloísa Helena, que lá esteve 
para lançar seu candidato às eleições majoritárias de 
Governador do Estado – inclusive S. Exª está dizendo 
que passou mal lá no Pará, talvez pelo tacacá, pelo 
pato no tucupi, que teve a chance de provar. À noite, 
S. Exª estava um pouco fraca, tendo em vista já o 
início da campanha e o fato de não estar acostumada 
a comer esse tipo de comida forte do Pará.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Um pe-
queno aparte a V. Exª. Não tem nada a ver. A comi-
da do Pará é maravilhosa. Todo mundo no Pará me 
trata muito bem. Tenho a impressão, Senador Luiz 
Otávio, de que V. Exª me jogou uma democrática 
praga para que eu passasse mal. Mas não ponha a 
responsabilidade na comida, porque responsabilida-
de ela não tem. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Obrigado 
pelo aparte, Senadora. Insiro o aparte de V. Exª.

Com relação a essa matéria, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a Comissão de Assuntos Econômicos 
tomou a iniciativa, inclusive, de apresentar um projeto 
da Senadora Iris Araújo, do PMDB do Estado de Goi-
ás, para que essas operações de crédito não somente 
com os Estados, mas com todos os 5,5 mil municípios 
brasileiros, pudessem ser assinadas. E prorrogamos, 
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por meio de projeto de resolução, a obrigatoriedade 
de apresentação de CNPJ até o dia 31 de dezembro 
de 2006. Isso já fizemos preventivamente e aprovamos 
hoje nesta Casa.

Agora temos a oportunidade de reduzir o pra-
zo de assinatura do contrato, de 180 dias, de acor-
do com a Resolução do Senado Federal, para 120 
dias – essa foi a emenda apresentada pelo Senador 
Romero Jucá – mas, como disseram os Senadores 
Heráclito Fortes e Antonio Carlos Magalhães, exclu-
sivamente para esses projetos de financiamentos 
externos que estão na pauta do Senado Federal de 
hoje. A essas mensagens, inclui-se também o Es-
tado do Pará.

Portanto, o Senado Federal, a Comissão de 
Assuntos Econômicos, bem como todos os Sena-
dores desta Casa, por unanimidade, apóiam esse 
projeto e, conseqüentemente, essa emenda, cujo 
parecer é favorável, Sr. Presidente, Senador Renan 
Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é favorável.

Em discussão o Projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação o Projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, sem prejuízo da emenda.
Em votação a emenda, com parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolução 
nº 34, de 2006, que será lido pela Srª 1º Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 801, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 34, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 34, de 2006, que au-
toriza o Estado de Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata – Fonplata, no valor, de até US$ 

28,000,000.00 (vinte e oito milhões de dólares nor-
te-americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 801 DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 34, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº   ,DE 2006

Autoriza o Estado de Mato Grosso 
do Sul a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Fun-
do Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata – Fonplata, no valor de até 
US$28,000,000.00 (vinte e oito milhões de 
dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Mato Grosso do Sul auto-

rizada a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata– Fonplata, no va-
lor de até US$ 28,000,000.00 (vinte e oito milhões de 
dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se 
ao financiamento parcial do Programa de Melhoria da 
Infra-Estrutura Viária da Região Sul-Fronteira.

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

I – devedor: Estado de Mato Grosso do Sul;
III – credor: Fundo Financeiro para o Desenvol-

vimento da Bacia do Prata – Fonplata;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$28,000,000.00 (vinte e oito 

milhões de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: em até 4 (quatro) 

anos;
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VI – amortização: parcelas semestrais e conse-
cutivas, de valores tanto quanto possível iguais, dentro 
do prazo de 20 (vinte) anos, improrrogáveis, sendo que 
a primeira cota a ser paga no dia 25 do mês subse-
qüente àquele em que encerrar os 180 (cento e oitenta) 
dias-calendário contado a partir da data prevista para 
o vencimento do prazo de desembolso;

VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento das amortizações, calculados 
sobre o saldo devedor diário do empréstimo até o dia 
do efetivo pagamento, a uma taxa anual determinada 
pela “Libor” para dólar norte-americano, mais um adi-
cional de 325 (trezentos e vinte e cinco) pontos-base, 
sendo que, caso o programa seja concluído no prazo 
estabelecido, a taxa anual de juros será reduzida em 
25 (vinte e cinco) pontos-base, sendo aplicado a partir 
da data de vencimento do prazo de desembolso;

VIII – juros de mora: equivalente a 20% (vinte 
por cento) da taxa de juros anual, calculados, propor-
cionalmente, desde a data em que se deveria pagar 
a correspondente amortização, até a data em que se 
realize o seu efetivo pagamento;

IX – comissão de compromisso: calculada com 
base na taxa de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos 
por cento ao ano) sobre os saldos devedores não-de-
sembolsados do empréstimo, entrando em vigor 180 
(cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato, 
sendo que, caso o mutuário não consiga desembolsar 
no prazo estipulado, a comissão de compromisso pas-
sará para 1% (um por cento) a partir do vencimento 
do prazo de desembolso;

X – comissão de administração: exigida em uma 
única cota, no valor de US$ 235,000.00 (duzentos e trinta 
e cinco mil dólares norte-americanos), uma vez cumpri-
das as condições prévias ao primeiro desembolso.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado de Mato Grosso do Sul na operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no ca-
put é condicionada a que o Estado de Mato Grosso 
do Sul celebre contrato com a União para concessão 
de contragarantias, sob a forma de vinculação dos 
direitos e créditos relativos às cotas e às receitas 
tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, com-
binados com o art. 167, § 4º, todos da Constituição 
Federal, e outras garantias em direito admitidas, po-
dendo o Governo Federal reter os recursos neces-

sários para cobertura dos compromissos honrados, 
diretamente das contas centralizadoras da arreca-
dação do Estado.

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o dispos-
to no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal. 

Art. 5º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 

Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 742, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
36, de 2006, advindo da Mensagem do Senado Federal 
nº 157, de 2006, que “propõe ao Senado Federal seja 
autorizada a contratação de operação de crédito exter-
no entre o Governo do Estado do Pará e um consórcio 
de Bancos liderados pelo MedioCredito Centrale S.p.A. 
– atualmente denominado MCC S.p.A. – Capitalia Gru-
po Bancário, no valor total de até US$42,670,000.00 
(quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta mil 
dólares dos Estados Unidos da América), de princi-
pal, com garantia da República Federativa do Brasil, 
seguro de crédito da SACE S.p.A. (Servizi Assicurativi 
Del Commercio Estero) e equalização da taxa de juros 
pela SIMEST S.p.A. (Società Italiana per le Imprese 
all’Estero), destinada a financiar 85% da importação 
de bens e serviços de origem italiana da Rivoli S.p.A., 
no âmbito do “Projeto Pontes de Concreto para o de-
senvolvimento”’.

Em 30 de maio de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento lido.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE  (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 742, de 2006 – art. 36, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 36, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como con-
clusão de seu Parecer nº 632, de 2006, Relator: 
Senador Gilberto Mestrinho), que autoriza o 
Estado do Pará a contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da União, com o MCC 
S.p.A. Capitalia Gruppo Bancário, no valor de até 
quarenta e dois milhões e seiscentos e setenta 
mil dólares dos Estados Unidos da América.

Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas à 
proposição até o encerramento da discussão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:  

REQUERIMENTO Nº 743, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais adiamen-

to da discussão que o Projeto de Resolução nº 36, 
de 2006, que “autoriza o Estado do Pará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o MCC S.p.A Capitalia Gruppo Bancario, no valor 
de até US$42,670,000.00 (quarenta e dois milhões e 
seiscentos e setenta mil dólares dos Estados Unidos 
da América)”, seja reexaminado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Justificação

O reexame faz-se necessário para uma adequa-
ção do projeto ao disposto na Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

Salas das Sessões, 4 de julho de 2006. – Romero 
Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Ro-
mero Jucá.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela or-
dem.) – Se eu entendi, está solicitando o adiamento 
da discussão?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para reexame da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, porque a matéria está em regime de urgência. 
É um procedimento regimentalmente necessário.

Em votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-

querimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Sobre a mesa, emenda que será lida pela Srª 

1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1–PLEN, 
 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2006

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art. A esta resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Gilber-
to Mestrinho para proferir parecer sobre a Emenda nº 
1-PLEN, a emenda da excepcionalidade.

Concedo a palavra a V. Exª para emitir parecer 
sobre a emenda.

PARECER Nº 801-A, DE 2006 – PLEN

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM. 
Para proferir parecer sobre a Emenda nº 1-PLEN.) – O 
parecer é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é favorável.

Discussão do Projeto e da emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir, 

declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação do Projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados, ressalvada a emenda.
Aprovado.
Votação da emenda, de parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados.
Aprovada a emenda, de parecer favorável. 
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O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final, que será lida pela Srª 1ª Se-
cretária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 802, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 36, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 36, de 2006, que autoriza 
o Estado do Pará a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o MCC S.p.A. Capi-
talia Gruppo Bancário, no valor de até US$42,670,000 
(quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta mil dó-
lares norte-americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 802, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 36, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,  
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2006

Autoriza o Estado do Pará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o MCC S.p.A. Capitalia Grup-
po Bancário, no valor de até US$42,670,000 
(quarenta e dois milhões, seiscentos e se-
tenta mil dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Pará autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 

com o MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Bancario, no valor 
de até US$42,670,000.00 (quarenta e dois milhões, 
seiscentos e setenta mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação des-
tinam-se ao financiamento parcial do Projeto Pontes 
de Concreto para o Desenvolvimento.

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

I – devedor: Estado do Pará;
II – credor: MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Ban-

cário;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$42,670,000.00 (quarenta e 

dois milhões, seiscentos e setenta mil dólares norte-
americanos);

V – modalidade de empréstimo: crédito ao com-
prador;

VI – prazo de desembolso: os recursos poderão 
ser desembolsados em até 36 (trinta e seis) meses a 
partir da data de efetividade, tendo um prazo limite de 
42 (quarenta e dois) meses a partir da assinatura para 
serem desembolsados;

VII – datas fixas de amortizações: 15 de março 
e 15 de setembro;

VIII – amortização: 17 (dezessete) parcelas se-
mestrais e consecutivas, com início após 6 (seis) me-
ses da data final para o desembolso ou do efetivo de-
sembolso, o que ocorrer primeiro;

IX – juros: fixos na data da assinatura e exigidos 
semestralmente nas mesmas datas de pagamento do 
principal, correspondentes:

a) à taxa de juros comercial de referên-
cia (commercial interest reference rate – 
CIRR); ou

b) à taxa de juros interbancária praticada 
em Londres (“Libor”), acrescida de uma mar-
gem de 0,8% a.a. (oito décimos por cento ao 
ano), no caso de suspensão da equalização da 
taxa de juros feita pela SIMEST S.p.A. – So-
cietà Italiana per le Imprese all’Estero.

X – comissão de compromisso: 0,2% a.a. (dois 
décimos por cento ao ano), exigida semestralmente, 
nas mesmas datas do pagamento dos juros, sobre os 
saldos devedores não desembolsados de cada con-
junto, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do contrato;

XI – comissão de gerenciamento: 0,4% a.a. (qua-
tro décimos por cento ao ano), sendo 50% (cinqüenta 
por cento) a serem pagos 5 (cinco) dias úteis após a 
efetividade, 25% (vinte e cinco por cento) 6 (seis) meses 
após a efetividade e os 25% (vinte e cinco por cento) 
restantes 12 (doze) meses após a efetividade;
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XII – despesas gerais: fixadas em US$ 40,000.00 
(quarenta mil dólares norte-americanos);

XIII – seguro de crédito: a ser pago pela empresa 
Rivoli S.p.A., fornecedora dos bens e serviços.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado do Pará na operação de crédito externo 
referida nesta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput 
é condicionada a:

I – que o Estado do Pará celebre contrato com 
a União para a concessão de contragarantias, sob a 
forma de vinculação das cotas de repartição de recei-
tas previstas nos arts. 157 e 159, complementadas 
pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, § 4º, 
todos da Constituição Federal, podendo o Governo 
Federal reter os recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado;

II – que seja certificada a adimplência do Estado 
do Pará junto à União;

III – que seja verificada a manutenção da liminar 
concedida pelo Supremo Tribunal Federal, em favor do Es-
tado do Pará, nos autos da Ação Cautelar nº 1.033-1.

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o disposto no 
art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal.

Art. 5º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final.

As Srªs e os Srs. Senadores que querem discutir 
a redação final poderão fazê-lo. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão da redação final.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, me 
desculpe. É só para também deixar registrado. Não 
é quanto à redação final, na discussão e no encami-
nhamento. Está tudo bem: votaremos favoravelmente. 
Agora, é a mesma coisa. Ir à Itália para conseguir fazer 
25 pontes no meu querido Estado do Pará, Senador 
Flexa Ribeiro, realmente estamos perdidos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação a redação final.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Quero, mais uma vez, informar à Casa, antes de 
conceder a palavra pela ordem ao Senador Luiz Otávio, 
que os Projetos de Resolução nº 33, 34, 36, 37, 41 e 42 
estão prontos para a Ordem do Dia e serão incluídos 
extrapauta, embora haja um requerimento de urgência 
da própria Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Era para isso, Sr. Presidente. 
O Dr. Carreiro, Secretário-Geral da Mesa, já tirou uma 
dúvida que existia com relação não só à urgência, mas 
também à redução do prazo para esse empréstimo, no 
caso específico do Pará.

No que diz respeito à consideração feita pela 
Senadora Heloísa Helena, quero dizer que o banco 
italiano financia – e não só no caso do Pará, de Minas 
Gerais e de Tocantins – a construção de pontes, por-
que a Itália detém a tecnologia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – V. 
Exª sabe que o Brasil tem tecnologia que pode ser 
utilizada para esse mesmo fim. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – A tecnolo-
gia brasileira é similar, não é igual. O Brasil também 
detém tecnologia em construção de pontes mesmo 
em grandes extensões, mas o financiamento é feito 
direcionado objetivamente para esse fim.

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

Apenas desejo pedir que se coloque em pauta 
também o empréstimo da Alberto Pasqualini, no Rio 
Grande do Sul, que é de suma importância para a área 
de combustíveis e abastecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Todos os empréstimos serão votados. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, desejo apenas saudar a Presidência e o Ple-
nário pela aprovação dos empréstimos aos Estados, 
pautados para hoje. Refiro-me especialmente ao em-
préstimo para o Estado do Pará e à emenda do Se-
nador Romero Jucá e do Governo, que propicia, com 
a exclusão do art. 15, a possibilidade de contratação 
desses empréstimos ainda nesta legislatura. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pela Sra. 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 744, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338; IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
37, de 2006, advindo da Mensagem do Senado Fede-
ral nº 158, de 2006, que “propõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação de crédi-
to externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor 

equivalente a até R$12,000,000,000.00 (doze milhões 

de dólares) dos Estados Unidos da América, cujos re-

cursos destinam-se ao financiamento do Programa de 

Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Bahia 

– PROMOSEFAZ II”.

Em 30 de maio de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Item extrapauta:

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2006 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 744, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 37, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 633, de 2006, 
Relator: Senador Luiz Otávio), que autoriza 
o Estado da Bahia a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até doze milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, destinada ao 
financiamento do Programa de Modernização 
da Gestão Fiscal do Estado da Bahia (PRO-
MOSEFAZ) II.

Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas à 
proposição até o encerramento da discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 745, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, adiamento 

da discussão que o Projeto de Resolução nº 37, de 
2006, que “autoriza o Estado da Bahia a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$12,000,000,000.00 (doze milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), destinada 
ao financiamento do Programa de Modernização da 
Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PROMOSEFAZ 
II”, seja reexaminado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Justificação

O reexame faz-se necessário para uma adequa-
ção do projeto ao disposto na Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Sobre a mesa, emenda que será lida pela Srª 

1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1-PLEN,  AO PROJETO DE  
RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2006 

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art. A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Romero Jucá. .

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Relator, para emitir pa-
recer sobre a emenda.

 
PARECER Nº 803, DE 2006 – PLEN 

O SR. LUIZ OTAVIO (PMDB – PA. Para proferir 
parecer sobre a Emenda nº 1-PLEN. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como 
Relator da matéria, digo que todos os financiamentos 
externos e internos que chegam à Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado Federal têm sido vo-
tados com a maior urgência. Temos dado prioridade 
para recursos para os Estados, para os Municípios e 
até mesmo para o Governo Federal. 

Este ano, já votamos várias matérias. Para o 
BNDES, por exemplo, votamos US$1 bilhão para a 
pequena, média e microempresa. Votamos também 
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recursos para os Ministérios da Previdência Social e 
dos Transportes.

Tenho sido Relator dos projetos da Bahia e 
realmente sei da competência, da capacidade e da 
seriedade do Governador Paulo Souto. Os Senado-
res Antonio Carlos Magalhães, Rodolpho Tourinho 
e César Borges ficam no meu pé antes de o projeto 
chegar. A Senadora Heloísa Helena também fica 
pedindo para votar projeto da Bahia com a maior 
urgência.

Portanto, o parecer também é favorável com re-
lação a esta matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – o parecer do Relator é favorável.

Discussão do projeto e da emenda.
Não havendo quem queira discutir a matéria, de-

claro encerrada a discussão.
Em votação o Projeto, ressalvada a emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da emenda, com parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolução 
nº 37, de 2006, que será lido pela Srª 1ª Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 804, DE 2006 

(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 37, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 37, de 2006, que autori-
za o Estado da Bahia a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até 
US$12,000,000.00 (doze milhões de dólares norte-

americanos), destinada ao financiamento do Progra-
ma de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da 
Bahia  PROMOSEFAZ – II.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 804, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 37, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,   
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº   , DE 2006

Autoriza o Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor de até 
US$12,000,000.00 (doze milhões de dólares 
norte-americanos), destinada ao financia-
mento do Programa de Modernização da 
Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PRO-
MOSEFAZ – II.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
no valor de até US$12,000,000.00 (doze milhões de 
dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos da operação des-
tinam-se ao financiamento do Programa de Moderni-
zação da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PRO-
MOSEFAZ –II.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:
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I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento – BID;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$12,000,000.00 (doze milhões 

de dólares norte-americanos);
V – contrapartida do devedor: até US$ 

12,000,000.00 (doze milhões de dólares norte-ame-
ricanos);

VI – prazo de desembolso: até 48 (quarenta e 
oito) meses, contado a partir da vigência do contrato;

VII – amortização: parcelas semestrais, sucessi-
vas e tanto quanto possível iguais; a primeira prestação 
deverá ser paga 6 (seis) meses após o fim do prazo 
de desembolso, no dia 15 de novembro de 2010, e a 
última, até o dia 15 de maio de 2031, ou seja, 25 (vinte 
e cinco) anos após a assinatura do contrato;

VIII – juros: serão calculados sobre o saldo deve-
dor periódico do empréstimo, a uma taxa anual com-
posta pela taxa de juros interbancária praticada em 
Londres (“Libor”) trimestral para o dólar norte-ame-
ricano, acrescida de margem (spread) a ser definida 
pelo BID; os juros serão pagos semestralmente nos 
dias 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, 
a partir de 15 de novembro de 2006;

IX – comissão de compromisso: será de no má-
ximo 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cen-
to ao ano), calculados sobre o saldo devedor não de-
sembolsado da operação, exigida juntamente com os 
juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do contrato;

X – recursos para inspeção e supervisão geral: 
destinados a atender despesas de inspeção e supervi-
são, sendo de no máximo 1% (um por cento) do valor 
do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendidos no prazo original de desembolso.

Parágrafo único. As datas de pagamento do prin-
cipal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado da Bahia na operação de crédito externo 
referida nesta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no caput é 
condicionada a que o Estado da Bahia celebre contra-
to com a União para a concessão de contragarantias, 
sob a forma de vinculação das cotas de repartição de 

receitas previstas nos arts. 157 e 159, complementa-
das pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, § 
4º, todos da Constituição Federal, podendo o Governo 
Federal reter os recursos necessários para a cobertura 
dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado.

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o dispos-
to no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal.

Art. 5º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, declaro en-
cerrada a discussão da redação final.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 

Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 746, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
41, de 2006, advindo da Mensagem do Senado Fede-
ral nº 163, de 2006, que “solicita ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação de crédi-
to externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, entre o Governo do Estado do Ceará e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD, no valor de até US$37,500,000.00 (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”.

Em 13 de junho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontra. (Pausa).

Aprovado.
Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 746, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 41, de 2006 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 695, de 
2006, Relator: Senador Romeu Tuma), que 
autoriza o Estado do Ceará a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 
no valor de até trinta e sete milhões e qui-
nhentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 747, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, adiamento 

da discussão que o Projeto de Resolução nº 41, de  
2006, que “autoriza o Estado do Ceará a contratar ope-
ração de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento – BIRD, no valor de até US$37,500,000.00 
(trinta e sete milhões e quinhentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América)”, seja reexaminado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Justificação

O reexame faz-se necessário para uma adequa-
ção do projeto ao disposto na Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. Senador 
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Sobre a mesa, emenda que será lida pela Srª 

1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lida a seguinte:

 
EMENDA Nº 1-PLEN,  

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2006

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art.  A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
para emitir parecer sobre a emenda.

 
PARECER Nº 805, DE 2006 – PLEN 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para profe-
rir parecer sobre a Emenda nº 1-PLEN.) – Sr. Pre-
sidente, o Senador Romero Jucá já apresentou as 
razões para essa emenda, a que, portanto, somos 
favoráveis.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PMDB 
– BA. Pela ordem.) – Eu gostaria de me congratular 
com V. Exª, mas principalmente com o Senador Tasso 
Jereissati e com a Senadora Patrícia Saboya Gomes 
pelo trabalho que realizaram para que esse emprésti-
mo fosse para o seu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Parabéns! Parabéns!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, do 
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mesmo modo, sou testemunha desses esforços. Tam-
bém o sou do esforço do Senador Luiz Pontes. Na 
verdade, é um conjunto obrando bem pelo Ceará. A 
vigilância, a atenção, o espírito público, tudo visando 
a aproveitar os escassos recursos de que dispõe o 
País, para se obterem melhorias significativas para a 
vida do nosso povo.

E estamos em via de ver a mesma necessidade 
de elogiar os Senadores do Pará, porque, de fato, tem 
sido competente a ação dos que representam esse 
grande Estado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão o projeto e a emenda. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Passamos à votação do Projeto e da emenda. 
Em votação o Projeto, ressalvada a emenda.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda, com parecer favorável. 
As Srªs e os Srs Senadores que a aprovam per-

maneçam sentados (Pausa.)
Aprovada a emenda.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolução 
nº 41, de 2006, que será lido pela Srª 1ª Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 806, DE 2006 

(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 41, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 41, de 2006, que autoriza 
o Estado do Ceará a contratar operação de crédito ex-
terno, com garantia da União, com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, no 

valor de até US$37,500,000.00 (trinta e sete milhões 
e quinhentos mil dólares norte-americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006. 

ANEXO AO PARECER Nº 806, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 41, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2006

Autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, 
no valor de até US$37,500,000.00 (trinta e 
sete milhões e quinhentos mil dólares nor-
te-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen-
to – Bird, no valor de até US$37,500,000.00 (trinta e sete 
milhães e quinhentos mil dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito referida no caput destinam-se ao finan-
ciamento adicional do Projeto de Combate à Pobreza 
Rural do Estado do Ceará – PCPRII.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:
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I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento – Bird;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$37,500,000.00 (trinta e sete 

milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: até 30 de junho de 

2009;
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas 

semestrais e consecutivas, com vencimentos de 15 de 
julho de 2011 a 15 de julho de 2022, correspondendo 
cada uma das 23 (vinte e três) primeiras prestações 
a 4,17% (quatro inteiros e dezessete centésimos por 
cento) do valor desembolsado e a última prestação a 
4,09% (quatro inteiros e nove centésimos por cento);

VII – juros: exigidos semestralmente em 15 de 
janeiro e 15 de julho de cada ano, calculados sobre o 
saldo devedor periódico do Empréstimo, a uma taxa 
anual composta pela Libor de 6 (seis) meses para dólar 
norte-americano, acrescidos de um spread (margem) 
a ser fixado na data de assinatura do contrato;

VIII – comissão de compromisso: 0,85% a.a. (oi-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os 
saldos não desembolsados do empréstimo, exigida 
semestralmente nas mesmas datas de pagamento dos 
juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a as-
sinatura do contrato, até o quarto ano de sua entrada 
em vigor, e 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por 
cento ao ano) em diante, aplicando-se desconto de 
0,50% a. a. (cinqüenta centésimos por cento ao ano) 
para o ano fiscal de 2006;

IX – comissão à vista: 1,0% (um por cento) so-
bre o montante total do empréstimo, a ser debitada da 
Conta de Empréstimo na data de efetividade do con-
trato, aplicando-se desconto de 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) para o ano fiscal 
de 2006.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal e dos encargos financeiros poderão ser al-
teradas em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado do Ceará na operação de crédito externo 
referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionada a que o Estado do Ce-
ará celebre contrato com a União para a concessão 

de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art. 155, das cotas de 
repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e 
159, todos da Constituição Federal, e outras em direi-
to admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados, diretamente das contas 
centralizadoras da arrecadação do Estado.

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o dispos-
to no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal.

Art. 5º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final.

Não havendo quem queira discutir, declaro en-
cerrada a discussão.

Passa-se à votação.
As Senhoras e os Senhores Senadores que apro-

vam a redação final permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 

Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 748, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
42, de 2006, advindo do Ofício “S” nº 7, de 2006, que 
“encaminha ao Senado Federal documentação refe-
rente à contratação de operação de crédito externo 
entre o Governo do Estado do Ceará e a MLW Inter-
med – Handels – und Consultinggesellchaft für Er-
zeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits – und 
Bildungswsens mbH no valor de até US$16,250,000.00 
(dezesseis milhões e duzentos e cinqüenta mil dólares 
norte-americanos), de principal, para o financiamen-
to de equipamentos de ensino e pesquisa científica e 
tecnológica”.

Em 20 de junho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado.
Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 748, de 2006 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 42, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 728, de 2006, 
Relator: Senador Romeu Tuma), que autoriza 
o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo com a empresa MLW Intermed 
Handels – und Consultinggesellschaft für Er-
zeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits 
– und Bildungswsens mbH, no valor total de até 
dezesseis milhões e duzentos e cinqüenta mil 
dólares dos Estados Unidos da América. 

Não foram oferecidas emendas ao Projeto pe-
rante a Mesa.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 749, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, adiamento 

da discussão que o Projeto de Resolução nº 42 de 2006, 
que “autoriza o Estado do Ceará a contratar operação 
de crédito externo com a empresa MLW Intermed Han-
dels – und Consultinggesellschaft für Erzeugnisse und 
Ausrüstungen des Gesundheits – und Bildungswesens 
MBH, no valor total de US$16,250,000.00 (dezesseis 
milhões e duzentos e cinqüenta mil dólares dos Esta-
dos Unidos da América)”, seja reexaminado pela Co-
missão de Assuntos Econômicos.

Justificação

O reexame faz-se necessário para uma adequa-
ção do projeto ao disposto na Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento do Senador Ro-
mero Jucá.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.

Sobre a mesa, emenda que será lida pela Srª 
1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1-PLEN, AO PROJETO DE 
 RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2006

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art.  A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
para emitir parecer sobre a emenda.

PARECER Nº 807, DE 2006 – PLEN

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para proferir 
parecer sobre a Emenda nº 1-PLEN.) – Sr. Presidente, 
como no caso anterior, somos favoráveis à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Senador Romeu Tuma é favo-
rável.

Discussão do Projeto, e da emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, de-

claro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto, ressalvada a emenda, queiram permanecer 
sentados. (Pausa)

Aprovado.
Votação da emenda com parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a 

emenda com parecer favorável permaneçam como se 
encontram. (Pausa)

Aprovada a emenda.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolução 
nº 42, de 2006, que será lido pela Srª 1ª Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 808, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 42, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 42, de 2006, que autoriza 
o Estado do Ceará a contratar operação de crédito ex-
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terno com a empresa MLW Intermed Handels – und 
Consultinggesellshaft für Erzeugnisse und Ausrüstun-
gen des Gesundheits – und Bildungswesens mbH, no 
valor total de até US$16,250,000.00 (dezesseis milhões 
e duzentos mil dólares norte-americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 808, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 42, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2006

Autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo com a empresa 
MLW Intermed Handels – und Consultingge-
sellshaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen 
des Gesundheits – und Bildungswesens 
mbH, no valor total de até US$16,250,000.00 
(dezesseis milhões e duzentos mil dólares 
norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a contra-

tar operação de crédito externo com a empresa MLW 
Intermed Handels – und Consultinggesellshaft für Er-
zeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits – und 
Bildungswesens mbH.

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito referida no caput destinam-se ao finan-
ciamento do Programa de Modernização Laboratorial 
para Fortalecimento da Pesquisa e Inovação Tecnoló-
gica, Prestação de Serviços, Certificação e Metrologia 
no Estado do Ceará.

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

I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: MLW Intermed Handels – und Consul-

tinggesellshaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen des 
Gesundheits – und Bildungswesens mbH;

III – garantidor: Tesouro do Estado do Ceará;
IV – valor: até US$16,250,000 (dezesseis mi-

lhões e duzentos e cinqüenta mil dólares norte-ame-
ricanos);

V – prazo total: 7 (sete) anos;
VI – carência: 6 (seis) meses após o embarque 

das mercadorias;
VII – liberações: contra embarque das mercado-

rias a partir de julho de 2006;
VIII – amortização: em 5 (cinco) anos, em par-

celas semestrais pagas nas mesmas datas de paga-
mentos dos juros;

IX – juros: 8,5% a.a. (oito inteiros e cinco décimos 
por cento ao ano), pagos semestralmente;

X – indexador: dólar norte-americano.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do 

principal e dos encargos financeiros, bem como das 
liberações, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º A esta resolução não se aplica o disposto 
no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal.

Art. 4º A autorização concedida por esta reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a reda-

ção final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento de urgência que 
será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora 
Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 750, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS n° 
43, de 2006, advindo da Mensagem n° 170, de 2006, 
que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com garantia 
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da República Federativa do Brasil, entre o Governo do 
Estado da Bahia e o Fundo Internacional para o Desen-
volvimento da Agricultura (FIDA), no valor de até US$ 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), cujos recursos destinam-se ao 

financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 

de Comunidades Rurais nas Áreas mais Carentes do 

Estado da Bahia – PRODECAR”.

Em 28 de junho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 750, de 2006 – art. 336,  
inciso II, lido e aprovado nesta oportunidade.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 43, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 776, de 2006, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro), que autori-
za o Estado da Bahia a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, 
com o Fundo Internacional para o Desenvol-
vimento da Agricultura (FIDA), no valor de até 
trinta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América.

Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

Sobre a mesa, emenda que será lida pela Srª. 
1º Secretária em exercício, Senadora Serys Slhessa-
renko.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1-PLEN, AO PROJETO DE  
RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2006

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art.  A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu tenho a honra de conceder a palavra ao 
nobre Senador Flexa Ribeiro para emitir o parecer 
sobre a emenda.

PARECER Nº 809, DE 2006 – PLEN

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para proferir 
parecer sobre a Emenda nº 1-PLEN.) – Sr. Presidente, 
o nosso parecer é favorável à emenda para que seja 
concedido empréstimo ao Estado da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é favorável.

Discussão do projeto e da emenda.
Não havendo quem queira discutir, declaro en-

cerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Em votação o Projeto, ressalvada a emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda de parecer favorável do 

Senador Flexa Ribeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda, de parecer favorável.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final para o Projeto de Reso-
lução nº 43, que será lido pelo Srª. 1º Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 810, DE 2006 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 43, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 43, de 2006, que autori-
za o Estado da Bahia a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Fundo Interna-
cional para o Desenvolvimento da Agricultura (FIDA), 
no valor de até US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de 
dólares norte-americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.
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ANEXO AO PARECER Nº 810, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 43, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,  
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2006

Autoriza o Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Fundo Internacional para 
o Desenvolvimento da Agricultura (FIDA), 
no valor de até US$ 30,000,000.00 (trinta 
milhões de dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da 
Agricultura (FIDA), no valor de até US$ 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam-se ao fi-
nanciamento parcial do Projeto de Desenvolvimento 
de Comunidades Rurais nas Áreas mais Carentes do 
Estado da Bahia (PRODECAR).

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

I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Fundo Internacional para o Desenvol-

vimento da Agricultura (FIDA);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$30,000,000.00 (trinta milhões 

de dólares norte-americanos), equivalentes a SDR 
20.800.000 (vinte milhões e oitocentos mil direitos 
especiais de saque), com contrapartida do estado no 
mesmo montante;

V – prazo de desembolso: até 60 (sessenta) me-
ses, contados a partir da vigência do contrato;

VI – carência: 3 (três) anos, contados a partir 
da data da aprovação do empréstimo pelo board do 
Fida;

VII – amortização: 29 (vinte e nove) parcelas 
semestrais, sucessivas e iguais, equivalentes a SDR 
693.334 (seiscentos e noventa e três mil, trezentos e 
trinta e quatro direitos especiais de saque), e 1 (uma) 
parcela final de SDR 693.314 (seiscentos e noventa e 
três mil, trezentos e catorze direitos especiais de saque), 
na moeda de Pagamento de Serviço do Empréstimo, 
que é o dólar norte-americano, sendo que a primei-
ra prestação deverá ser paga em 15 de novembro de 
2009, e a última em 15 de maio de 2024;

VIII – juros: pagos nas mesmas datas das amor-
tizações e calculados sobre o saldo devedor do em-
préstimo em uma taxa equivalente à Taxa de Juros de 
Referência do Fida, estabelecida em base anual, tendo 
por referência a taxa variável de julho a dezembro, dis-
ponibilizada pelo Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD) para empréstimo em 
cesta de moedas.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal e dos encargos financeiros poderão ser al-
teradas em função da data de assinatura do contrato 
de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado da Bahia na operação de crédito externo 
referida nesta resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que o Estado da Bahia 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das re-
ceitas próprias de que trata o art. 155, das cotas de 
repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e 
159, todos da Constituição Federal, e outras em direi-
to admitidas, podendo o Governo Federal requerer as 
transferências de recursos necessários pata cobertura 
dos compromissos honrados, diretamente das con-
tas centralizadoras da arrecadação do estado ou das 
Transferências Federais.

Art. 4º A esta resolução não se aplica o disposto 
no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal.

Art. 5º A autorização concedida por esta reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à imediata apreciação da redação 
final.

Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento de urgência que 
será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora 
Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 751, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 
44, de 2006, advindo da Mensagem nº 171, de 2006, 
que “propõe ao Senado Federal seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, entre o Governo do 

Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, no valor de até US$10,000,000.00 
(dez milhões de dólares dos Estados Unidos da Amé-
rica), cujos recursos destinam-se ao financiamento 
do Programa de Fortalecimento da Atividade Empre-
sarial – APL”.

Em 28 de junho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 751, de 2006 – art. 336,  
inciso II, lido e aprovado nesta oportunidade.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 44, de 2006 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 777, de 2006, 
Relator: Senador Romeu Tuma), que autoriza 
o Estado da Bahia a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até dez milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América.

Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

Sobre a mesa, emenda que será lida pela Srª 
1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº1-PLEN, AO PROJETO DE  
RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2006

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

“Art.    A esta Resolução não se aplica o 
disposto no art. 15 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.”

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
para emitir parecer sobre a emenda.

PARECER Nº 811, DE 2006 – PLEN
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para proferir 

parecer sobre a Emenda nº 1-PLEN. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, como ho-
menagem à bancada da Bahia que aqui se encontra, 
declaro que o parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do eminente Senador Romeu Tuma 
é favorável.

Discussão do Projeto e da emenda em turno 
único. (pausa)

Não havendo quem queira discutir, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação o Projeto, ressalvada a emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda de parecer favorável do 

Senador Romeu Tuma.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda de parecer favorável.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução 
nº 44, de 2006, que será lido pela Srª 1ª Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 812, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 44, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 44 de 2006, que autoriza o Es-
tado da Bahia a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de até 10,000,000.00 
(dez milhões de dólares norte-americanos).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.
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ANEXO AO PARECER Nº 812, 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 44, de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº DE 2006

Autoriza o Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito externo, com garan-
tia da União, com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares nor-
te-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até 10,000,000.00 (dez milhões de 
dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito referida no caput destinam-se ao finan-
ciamento do Programa de Fortalecimento da Atividade 
Empresarial – APL.

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

I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 10,000,000.00 (dez milhões 

de dólares norte-americanos), com contrapartida do 
Estado equivalente a US$6,667,000.00 (seis milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil dólares norte-ame-
ricanos);

V – prazo de desembolso: até 3 (três) anos, con-
tado a partir da vigência do contrato;

VI – carência: 48 (quarenta e oito) meses;
VII – amortização: parcelas semestrais sucessi-

vas e tanto quanto possível iguais, devendo a primei-
ra prestação ser paga no dia 15 de maio de 2010 e a 
última até o dia 15 de maio de 2031;

VIII – juros: pagos semestralmente no dia 15 dos 
meses de maio e novembro de cada ano, a partir de 
15 de novembro de 2006, e calculados sobre o saldo 
devedor periódico do empréstimo a uma taxa anual 
composta pela “Libor” trimestral para o dólar norte-ame-
ricano, acrescida de spread a ser definido pelo BID;

IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano), calculada sobre 
o saldo devedor não-desembolsado do empréstimo, 

exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato;

X – recursos para inspeção e supervisão geral: 
durante o período de desembolso não serão reserva-
dos recursos do financiamento para atender despesas 
de supervisão e inspeção gerais, salvo se o Banco es-
tabelecer o contrário durante tal período, sendo que, 
em nenhum caso, para atender às referidas despesas 
em um semestre determinado, poderão ser destina-
dos recursos superiores a 1% (um por cento) do valor 
do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendidos no prazo original de desembolso.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal e dos encargos financeiros, bem como dos 
desembolsos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º E a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado da Bahia na contratação da operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista 
no caput é condicionado a que o Estado da Bahia celebre 
contrato com a União para a concessão de contragaran-
tias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de 
que trata o art. 155, das cotas de repartição de receitas 
de que tratam os arts. 157 e 159, todos da Constituição 
Federal, e outras em direito admitidas, podendo o Go-
verno Federal requerer as transferências de recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados, 
diretamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das Transferências Federais.

Art. 4º A esta Resolução não se aplica o dispos-
to no art. 15 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal.

Art. 5º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 540 
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

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

– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Arthur Virgílio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Aproveito para para-
benizar a Bancada da Bahia no seu inteiro pela compe-
tência ao acompanhar toda a tramitação dessa matéria 
neste momento em que vemos chegar este momento 
exitoso que certamente renderá os melhores frutos 
para toda a população da Boa Terra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Eu agradeço muito a intervenção de V. Exª. Esta 
Presidência se associa a ela com relação ao empenho 
das bancadas beneficiadas com os empréstimos exter-
nos, especialmente a Bancada da Bahia, representada 
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. Parabenizo 
o Senador Tasso Jereissati também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Sobre a mesa, parecer que será lido pela Sra. 1ª Secre-
tária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 813, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Economi-
cos, sobre a Mensagem nº 84, de 2006 (nº 

73/2006, na origem), que solicita seja auto-
rizada a elevação temporária do limite de 
endividamento da Refinaria Alberto Pasqua-
lini – REFAP S/A, em até R$900.000.000,00 
(novecentos milhões de reais), de maneira 
a lhe permitir concretizar operação de em-
préstimo junto ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social.

Relator: Senador Ney Suassuna
Relator Ad Hoc: Senador Flexa Ribeiro

I – Introdução

Por intermédio da Mensagem nº 84, de 2006, o 
Presidente da República solicitou ao Senado Federal 
autorização para elevar, temporariamente, o limite de 
endividamento da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP 
S/A), em até R$900.000.000,00 (novecentos milhões 
de reais).

Posterior Aviso da Casa Civil da Presidência da 
República, nº 203, de 3 de março de 2006, anexado 
a referida Mensagem, comunicou a alteração desse 
montante para R$884.000.000,00 (oitocentos e oitenta 
e quatro milhões de reais).

Todavia, em 29 de junho do corrente ano, o Avi-
so da Casa Civil nº 695, comunica ao Senado Federal 
novas alterações a serem procedidas relativamente 
a essa operação de crédito, passando seu valor para 
R$ 852.600.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois mi-
lhões e seiscentos mil reais). A operação de crédito 

pretendida processar-se-á por meio da emissão de de-
bêntures da REFAP a serem subscritas pelo BNDES 
e pela BNDESPAR.

Comissão de Assuntos Economicos. 
De acordo com informações que acompanham 

esse Aviso, as condições básicas do financiamento 
em exame deverão ser as seguintes:

a) valor do crédito: até R$ 852.600.000,00, 
a ser obtido mediante subscrição de debêntu-
res simples, pelo BNDES e pela BNDESPAR, 
em emissão privada da Alberto Pasqualini 
(REFAP S.A);

b) prazo total do financiamento: 102 me-
ses, sendo 6 meses de carência e 96 de amor-
tização;

c) taxa de juros: em 90% do financia-
mento incidirá a TJLP acrescida de 3,8% ao 
ano, e sobre os 10% restantes incidirá o custo 
da Cesta de Moedas do BNDES acrescido de 
2,3% ao ano.

Essa ampliação faz-se necessária para que a refe-
rida empresa contrate operação de crédito com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES). Tais recursos, juntamente com aportes onundos 
da Petrobrás e da Repsol YPF Brasil, além de recursos 
operacionais oriundos do caixa da própria empresa, des-
tinam-se ao financiamento do Projeto de Ampliação e 
Modernização do parque industrial da REFAP S/A.

Objetiva-se com esse projeto atender à crescen-
te demanda de combustíveis derivados do petróleo na 
sua área de atuação, com conseqüente redução da 
dependência de importações de produtos acabados 
para o mercado nacional, e adequar a sua produção às 
especjficações estabelecidas pela Agência Nacional de 
Petróleo e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Cumpre enfatizar que o custo total do projeto 
está estimado em até R$3,2 bilhões, sendo que esse 
empréstimo junto ao BNDES e ao BNDESPAR corres-
ponderá a menos de 30% dos recursos- necessários 
aos investimentos planejados.

II – Análise

O Senado Federal, no exercício de sua competên-
cia privativa, conforme art. 52 da Constituição Federal, 
regulamentou, mediante a Resolução nº 96, de 1989, 
as condições e limites globais para as operações de 
crédito da União, de suas autarquias e demais entida-
des controladas pelo poder público federal.

A presente operação de crédito está disciplinada 
nos arts. 7º e 9º da citada Resolução nº 96, de 1989, 
que conceituam, para os efeitos das normas do Sena-
do, as operações de crédito e estabelecem os limites 
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de endividamento a serem observados pelas empre-
sas estatais, assim como as condições para, em caso 
excepcional, autorizar a elevação temporária dos refe-
ridos limites de endividamento.

Segundo as informações disponíveis no processa-
do, a empresa possui, notadamente, créditos de curto 
prazo, viáveis, portanto, tão-somente como alternativa 
transitória de financiamento, enquanto não disponibili-
zadas linhas de longo prazo para o projeto.

Dessa forma, conceder a ampliação de limite de 
endividamento pretendida corresponde a habilitar a 
REFAP a contrair dividas de longo prazo, que serão 
constitutivas de um limite de endividamento próprio 
para a referida empresa, possibilitando-a a contratar a 
mencionada operação de crédito com o BNDES.

A Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio 
da Nota GERFI/COREF nº 2.472, de 19 de dezembro de 
2005, concluiu que a REFAP possui condições de supor-
tar a operação de crédito pretendida, onde destaca:

a) os recursos a serem contratados per-
mitirão a substituição de recursos de curto pra-
zo, relacionados a operações de mútuos com 
os próprios acionistas – Petrobrás e Repsol 
YPF –, por dívidas de longo prazo;

b) o retomo previsto com os investimentos 
mostra-se superior ao custo das operações de 
mútuos e do financiamento pretendido;

c) a Petrobrás e a Repsol YPF possuem 
condições de oferecer suporte financeiro à 
empresa, inclusive por meio de aumento do 
capital. 

Dessa maneira, entende o Ministério de Minas e 
Energia – órgão ao qual se encontra vinculada a RE-
FAP –, que esse empréstimo junto ao BNDES constitui 
a única possibilidade de obtenção de recursos no mer-
cado financeiro nacional, viabilizando investimentos de 
importância estratégica e em condições que se coadu-
nam com as possibilidades de pagamento da REFAP. 
Trata-se, portanto, de uma estratégia que, além de redu-
zir a dívida de curto prazo, substituindo-a por dívida de 
longo prazo, viabiliza o referido projeto de modernização 
e ampliação do parque produtivo da empresa.

Quanto às exigências de instrução do pleito, defini-
das no parágrafo único do art. 9º da Resolução nº 96, de 
1989, não se aplica à operação em exame sua sujeição 
à prévia lei autorizativa. Isso porque, após a Emenda 
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1996, as empre-
sas estatais submetem-se ao regime jurídico próprio 
das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, 
não se sujeitando a lei autorizativa específica para re-
alizar suas operações de crédito. Aliás, assim também 

entende a Secretaria do Tesouro Nacional, conforme 
consta na referida Nota STN/GERFI/COREF.

Vale ressaltar que as recentes alterações promo-
vidas nas condições básicas do financiamento, bem 
como de seu valor, não trazem implicações restritivas 
a que o Senado Federal conceda a necessária auto-
rização de ampliação de limite, pois:

a) há redução no montante de recursos 
a serem contratados pela empresa, de R$900 
milhões para R$852,6 milhões, e do prazo de 
carência do financiamento de 12 meses para 
6 meses;

b) a parcela sobre a qual incide a taxa 
de juros de longo prazo foi ampliada de 85% 
para 90% do valor do financiamento, com re-
dução da margem adicional de 4% para 3,8% 
ao ano. Além disso, sobre a parcela restante 
houve redução do spread incidente de 4% ao 
ano para 2,3% ao ano;

Embora as taxas de juros pactuadas sejam flutu-
antes, portanto, de difícil previsão de seus reais impac-
tos em um empréstimo de longo prazo, entendemos 
que as novas condições do financiamento continuam 
condizentes com a capacidade de pagamento da em-
presa, acima relatada. Isso porque as alterações proce-
didas implicam reduções nos custos do financiamento, 
ainda que com impactos pouco relevantes ao longo do 
processo de sua amortização.

As demais exigências contidas no referido art. 9º 
da Resolução nº 96, de 1989, são atendidas.

III – Voto

Em face do exposto, concluímos o nosso parecer 
pela aprovação do pedido, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2006

Autoriza a Refinaria Alberto Pasqua-
lini (REFAP S/A) a elevar, temporariamente 
e em caráter excepcional, o seu limite de 
endividamento, em até R$852.600.000,00 
(oitocentos e cinqüenta e dois milhões e 
seiscentos mil reais), para que a referida 
empresa contrate operação de crédito com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP 

S/A) autorizada a elevar, temporariamente e em cará-
ter excepcional, o seu limite de endividamento, para 
a contratação de operação de crédito no valor de até 
R$852.600.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois mi-
lhões e seiscentos mil reais) junto ao Banco Nacional 
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de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
ao BNDES Participações (BNDESPAR).

Parágrafo único. Os recursos decorrentes da 
operação de crédito referida no caput destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Ampliação e Mo-
dernização do parque industrial da REFAP S/A.

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo 
anterior será realizada com as seguintes característi-
cas e condições:

I – valor pretendido: até R$852.600.000,00 (oi-
tocentos e cinqüenta e dois milhões e seiscentos mil 
reais), a ser obtido mediante subscrição, pelo BNDES 
e pela BNDESPAR, de debêntures simples em emissão 
privada da Alberto Pasqualini – REFAP S.A.;

II – carência: seis meses;
III – amortização: noventa e seis parcelas men-

sais;
IV – taxa de juros: em 90% do valor do crédito 

incidirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), acres-
cida de margem de 3,8% ao ano, e nos 10% restantes 
do valor do crédito incidirá o custo da Cesta de Moedas 
do BNDES, acrescido de margem de 2,3% ao ano.

Art. 3º O prazo para o exercício da presente au-
torização é de duzentos e setenta dias a contar da 
sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer lido vai à publicação.

Sobre a mesa requerimento de urgência que 
será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senado-
ra Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 752, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 

45, de 2006, advindo da Mensagem nº 84, de 2006, 

que “solicita seja autorizada a elevação temporária do 

limite de endividamento da Refinaria Alberto Pasqualini 

– REFAP S.A., para até R$900.000.000,00 (novecentos 

milhões de reais), de maneira a lhe permitir concretizar 

a operação de empréstimo junto ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Em 4 de julho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 752, de 2006 - art. 336,  
inciso II, lido e aprovado nesta oportunidade)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 45, de 2006, (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 812, de 2006, 
Relator: ad hoc Senador Flexa Ribeiro), que 
autoriza a Refinaria Alberto Pasqualini – Re-
fap S/A a elevar, temporariamente, em caráter 
excepcional, o seu limite de endividamento em 
até 852 milhões e 600 mil reais, para que a 
referida empresa contrate operação de crédi-
to com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. 

Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

Discussão do Projeto em turno único.(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução 
nº 45, de 2006, que será lido pela Srª 1a Secretária em 
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

PARECER Nº 814, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 45, de 2006.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 45, de 2006 que autoriza 
a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP S/A) a elevar, 
temporariamente e em caráter excepcional, o seu li-
mite de endividamento, em até R$852.600.000,00 (oi-

tocentos e cinqüenta e dois milhões e seiscentos mil 
reais), para que a referida empresa contrate operação 
de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER  Nº 814, DE 2006

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 45 de 2006.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2006

Autoriza a Refinaria Alberto Pasquali-
ni (REFAP S/A,) a elevar, temporariamente 
e em caráter excepcional, o seu limite de 
endividamento, em até R$852.600.000,00 
(oitocentos e cinqüenta e dois milhôes e 
seiscentos mil reais), para que a referida 
empresa contrate operação de crédito com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nómico e Social (BNDES).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP 

S/A) autorizada a elevar, temporariamente e em cará-
ter excepcional, o seu limite de endividamento, para 
a contrataçao de operação de crédito no valor de até 
R$852.600.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois mi-
lhões e seiscentos mil reais), junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
ao BNDES Participações (BNDESPAR).

Parágrafo único. Os recursos decorrentes da 
operação de crédito referida no caput destinam-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Ampliação e Mo-
dernização do Parque Industrial da Refap S/A.
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Art. 2º A operação de crédito teferida no art. 1º 
será realizada com as seguintes características e 
condições:

I – valor pretendido: até R$852.600.000,00 (oi-
tocentos e cinqüenta e dois milhões o seiscentos mil 
reais), a ser obtido mediante subscrição, pelo BNDES 
e pela BNDESPAR, de debêntures simples em emissão 
privada da Alberto Pasqualini – Refap S/A;

II – carência: 6 (seis) meses;
III – amortização: 96 (noventa e seis) parcelas 

mensais;
IV – taxa de juros: em 90% (noventa por cento) 

do valor do crédito incidirá a Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP), acrescida de margem de 3,8% a.a. (três 
inteiros e oito décimos por cento ao ano), e nos 10% 
(dez por cento) restantes do valor do crédito incidirá o 
custo da Cesta de Moedas do BNDES, acrescido de 
margem de 2,3% a.a. (dois inteiros e três décimos por 
cento ao ano).

Art. 3º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de 270 
(duzentos e setenta) dias, contado a partir de sua 
publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Papaléo Paes, concedo a palavra, 
pela ordem, a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito prio-
ridade para o requerimento de urgência que foi enca-
beçado pelo Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, 
relativo ao projeto de reestruturação da carreira dos 
servidores da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Há, sobre a mesa, dois requerimentos sobre 
o assunto que serão lidos...

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, tem V. Exª a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu encami-
nhei uma solicitação à Mesa, com a aquiescência dos 
Líderes, inclusive os da Oposição, para que pudésse-
mos votar o Projeto de Decreto Legislativo nº 211, que 
diz respeito a um acordo entre o Brasil e o governo da 
Ucrânia. Como o tempo está expirando por decurso de 
prazo, eu solicitaria que entrasse nas urgências que 
estamos discutindo neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaremos esse Projeto, não havendo obje-
ção da Casa, sobretudo por sua urgência. Trata-se do 
Projeto de Cooperação Brasil-Ucrânia cujo prazo bre-
vemente terminará.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Senador Demóstenes Torres, tem V. Exª a palavra.

O SR. DEMOSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas pra solicitar 
a V. Exª, também conforme entendimento, a votação 
do projeto que amplia o número de cargos para servi-
dores e Magistrados do Distrito Federal. O processo já 
passou pelo Conselho Nacional da Magistratura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não havendo objeção da Casa, também vamos 
priorizar a votação desse Projeto.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romeu Tuma, tem V. Exª a palavra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para cum-
primentar V. Exª e o Senador Romero Jucá por terem 
lembrado do art. 15, caso contrário teriam naufragado 
todos os empréstimos aprovados nesta sessão.

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

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

Sobre a mesa, requerimentos de urgência que 
serão lidos pela Srª 1ª Secretária em exercício, Sena-
dora Serys Slhessarenko.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 753, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeiro urgência para 
apreciação do PLC 40/2006 de 19-4-2006, que “reor-
ganiza o Plano de Carreira da Câmara dos Deputados 
e aplica aos seus servidores efetivos, no que couber, 
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gratificação de representação instituída pela Resolução 
Nº 7, de 2002, do Senado Federal, convalidada pela 
Lei n9 10.863, de 29 de abril de 2004”.

Sala das Sessões, 4 de junho de 2006.

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2006

Requer a votação do Projeto de Lei da 
Câmara nº 40, de 2006, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exª, nos termos do art. 336, II, 

c/c art. 338, II, do Regimento Interno, a votação em 
regime de urgência do Projeto de Lei da Câmara nº 
40, de 2006, que “reorganiza o Plano de Carreira da 
Câmara dos Deputados e aplica aos seus servidores 
efetivos, no que couber, gratificação de representa-
ção instituída pela Resolução nº 7, de 2002, do Sena-
do Federal, convalidada pela Lei nº 10.863, de 29 de 
abril de 2004”.

Sala das Sessões, de de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação os requerimentos.

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

Aprovados.
Aprovados os requerimentos, passa-se à imediata 

apreciação das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos dos  

Requerimentos nºs 753 e 754, de 2006 - art. 336,  
inciso II, lidos e aprovados nesta oportunidade.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 40 (nº 5.610/2005, na Casa 
de origem), que reorganiza o Plano de Carreira 
da Câmara dos Deputados e aplica aos servi-
dores efetivos, no que couber, Gratificação de 
Representação instituída pela Resolução nº 7, 
de 2002, do Senado Federal, convalidada pela 
Lei nº 10.863, de 29 de abril de 2004.

Parecer favorável, sob nº 742, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Aloizio Mercadante.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre as emendas 
de plenário.

Nos termos do art. 140, do Regimento Interno, 
concedo a palavra ao Senador Edison Lobão para pro-
ferir parecer em substituição à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda de Plenário 
do Senador Heráclito Fortes.

PARECER Nº 815, DE 2006 – PLEN

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para proferi 
parecer sobre a Emenda de Plenário. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, a emenda apresentada pelo 
Senador Heráclito Fortes está redigida dentro da me-
lhor técnica legislativa e não apresenta vício algum de 
constitucionalidade, de legalidade e de juridicidade.

Por conseqüência, o meu parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O parecer do Relator é favorável.
Discussão do Projeto e da emenda em turno 

único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, de-

claro encerrada a discussão.
Passamos à votação do Projeto, sem prejuízo 

da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da emenda de plenário do Senador He-

ráclito Fortes, com parecer favorável do Senador Edi-
son Lobão.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Fica prejudicada a Emenda nº1.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final da matéria, que será lido 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 816, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 40, de 2006 (nº 5.610, de 2005, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2006 (nº 5.610, de 
2005, na Casa de origem), que reorganiza o Plano de 
Carreira da Câmara dos Deputados e aplica aos seus 
servidores efetivos, no que couber, Gratificação de Re-
presentação instituída pela Resolução nº 7, de 2002, 

do Senado Federal, convalidada pela Lei nº 10.863, 

de 29 de abril de 2004, consolidando a emenda de 

redação aprovada pelo Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
|O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-

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

– AL) – Pela ordem, ouço V. Exª, Senador Ramez Te-
bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assim 
como fez o Senador Demóstenes Torres, consta da 
pauta o item referente à estruturação do quadro de 
pessoal do Tribunal Regional do Trabalho de Mato 
Grosso do Sul.

Eu pediria, então, a V. Exª que, quando atendesse 
o pleito do Distrito Federal, também atendesse esse 

pleito referente ao Tribunal Regional do Trabalho de 
Mato Grosso do Sul. Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não havendo objeção da Casa, trataremos da 
mesma maneira a matéria sugerida por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento de urgência que 
será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora 
Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 755, DE 2006

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 47, de 2006, que “dispõe sobre 
a prorrogação de incentivos fiscais para aplicação em 
fundos destinados ao desenvolvimento da indústria ci-
nematográfica, alterando a Medida Provisória nº 2.228, 
de 6 de setembro de 2001”.

Em 4 de julho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2006 
(Em regime de urgência, nos termos 

 do Requerimento nº 755, de 2006 – art. 336,  
inciso II, lido e aprovado nesta oportunidade.)

Discussão em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47 (nº 6.090/2005, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a prorrogação 
de incentivos fiscais para ampliação em fundos 
destinados ao desenvolvimento da indústria ci-
nematográfica, alterando a Medida Provisória 
nº 22.281, de 6 de setembro de 2001. 

O parecer do Relator Sérgio Cabral, da 
Comissão de Educação, é favorável, e do Se-
nador Valdir Raupp, da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

São lidos os seguintes:

PARECERES Nºs 817 E 818, DE 2006

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 

47, de 2006 (nº 6.090, de 2005, na casa de 
origem), que dispõe sobre a prorrogação 
de incentivos fiscais para ampliação em 
fundos destinados ao desenvolvimento da 
indústria cinematográfica, alterando a Me-
dida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setem-
bro de 2001.

PARECER Nº 817, DE 2006,  
(Da Comissão De Educação)

Relator: Senador Sérgio Cabral

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do ilustre 
Deputado Federal Francisco Dornelles, que “dispõe so-
bre a prorrogação de incentivos fiscais para aplicação 
em fundos destinados ao desenvolvimento da indús-

tria cinematográfica, alterando a Medida Provisória nº 
2.228, de 6 de setembro de 2001”.

O projeto visa prorrogar até o exercício de 2010, 
a vigência do incentivo fiscal de que trata o art. 1º da 
Lei nº 8.685, de 1993, cujo término está previsto para 
dezembro de 2006.

O Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados 
e encaminhado ao Senado Federal.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

A matéria objeto do projeto em discussão é da 
competência da União Federal, não estando elenca-
da dentre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder 
Executivo.

Trata-se de proposta de extensão até dezembro 
de 2010, de incentivo fiscal hoje existente para a in-
dústria cinematográfica, criado por força da Medida 
Provisória nº 2.228/01, o qual se findaria em 31 de 
dezembro de 2006.

Conforme bem demonstra o autor do projeto em 
sua justificação, não há óbices orçamentários à apro-
vação do projeto, tendo em vista a sua adequação à 
disposição do art. 123 da Lei nº 11.178/05 – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

Não há, portanto, óbice constitucional ou legal à 
aprovação do projeto.

No mérito, trata-se de iniciativa que merece todos 
os aplausos. A indústria cinematográfica é de enorme 
importância para o desenvolvimento cultural do Pais 
e um dos elementos de incremento da identidade cul-
tural de qualquer povo.

A indústria cinematográfica brasileira necessita, 
para competir com a indústria de países desenvolvi-
dos, em especial a norte-americana, de incentivos 
do Estado, sob pena de, por falta de verba, não se 
poder viabilizar produções cinematográficas à altura 
da criatividade e da competência dos profissionais de 
cinema brasileiros.

Esses incentivos acabam por incrementar a eco-
nomia brasileira na área de cultura, trazendo mais 
investimentos e promovendo o desenvolvimento edu-
cacional do País.

III – Voto

Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 47, de 2006, na forma da redação 
aprovada na Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2006.
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PARECER Nº 818, DE 2006 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Originado na Câmara dos Deputados, o projeto 
de lei caracterizado na ementa objetiva dar nova reda-
ção ao parágrafo único do art. 44 e ao art. 50, ambos 
da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001, com o objetivo de prorrogar, até 31 de dezem-
bro de 2010, a dedução do imposto de renda previs-
ta no art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, 
bem como a permissão ao contribuinte para utilizá-la 
em alternativa ao incentivo criado pela citada medida 
provisória.

O projeto foi à deliberação da Comissão de Edu-
cação, que o aprovou integralmente.

Não foram apresentadas emendas.

II – Constitucionalidade,  
Juridicidade e Técnica Legislativa

A matéria diz respeito a tributo de competência da 
União, razão pela qual se insere em sua competência 
legiferante e não está afetada por qualquer restrição 
de iniciativa. O projeto observa a exigência do disposto 
no § 6º do art. 6º da Constituição Federal, de veicular 
matéria relativa a incentivo fiscal, como é o caso, em 
lei específica e exclusiva.

Nenhum óbice, portanto, quanto à constitucio-
nalidade. Igualmente, nada há a observar quanto a 
juridicidade e à técnica legislativa.

III – Análise de Mérito

A Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001, estabe-
leceu a política nacional do cinema. Criou o Conselho 
Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE). Instituiu o Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento do Cinema Nacional (PRODECINE).

Como um dos instrumentos mais importantes para 
a execução da política delineada, autorizou a criação 
de Fundos de Financiamento da Indústria Cinemato-
gráfica Nacional (FUNCINES).

Esses Fundos, nos termos da medida provisória, 
são constituídos sob a forma de condomínio fechado, 
sem personalidade jurídica, e administrados por ins-
tituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.

No art. 44, a medida provisória estabeleceu in-
centivo fiscal na área do imposto de renda, permitindo 
que até o período de apuração relativo ao ano-calen-
dário de 2010, inclusive, as pessoas jurídicas sujeitas 
à tributação com base no lucro real poderão deduzir do 
imposto de renda devido parcela do valor correspon-

dente às quantias aplicadas na aquisição de quotas 
dos FUNCINES.

Sucede que o parágrafo único ao art. 44 e o art. 
50 prorrogaram a vigência de incentivo semelhante 
que fora instituído pela Lei nº 8.685, de 20 de julho 
de 1993, colocando-o como alternativa ao investidor, 
e essa alternativa é que tem o prazo mais reduzido, 
findando em 31 de dezembro de 2006.

Basicamente, esse incentivo alternativo se cons-
titui na permissão para deduzir do imposto de renda 
devido os investimentos feitos na produção de obras 
audiovisuais cinematográficas brasileiras de produ-
ção independente, mediante a aquisição de quotas 
representativas de direitos de comercialização sobre 
as referidas obras.

Portanto, difere do incentivo previsto no caput 
do art. 44 na forma de aplicação do investimento e no 
prazo: o caput prevê aplicações em quotas do FUN-
CINE até 2010 e o parágrafo único, alternativamente, 
se refere às aplicações e quotas de comercialização 
da própria obra até 2006, previstas no art. 1º da Lei 
nº 8.685/93.

O objetivo do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 
2006, sob exame, é, unicamente, o de prorrogar o prazo 
de uso do benefício alternativo, tratado no parágrafo 
único do art. 44 da Medida Provisória nº 2.228-1/2001, 
igualando-o ao do caput. Aprovado o projeto, ambas 
as modalidades de incentivo terminarão em 2010.

Conforme já relatado, o projeto já foi à delibera-
ção da Comissão de Educação, que o aprovou sem 
alteração.

No que se refere à competência da Comissão 
de Assuntos Econômicos, não se vislumbra óbice à 
aprovação, considerando que a matéria não tem qual-
quer influência no orçamento corrente ou mesmo nos 
dos próximos anos, por se tratar de mera alternativa 
a outro incentivo fiscal semelhante que continuará vi-
gorando.

Não há qualquer afetação das finanças públicas. 
Trata-se apenas de manter a flexibilidade oferecida 
ao contribuinte interessado em investir em obras au-
diovisuais, com duas modalidades à disposição: ad-
quirindo quotas do FUNCINE ou adquirindo quotas 
de comercialização de uma determinada e específica 
obra. Deve-se entender, até pela aprovação do projeto 
pela Comissão de Educação, que essa flexibilidade é 
saudável para o desenvolvimento do mercado cine-
matográfico brasileiro.

IV – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação in-
tegral do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2006.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2006. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Pareceres que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ao Projeto não foram oferecidas emendas 
perante a Mesa. 

Discussão do Projeto em turno único.
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2006 

(Nº 6.090/2005, na origem)

Dispõe sobre a prorrogaçào de in-
centivos fiscais para aplicação em fundos 
destinados ao desenvolvimento da indús-
tria cineaatográfica, alterando a Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro 
de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 44 e o art. 50, 

ambos da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de se-
tembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 44 ..............................................
Parágrafo único. A dedução referida 

neste artigo poderá ser utilizada alternati-

vamente à de que trata o art. 1º da Lei nº 

8.685, de 20 de julho de 1993, até o ano-ca-

lendário de 2010, quando se extinguirá este 

benefício”(NR)

“Art. 50. As deduções previstas no art. 

10 da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, 

ficam prorrogadas até o exercício de 2010 

inclusive, devendo os projetos a serem bene-

ficiados por estes incentivos ser previamente 

aprovados pela ANCINE.” (NR)

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

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, requerimento de urgência 

que será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, 

Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 756, DE 2006

Nos termos do artigo 336,inciso II, Combinado 

com o art. 338,inciso IV, do Regimento Interno do 

Senado Federal, requer urgência para o Projeto de 

Lei do Senado nº 361, de 2005, que “Prorroga até 

o exercício fiscal de 2016, inclusive, o prazo de que 

trata o disposto no art. 1º da lei nº 8.685, de 1993, 

que cria mecanismos de fomento à atividade audio-

visual e dá providencias”.

Sala das Comissões,14 de março de 2006. – Se-

nador Sergio Cabral – Senador Gerson Camata.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado o requerimento.
Passa-se à apreciação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 361, DE 2005 

(Incluído em Ordem do  
Dia nos termos do Recurso nº 1, de 2006)  

 (Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 756, de 2006-art.336,  

II, lido e aprovado nesta oportunidade.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 361, de 2005, de autoria 
do Senador Sérgio Cabral, que prorroga até 
o exercício fiscal de 2016, inclusive, o pra-
zo de que trata o disposto no art. 1º da Lei 
nº 8.685, de 1993, que cria mecanismos de 
fomento à atividade audiovisual e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 2.154, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Gerson 
Camata, favorável ao Projeto, nos termos da 
Emenda nº 1-CE, de redação, que apresenta.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Discussão do Projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
registro que o Senador Sérgio Cabral nos ligou, pedindo 
apoio para o projeto. Estamos apoiando o projeto, que 
ainda irá para a Câmara dos Deputados. Essa é uma 
sinalização importante de que a lei de audiovisual e 
incentivo à cultura deve ser preservada.

Portanto, em nome do Senador Sérgio Cabral, 
encaminhamos favoravelmente ao Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a lembrança de V. Exª, Senador Ro-
mero Jucá.

Ainda há pouco, o Senador ligou, pedindo para 
que aproveitássemos esse clima de convergência para 
apreciar essa matéria. Há muito tempo, precisávamos 
tê-la apreciado.

Agradeço a lembrança de V. Exª, Senador Ro-
mero Jucá.

Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Em votação o Projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CE, de redação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 361, de 2005, que será lido pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 819, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 361, de 2005.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 361 de 2005, que “prorro-
ga até o exercício fiscal de 2016, inclusive, o prazo de 
que trata o disposto no art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 
de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à 
atividade audiovisual e dá outras providências”, con-
solidando a Emenda nº 1, da Comissão de Educação, 
aprovada pelo Plenário.

ANEXO AO PARECER Nº 819, DE 2006

Prorroga até o exercício fiscal de 2016, 
inclusive, o prazo de que trata o disposto no 
art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, 
que cria mecanismos de fomento à atividade 
audiovisual e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É prorrogado até o exercício fiscal de 2016, 

inclusive, o prazo para a dedução de que trata o art. 
1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, e o art. 50 
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da Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001, devendo 
os projetos a serem beneficiados por esse incentivo 
ser previamente aprovados pela Agência Nacional de 
Cinema (ANCINE).

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Marco Maciel, ouço V. Exª com muita 
satisfação.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V. 
Exª, se não houver objeção por parte do Plenário, que 
seja incluída na Ordem do Dia desta sessão delibera-
tiva uma proposta de alteração do Regimento Interno 
da Casa, o que, a meu ver, vai colaborar para o melhor 
desempenho dos trabalhos, bem assim vai adaptá-lo 
às novas exigências da Constituição do nosso País.

Posteriormente, poderei oferecer esclarecimentos 
adicionais com relação à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL) 
– Não havendo objeção da Casa, e não há, a Mesa trata-
rá da mesma maneira a matéria sugerida por V. Exª por 
considerá-la muito importante, Senador Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 211, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 211, de 2006 (nº 
1.064/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre a Co-
operação nos Usos Pacíficos do Espaço Exte-
rior, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, 
em Kiev, em 18 de novembro de 1999.

Parecer favorável, sob nº 528, de 2006, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Atendendo solicitação do nobre Senador Mar-
co Maciel, passamos ao próximo item.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 27, de 2006 (apresentado 
como conclusão do Relatório Parcial nº 1, de 
2006, da Comissão Especial de Reforma do 
Regimento), que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal, para disciplinar a repre-
sentação partidária nos colegiados, o acesso 
à palavra, a tramitação em conjunto de propo-
sições legislativas, a retirada de proposições 
e as decisões tomadas mediante acordo de 
lideranças.

Parecer favorável, sob nº 639, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Edison Lobão e ad hoc: Sena-
dor Rodolpho Tourinho.

Sobre a mesa, propostas de adequação do pro-
jeto apresentadas pelo Relator, que serão lidsa pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

São lidas a seguintes:

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

Para a adequação do projeto aos demais dispo-
sitivos do Regimento Interno, proponho o seguinte:

1. Acrescentar, ao parágrafo único proposto pelo 
projeto ao art. 78, a expressão “salvo nos casos de 
posterior criação, fusão ou incorporação de partidos”, 
ficando assim redigido:

“Parágrafo único. Para fins de proporcio-
nalidade, as representações partidárias são 
fixadas pelos seus quantitativos à data da di-
plomação, salvo nos casos de posterior criação, 
fusão ou incorporação de partidos.”

2. Em conseqüência, torna-se necessário que o 
projeto inclua mais duas adequações ao Regimento 
Interno, quais sejam:

a) Acrescentar, ao final do caput do art. 
7º, a expressão “observado o disposto no art. 
78, parágrafo único, deste regimento”, ficando 
assim redigido:

“Art. 7º Por ocasião da posse, o senador 
ou suplente convocado comunicará à Mesa, por 
escrito, o nome parlamentar com que deverá 
figurar nas publicações e registros da Casa e 

a sua filiação partidária, observado o disposto 
no art. 78, parágrafo único, deste regimento.”

b) Na parte final do § 1º do art. 81, subs-
tituir a expressão “(...), até o encerramento da 
sessão legislativa respectiva, a proporcionalida-
de anteriormente estabelecida” pela expressão 
“a proporcionalidade estabelecida nos termos 
do parágrafo único do art. 78 deste regimento”, 
ficando assim redigido:

“Art. 81.  ................................................  
§ 1º A substituição de membro da comis-

são que se desligar do partido ao qual pertence 
o lugar na comissão não alterará a proporcio-
nalidade estabelecida nos termos do parágrafo 
único do art. 78 deste regimento.

1. Não incluir os incisos no art. 3º, pois este trata 
de sessões preparatórias. Parece-me que cabem me-
lhor nos arts. 59 (eleição da Mesa) e 78 (composição 
das comissões).

2. Art. 7º Por ocasião da posse, o Senador ou 
Suplente convocado comunicará à Mesa, por escrito, 
o nome parlamentar com que deverá figurar nas publi-
cações e registros da Casa e a sua filiação partidária, 
observado o disposto no art. 78, parágrafo único, deste 
Regimento. (NR) (Relator concordou)

3. Art. 14.  ..............................................
 ..............................................................  
II – se líder, uma vez por sessão:
a) por cinco minutos, em qualquer fase da 

sessão, exceto durante a Ordem do Dia, para 
comunicação urgente de interesse partidário; 
ou (inverteu-se a redação)

 ..............................................................
III – na discussão de qualquer proposi-

ção (art. 273), uma só vez, por dez minutos; 
(volta ao texto atual)

III-A. – na discussão de proposição em 
regime de urgência (art. 336), uma só vez, por 
dez minutos, limitada a palavra a cinco Sena-
dores a favor e cinco contra; (limites para re-
gime de urgência)

 ..............................................................
V – no encaminhamento de votação (art. 

308 e parágrafo único do art. 310), uma só vez, 
por cinco minutos;

V-A. – no encaminhamento de votação de 
proposição em regime de urgência (art. 336), 
uma só vez, por cinco minutos, o relator da 
Comissão de mérito e os líderes de partido ou 
bloco parlamentar ou Senadores por eles de-
signados; (limites para regime de urgência)

 ..............................................................
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IX – após a Ordem do Dia, pelo prazo de 
vinte minutos, para as considerações que enten-
der (art. 176); (Senador Tião Viana concordou)

X –  ........................................................
 ..............................................................
b)  ..........................................................
 ..............................................................
7 – a uso da palavra por cinco minutos; 

(acréscimo
 ...................................................... (NR)
4. Art. 15. Os prazos previstos no art. 14 

só poderão ser prorrogados, pelo Presidente, 
por um ou dois minutos, para permitir o en-
cerramento do pronunciamento, após o que o 
som do orador será cortado, não sendo lícito 
ao Senador utilizar-se do tempo destinado a 
outro, em acréscimo ao de que disponha. (NR) 
(A vedação havia desaparecido).

5. Art. 48.  ..............................................
 ..............................................................
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica à pro-

posição sobre a qual já exista parecer aprovado 
em Comissão. (adequação à LC nº 95/1998)

 ...................................................... (NR)
6. Art. 59. ...............................................
Novo § 1º Na constituição da Mesa é 

assegurada, tanto quanto possível, a repre-
sentação proporcional dos partidos e blocos 
parlamentares que participam do Senado (CF, 
art. 58, § 1º)

Novo § 2º Para os fins do cálculo de pro-
porcionalidade as bancadas partidárias são 
consideradas pelos seus quantitativos à data 
da diplomação. (sugestões que constam do art. 
3º do RI, na versão original do PRS)

Os atuais § 1º e 2º transformar-se-ão em 
§ 3º e 4º. (NR)

7. Art. 78. ...............................................  
Parágrafo único. Para fins de proporcio-

nalidade, partidárias são fixadas pelos seus 
quantitativos à data da nos casos de poste-
rior criação, fusão ou incorporação (Relator 
concordou)

8. Art. 81.  ..............................................  
§ 1º A substituição de membro da co-

missão que se desligar do partido ao qual 
pertence o lugar na comissão não alterará a 
proporcionalidade estabelecida nos termos 
do parágrafo único do art. 78 e 79 deste do 
Regimento. 

 ......................(NR) (Relator concordou)
9. Art. 156. A primeira parte da sessão, que 

terá a duração de cento e vinte minutos, será 

destinada à leitura do expediente e aos oradores 
inscritos na forma do disposto no art. 17.

 .......... (NR) (Adequação por causa das 
modificações do PRS nos arts. 14, I, e 156)

10. Art. 158. O tempo que se seguir à lei-
tura do Expediente será destinado aos orado-
res do período do Expediente, podendo cada 
um dos inscritos usar da palavra pelo prazo 
máximo de dez minutos, nas sessões delibe-
rativas, e por vinte minutos, nas sessões não 
deliberativas, sendo cabível a intercalação com 
as comunicações inadiáveis, o uso da palavra 
pelas lideranças ou as delegações destas. 
(Adequação ao art. 14)

§ 1º O Período do Expediente poderá 
ser prorrogado pelo Presidente, uma só vez, 
para que o orador conclua o seu discurso caso 
não tenha esgotado o tempo de que disponha, 
após o que a Ordem do Dia terá início impre-
terivelmente. (Há supressões)

§ 2º Se algum Senador, antes do térmi-
no no Período do Expediente, solicitar à Mesa 
inscrição para manifestação de pesar, come-
moração, comunicação inadiável ou explicação 
pessoal, o Presidente lhe assegurará o uso da 
palavra durante o Período do Expediente, sendo 
cabível a intercalação com oradores inscritos e 
o uso da palavra por delegação de liderança.

§ 3º No caso do § 2º, somente poderão 
usar da palavra três senadores, por cinco mi-
nutos cada um, durante o Período do Expe-
diente.

 ..............................................................
§ 6º Ressalvado o disposto no § 1º e no 

art. 160, II, não haverá prorrogação do Período 
do Expediente. (NR) (Há supressões) (Ade-
quação às mudanças no art. 14, sobretudo à 
ampliação do Expediente para duas horas)

11. Art. 162. A Ordem do Dia terá iní-
cio, impreterivelmente, às dezesseis horas, 
salvo prorrogação nos termos do art. 158, § 
6º. (NR)

12. Art. 215.  ..........................................  
I –  .........................................................  
c) de tramitação em conjunto de propo-

sição regulando a mesma matéria e o recurso 
de que trata o art. 48, § 3º, exceto se a propo-
sição constar da Ordem do Dia ou for objeto 
de parecer aprovado em Comissão;

 ..............................................................
IV – (Revogado.) ........................... (NR)
13. Art. 255.  ..........................................
 ..............................................................  
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II –  ........................................................
c)  ..........................................................
 ..............................................................  
12 – (não revogar)  ................................
 ...................................................... (NR)
14. Art. 2º (do PRS) São revogados o §1º 

do art. 210; o inciso IV do art. 215; e os itens 2 
e 8 da alínea c do inciso II do art. 255 do Regi-
mento Interno do Senado Federal. (Excluída o 
item 12 da alínea o do inciso II do art. 255).

15.(Incluir no PRS um art. 3º) “A parte 
da sessão Hora do Expediente passa a ser 
denominada Período do Expediente”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-
rante a Mesa.

Em discussão o Projeto e o expediente lido, em 
turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação o Projeto e a proposta do nobre 
Relator.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam o projeto e a proposta do Relator queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Especial de Reforma 

do Regimento Interno para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Especial 
de Reformado do Regimento Interno oferecendo a re-
dação final ao Projeto de Resolução nº 27, de 2006, 
que será lido pelo Srª 1ª Secretária em exercício, Se-
nadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

(*) PARECER Nº 820, DE 2006 
(Da Comissão Especial de Reforma 

do Regimento Interno)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 27, de 2006.

A Comissão Especial de reforma do Regimento 
Interno, criada pelo Requerimento nº 91, de 2005, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
nº 27 de 2006, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, para disciplinar a representação 
partidária nos colegiados, o acesso à palavra, a tra-
mitação em conjunto de proposições legislativas, a 
retirada de proposições e as decisões tomadas me-
diante acordo de lideranças, consolidando as mo-

dificações aprovadas pelo Plenário e procedendo 
adequações redacionais no texto.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006. – Senador Marco Maciel, Presidente – Sena-
dor Tião Viana, Relator.

(*) O anexo do presente Parecer será publicado posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra o Senador Romero Jucá. Depois, 
terá a palavra, pela ordem, o Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, foi combinado com a Mesa 
e com as Lideranças a votação de algumas auto-
ridades. Pergunto a V. Exª: em que momento, na 
programação, começaremos a votar os nomes das 
autoridades?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Na seqüência que combinamos com V. Exªs e 
com a Casa, votaríamos a Ordem do Dia, os emprésti-
mos dos Estados e, depois, o Fundeb, para, posterior-
mente, chegarmos à votação das autoridades.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, era o que eu ia perguntar a V. Exª, 
porque terão de ser realizadas quatro sessões.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Foi essa a ordem estabelecida.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem.) – Nobre Presidente, faço uma sugestão: não 
poderíamos deixar para votar os que não precisam de 
quorum qualificado depois e votarmos, imediatamente, 
os que precisam de quorum qualificado?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Poderemos começar pela matéria referente ao 
Fundeb, que precisa de quorum qualificado.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É 
claro, vamos começar pelo Fundeb, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pela Sra. 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys 
Slhessarenko.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 757, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 336, II, do Regimen-
to Interno, urgência para a apreciação do Projeto de Lei 
da Câmara nº 18, de 2006, que dispõe sobre a Organi-
zação Judiciária do Distrito Federal e Territórios.

Brasília, 4 de julho de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado.
A pedido do Senador Demóstenes Torres, passa-

se ao exame da matéria.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 18, DE 2006 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 757, de 2006-art.336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 18, de 2006 (nº 3.248/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
que dispõe sobre a organização judiciária do 
Distrito Federal e Territórios e revoga as Leis 
nºs 6.750, de 10 de dezembro de 1979, 8.185, 
de 14 de maio de 1991, 8.407, de 10 de ja-
neiro de 1992, e 10.801, de 10 de dezembro 
de 2003.

Parecer sob nº 696, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Demóstenes Torres, favorável, com 
Emendas nºs 1 a 6-CCJ, que apresenta.

Durante o prazo regimental ao Projeto foi ofere-
cida a Emenda nº 7-Plen.

Sobre a Mesa, requerimento que será lido pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 758, DE 2006

Requeremos, nos termos do art. 256, § 1º, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a retirada da Emen-
da nº 7 ao PLC nº 18/2006 (CD PL nº 03248/2004), 
que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito 
Federal e Territórios e revoga as Leis nºs 67.750, de 10 
de dezembro de 1979, 8.185, de 14 de maio de 1991, 
8.407, de 10 de janeiro de 1992, e 10.801, de 10 de 
dezembro de 2003. (Volume II).

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
Em discussão o Projeto e as emendas, em tur-

no único.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-

cutir.) – Sr. Presidente, quero apenas marcar uma 
posição. Não vou pedir verificação. Quero apenas 
dizer que, por não termos discutido o projeto no 
Governo nessa programação, iremos encaminhar 
contrariamente, liberando a Bancada para votar 
como queira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não mais havendo quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o Projeto, sem prejuízo das Emendas 
de nºs 1 a 6, da CCJ.

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

Aprovado.
Votação das Emendas de nºs 1 a 6, da CCJ, de 

parecer favorável.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 18, de 2006, que será lido pelo Srª 1ª Secretária 
em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 821, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2006 
(nº 3.248, de 2004, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 18, de 2006 (nº 3.248, de 2004, na Casa de origem), 

que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito 

Federal e Territórios e revoga as Leis nºs 6.750, de 10 

de dezembro de 1979, 8.185, de 14 de maio de 1991, 

8.407, de 10 de janeiro de 1992, e 10.801, de 10 de 

dezembro de 2003.

ANEXO AO PARECER Nº 821, DE 2006
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passamos à votação da redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria retorna à Câmara dos Deputados.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pela 

Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhes-
sarenko.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 759, DE 2006

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

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 82, de 2005 (nº 7.405/2002, na Casa de 
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a criação de funções comissionadas 
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho 
da 24ª Região e dá outras providências, já devidamente 
instruído pelo Parecer nº 411, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sala das Sessões, de maio de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação o requerimento.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado.

A pedido do nosso querido Senador Ramez Te-

bet:

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 82, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 759, de 2006-art.336, II)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 82, de 2005 (nº 
7.405/2002, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe 
sobre a criação de funções comissionadas 
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da 24ª Região e dá outras pro-
vidências.

Pareceres sob nºs 1.648, de 2005 e 

411, de 2006, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ra-

mez Tebet – 1º pronunciamento: favorável; 

2º pronunciamento: (em reexame, em aten-

dimento aos termos do Ofício nº 39/2006, do 

Conselho Nacional de Justiça), ratificando o 

parecer anterior. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas pe-

rante a Mesa.

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pau-

sa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.

Em votação.

As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, convocando sessão deliberati-
va extraordinária para as 19 horas e 43 minutos, com 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição 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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – FUNDEB).

Parecer sob nº 486, de 2006, da Co-
missão de Consittuição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às19 horas e 41 
minutos.)
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ÀS 19 HORAS E 43 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-

NADORES:

Ata da 96ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição 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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – 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.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas em fase de discussão em 
primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emen-
das, assinadas por um terço, no mínimo, da compo-
sição da Casa.

Transcorre neste momento a segunda sessão 
de discussão em primeiro turno, da proposta e da 
emenda.

Em discussão a proposta e a emenda, em pri-
meiro turno. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa, para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, convocando sessão deliberativa 
extraordinária para as 19 horas e 45 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 44 
minutos.)
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ÀS 19 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-

NADORES;

Ata da 97ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, 2006

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição 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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – 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.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas em fase de discussão em 
primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emen-
das, assinadas por um terço, no mínimo, da compo-
sição da Casa.

Transcorre neste momento a terceira sessão 
de discussão, em primeiro turno, da proposta e da 
emenda.

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa, para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, convocando sessão extraordi-
nária para as 19 horas e 47 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 46 
minutos.)
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ÀS 19 HORAS E 47 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-

NADORES:

Ata da 98ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, 2006

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição 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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – 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.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 358, do Regimento Inter-

no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-

co sessões deliberativas em fase de discussão em 

primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emen-

das, assinadas por um terço, no mínimo, da compo-

sição da Casa.

Transcorre neste momento a quarta sessão de dis-

cussão, em primeiro turno, da proposta e da emenda.

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-

rativa, para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

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

encerrar os trabalhos, convocando sessão extraordi-

nária para as 19 horas e 49 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 48 

minutos.)
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ÀS 19 HORAS E 49 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-

NADORES:

Ata da 99ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 822, DE 2006 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 174, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2000, que al-
tera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à 
saúde, consolidando as Emendas nº 1, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, e nº 2, da Comissão de As-
suntos Sociais, aprovadas pelo plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de julho de 
2006.

ANEXO AO PARECER Nº 822, DE 2006

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 174, de 2000.

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea f do inciso II do art. 12 da Lei nº 

9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................  
II –  ........................................................
 ..............................................................

f) cobertura de despesas de acompa-
nhante, no caso de pacientes menores de 
dezoito anos, inclusive quando se tratar de 
internação em unidade de terapia intensiva 
ou similar, desde de que haja prescrição mé-
dica;

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

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição 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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – 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.

Transcorre a quinta e última sessão de 
discussão da matéria.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

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

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para convocar, sobretudo a Bancada do PL, embora 
seja uma bancada muito pequena, pois teremos vo-
tação nominal, pelo que observei na abertura do pai-
nel e aproveitar para dizer que fiquei muito feliz com 
algumas coisas que percebi hoje. Quando esta Casa 
quer votar, Sr. Presidente, faz-se mudança de lei, de 
resolução, e isso é ótimo. Sobretudo eu, que sou pra-
ticamente um Senador novato, no primeiro mandato, 
aprendi que tudo é possível.

A política é a arte da conversação e do entendi-
mento, mas os Líderes precisam ser consultados. Votei 
a favor da mudança da resolução no ponto do prazo 
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para assinatura dos contratos, mas o Senador Romero 
Jucá disse que havia sido um acordo de Líderes. Pelo 
que sei, embora sendo de uma Bancada pequena, mi-
núscula, de apenas três Senadores, não fui consultado, 
apesar de estar de acordo com esse assunto. 

Deixo, então, o alerta de que a Bancada do PL 
é pequena – e V. Exª tem tido a maior consideração 
e deferência para comigo –, mas desejo e pretendo 
ser consultado em todas as questões, como acontece 
com os outros Líderes. Hoje, eu sou o Líder do PL, mas 
amanhã pode ser outro, que, provavelmente, vai querer 
o mesmo, pois é assim a tradição da Casa.

Portanto faço essa colocação não a V. Exª, mas 
aos nobres Pares. É preciso fazermos as afirmações 
quando elas acontecem. Se algum dia eu disser que 
fiz acordo com todos os Líderes, é porque realmente 
fiz acordo com todos os Líderes, porque sou um Lí-
der também. 

Confesso que não fui consultado, embora tenha 
votado a favor, e por isso pedi que a Mesa lesse a 
questão daquela emenda, porque não estava clara. 
Eu não havia sido consultado e não existia esse acor-
do, Sr. Presidente. Isso é somente para esclarecer 
bem os fatos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu queria, inclusive, pedir desculpas a V. Exª, 
porque, na intervenção inicial, eu não tinha entendido 
o sentido da pergunta. Tão logo o entendi, fiz questão 
de ler o artigo e demonstrar cabalmente a excepcio-
nalidade.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. Pre-
sidente, por isso eu pedi, naquele momento, a leitura. 
Alguém pode até ter imaginado que eu quisesse criar 
qualquer dificuldade. 

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

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Pelo 
contrário. Eu gosto de saber o que estou votando. Como 
era uma emenda de plenário, uma manobra – regi-
mental, mas uma manobra – para que se assinassem 
os contratos, eu queria me inteirar, porque, inclusive, 
meu Estado é interessado e a matéria é polêmica. Eu 
deveria ter sido consultado para esse acordo.

Conversei com a Líder Ideli Salvatti, que me disse 
que também não foi consultada. Eu disse que votaria e 
estaria a favor, uma vez que me declarei favorável ao 
empréstimo. Por isso estou fazendo esta justificativa 
e esta observação.

Volto a dizer que quando esta Casa quer, ela 
vota. Somente não vota quando não quer. Quando o 
Congresso e o Senado são atacados, há pessoas que 
não gostam, mas às vezes temos culpa, sim, porque 
deixamos tudo para a última hora.

Na semana passada, Sr. Presidente, referindo-me 
à legislação eleitoral, eu disse que deixamos passar 
a hora. De agora em diante, vou ficar alerta, porque 
também tive culpa naquela questão. Alertei para o 
fato da tribuna, mas não tive forças, naquele momen-
to, porque ainda não era Líder. Entretanto, de agora 
em diante, no exercício do meu mandato, se eu tiver 
força, não deixarei que as coisas passem da hora, so-
bretudo aquilo que, na minha visão, deve ser votado 
no momento certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª, Senador 
João Ribeiro.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassu-
na, pela ordem.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao mesmo 
tempo em que convoco todos os Senadores do PMDB, 
pois haverá votação nominal, comunico a todos os Es-
tados que tiveram empréstimos aqui relatados que o 
Ministro da Fazenda – acabei de comunicar-me com 
seu gabinete – já assinou todos os contratos, sem ex-
ceção. Portanto, todos os empréstimos foram assina-
dos pelo Ministro da Fazenda.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
mesmo passo em que convoco todos os Senadores do 
PSDB para virem ao plenário honrar o compromisso 
de apreciar os nomes das autoridades sugeridas pelo 
Governo, conforme o acordo de Lideranças feito sob o 
patrocínio de V. Exª, devo, a par de me congratular com 
o Ministro Guido Mantega pela atitude agora mesmo 
registrada pelo Líder Ney Suassuna, fazer uma pon-
deração que julgo da maior gravidade. 

Senador Tasso Jereissati, o Ministro Guido Man-
tega publicou um documento que é o resumo de sua 
análise da economia para 2006, inclusive com algo 
que não é bem próprio de um Ministro da Fazenda, 
que deve se impor pela sobriedade – e nisso obrava 
bem o seu antecessor –, fazendo comparações entre 
momentos diferentes, enfim. 

No entanto, há algo grave que devo levar ao co-
nhecimento da Casa. O documento do Ministro Mantega 
contabiliza como investimento realizado na gestão Lula 
apenas valores empenhados que, no final do ano, são 
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liquidados pelo Siaf mas, logo após, são devidamente 
corrigidos, quando o sistema gera restos a pagar.

Isso vai ficar bem claro a partir de agora. No ano 
passado, portanto, ao invés de 17,3 bilhões de investi-
mento da União, que foi o valor empenhado, o valor de 
fato investido se aproximou, mas não chegou a R$11 
bilhões. Ou seja, ao invés de o investimento da União 
ter sido de 0,9% do PIB, ele, na verdade, mal atingiu 
0,6% do PIB. O documento do Governo, então, preci-
sa ser contestado, porque ele é, no mínimo, falacioso. 
Eu tenho muito apreço pessoal pelo Ministro Mantega, 
mas foi, no mínimo, falacioso. É o mínimo que posso 
dizer. É o mais gentil adjetivo que posso encontrar 
neste momento. 

O Ministro fala em investimento de 19 bilhões 
neste ano, quando o próprio decreto do Governo não 
autoriza mais do que 15 bilhões. Veja bem, Sr. Presi-
dente, ele fala em 19 bilhões, o decreto do Governo não 
autoriza mais do que 15 e eu estou, aqui, afirmando 
que ele não atingirá 15 bilhões.

Ainda mais, do total de investimento executado 
até o dia 30 de junho deste ano – 5,1 bilhões –, algo 
como 3,8 bilhões são investimentos que foram empe-
nhados no ano passado e que estão sendo executa-
dos agora. Então, está havendo uma grande confusão, 
no fundo, no fundo, somando-se os mesmos números 
para se chegar a um resultado que o Ministro julga 
portentoso, e que ainda assim seria medíocre, mas 
que não é o real.

O Ministro está contabilizando esses investimen-
tos por duas vezes: no ano passado, de forma errada, 
e novamente neste ano. 

A grosso modo, o erro que o Ministro faz é mais 
ou menos o seguinte: alguém coloca na conta do Go-
verno, sob a forma de empenho, R$10 bilhões a título 
de investimento e isso é executado no próximo ano. 
Então, o Governo, na sua estatística falaciosa – é a 
forma mais gentil de me referir a ela –, diz que inves-
tiu, nessa conta que eu simulei, R$20 bilhões em dois 
anos, ou seja, é um erro grosseiro. 

Sr. Presidente, não fosse a proximidade do re-
cesso – estou meditando sobre isto, pois não sei se 
ainda cabe –, talvez valesse a pena a convocação do 
Ministro à Comissão de Assuntos Econômicos, para 
discutirmos esmiuçadamente esse seu documento, que 
a assessoria técnica do PSDB estudou e que mostra, 
de início, erros bastante rudes. Se fossem somente 
rudes, seriam perdoáveis e corrigíveis, mas são er-
ros que visam a criar uma situação de euforia numa 
economia que deve ser vista, pelas pessoas lúcidas 
do País, como uma economia de véspera de um ano 
que já aponta para uma crise fiscal, seja quem for que 
venha a ser o Presidente da República em 2007. Dizer 

o contrário é ser inverídico, é ser inveraz, é ser falso 
com a Nação.

Senador Tasso Jereissati, ouço V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Tasso Jereissati, com a palavra .
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Arthur Vir-
gílio, com a licença do Presidente, a denúncia que V. 
Exª acaba de fazer é de extrema gravidade, porque me 
parece que, pela primeira vez, um Ministro da Fazenda 
abre mão das responsabilidades de seu cargo para, 
com efeitos e propósitos puramente eleitorais, levantar 
estatísticas falseadas pelo Governo Federal.

Mesmo a esta altura, Senador Arthur Virgílio – 
vejo o Presidente da CAE, Senador Luiz Otávio, aqui 
ao nosso lado –, penso que ainda cabe convidarmos 
o Ministro da Fazenda a vir à CAE dar uma explicação 
de como o Ministro da Fazenda divulga dados oficiais 
do Governo falseados. Isso é de extrema gravidade. O 
Ministro da fazenda deve zelar pela credibilidade da sua 
palavra como instrumento fundamental de condução e 
de administração de política econômica. O fato de S. 
Exª usar dados falseados, para fazer política eleitoral, 
enganando a população brasileira e tirando a credibi-
lidade do Ministério da Fazenda, parece-me, Senador 
Cristovam Buarque, extremamente grave. Penso que 
vale a pena convocarmos o Ministro, mesmo diante 
da proximidade do recesso, nem que seja em reunião 
extraordinária – vejo que os Senadores Arthur Virgílio 
e Luiz Otávio também concordam com isso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela 
ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, vejam bem: o Senador Tasso Jereissati 
complementa minha preocupação, e o Senador Luiz 
Otávio, com a prestimosidade de sempre, dispõe-se 
a ouvir o Ministro já na próxima terça-feira, para que 
S. Exª nos explique esse documento.

Vou repetir, Senador Cristovam Buarque: ele em-
penha “x” e declara que foi isso o investido. Depois, 
ele desfaz isso no outro ano. Dou um exemplo: no 
ano passado, o investimento da União foi de 0,6%, e 
o Ministro trata, em um documento que é de suposta 
seriedade técnica, como investimento de 0,9% a en-
cargo da União. Isso é muito grave.

Por outro lado, há outra manobra. Dei o seguin-
te exemplo: alguém pega R$10 bilhões, coloca-os na 
conta do Governo e não os executa. No ano seguinte, 
esse dinheiro, então, é executado. Somam-se R$10 
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bilhões com R$10 bilhões, o que dá R$20 bilhões. 
Que R$10 bilhões mais R$10 bilhões significam R$20 
bilhões, Senador Suplicy, nós sabemos todos. Mas o 
que precisamos saber é o quanto R$10 bilhões repre-
sentam de percentual, se queremos aferir, com isso, 
o investimento da União. E o Ministro está somando 
R$10 bilhões com R$10 bilhões, para termos a idéia 
de que foi de R$20 bilhões o resultado de investimen-
to da União. Isso é grave. É grave, porque estou com 
um documento que tem de merecer o nosso apreço. 
Eu já não gosto do método, da figura, dessa coisa de 
“pela primeira vez na história”, de “quem inventou o 
Brasil”. O Presidente ia ser hexacampeão. Pela primeira 
vez na história, o Brasil teria sido hexacampeão. Sua 
Excelência deve estar morrendo de raiva do Zidane, 
porque estava com toda a pantomima montada. Essa 
é que é a verdade. A Miriam Leitão, hoje, foi absolu-
tamente genial ao discutir essa lamentável derrota da 
Seleção Brasileira, mas com o realismo de quem vê o 
fato político com realismo.

Ao Ministro da Fazenda incumbe ser absoluta-
mente sério tecnicamente, ser sóbrio intelectualmen-
te. S. Exª não pode misturar, não pode fazer o jogo do 
candidato, não pode fazer o jogo do politiqueiro. Tem 
de dizer algo em que acreditem os da Oposição e os 
do Governo. Aqueles que pegam um documento do Mi-
nistro da Fazenda num País maduro como o Brasil, de 
economia madura como a brasileira, têm de acreditar 
no documento, seja o Senador Arthur Virgílio, seja o 
Senador Cristovam Buarque, seja o Senador Eduardo 
Suplicy, seja o Senador Flexa Ribeiro, seja o Senador 
Tasso Jereissati, seja o Senador Renan Calheiros. Não 
pode haver um documento que, de repente, à primeira 
vista, esboroa quando apanhamos o Governo de cal-
ças curtas na contradição técnica.

Tomara que não tenha havido, Senador Ramez 
Tebet, a terrivelmente famosa e malfadada má-fé po-
lítica, ou seja, aquela coisa meio stalinista!

Bem a propósito, tenho aqui uma outra coisa a 
dizer a V. Exª em tom de absoluta estupefação: o Go-
verno está distribuindo, Sr. Presidente Renan Calhei-
ros, uma carta ou, melhor dizendo, um Pravda – é um 
Pravda, em que há o retrato do Presidente da Repú-
blica – peço que isto vá para os Anais – intitulado “O 
segredo de Lula. Um ano de bombardeios na mídia e 
no Congresso não abalou a liderança do Presidente. 
De onde vem essa resistência?”. Há a fotografia de 
alguém do Palácio. E, lá dentro, há acusações à Opo-
sição: “Críticas à imprensa”. Eles falam que “seguiam 
pelos valores da ética, da democracia, da participação 
social e da solidariedade”, esquecendo-se de que há 
outra ética, a de não pagar mensalão, a de não “san-
guessugar” os cofres públicos, tudo aquilo!

Essa revista é tudo, menos um veículo de in-
formação isenta. Diz, por exemplo, que, “apesar de 

tentar construir a imagem de bonzinho, o PSDB usou 
de rolo compressor para impedir, na Assembléia Le-
gislativa de São Paulo, CPIs”. Então, eles dão opinião 
e não se referem, por exemplo, ao fato de que este 
Governo não tem feito outra coisa a não ser boicotar 
o funcionamento das CPIs, que se tem desenrolado 
aqui, nesta terra.

E aqui vamos nós. Eles dizem assim: “Eu consul-
tei o jornalista hoje e perguntei a ele: o que você acha 
disto aqui?”. E ele disse assim: “Isso é tudo, menos 
algo jornalístico; é algo de propaganda”. E aí eles fa-
zem, nessa revista, que é visivelmente custeada com 
dinheiro oficial, uma dialética medíocre, uma dialética 
canhestra! Eles colocam, lá em cima, a Daspu e, lá em 
baixo, a Daslu, tentando estabelecer a mais medíocre 
forma de luta de classe que se poderia pensar nesta 
terra! Marx não seria tão baixo, até porque era eleva-
do; Engels não seria tão rebaixado, porque era um 
homem preparado e absolutamente genial. Mas, aqui, 
tentaram reduzir a luta de classes – que vejo superada 
como forma de se compreender o mundo político, o 
mundo econômico de hoje – a uma oposição entre a 
Daslu, que para a revista é das grã-finas, e a Daspu, 
que, segundo ele, seria algo popular, algo elogiável, 
enfim. Considero isso lamentável!

Mais lamentável ainda, Sr. Presidente, é quando 
há dinheiro do povo. Considero-me vitorioso, porque 
vejo que os Srs. Senadores continuam sendo bom-
bardeados com aquele tal “em questão”. Fiz aqui uns 
quinhentos apelos ao então Ministro Gushiken, que 
começou Ministro e que foi sendo rebaixado, rebaixa-
do... Não sei hoje o que ele é lá. Começou como ma-
rechal de campo e hoje deve ser cabo no Palácio do 
Planalto. Mas lhe pedi: “Ministro, não me mande mais! 
Eu não quero na minha casa!” Eu lhe expliquei isso 
com razões humanas. Tenho uma filhinha, a Carolzi-
nha, que tem onze anos hoje; na época, ela tinha oito 
anos. Como é que a Carol vai ler aquela coisa feita 
ao estilo do Pravda, em estilo stalinista? Como é que 
essas falsas verdades vão entrar na cabeça da minha 
filhotinha? Então, disse: “Olha, isso aí é como se fosse 
sexo explicito”. Então, pintou uma cena dessa na tele-
visão, tiro a Carolzinha da sala. Pintou um documento 
desse, tiro a Carolzinha da minha sala, porque minha 
filhota tem de crescer com a cabeça saudável. Enfim, 
eu lhes pedi isso, e eles me atenderam. Não sei se os 
outros continuam recebendo isso, mas, para mim, eles 
não mandam mais.

Esta é uma denúncia que faço, Sr. Presidente: 
estão-se dirigindo a sindicalistas com o dinheiro do 
povo, tentando fazer lavagem cerebral, tentando es-
tabelecer uma luta de classes medíocre, medíocre a 
mais não poder, desvirtuando o sentimento de classe. 
E só posso mesmo dizer que são pessoas que não têm 
compromisso com a democracia, que visam ao pen-
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samento único, que não hesitam e que não se detêm 
diante da figura do objetivo final.

Se o objetivo final, para eles, é visto como justo, 
passam por cima do pescoço de quaisquer criancinhas, 
de quaisquer velhinhas, desde que cheguem ao cha-
mado objetivo final!

Então, ficam as duas denúncias, Sr. Presidente. E 
a primeira me parece da maior gravidade, a ponto de 
já termos o convite, que será feito pelo Senador Luiz 
Otávio, para que, na terça-feira, possamos contrastar a 
nossa visão em relação ao documento do Ministro Guido 
Mantega com a visão do Ministro Guido Mantega.

Não considero justo nem correto que, do Minis-
tério da Fazenda, saia um documento, Sr. Presiden-
te, que venha a torcer números, que venha a criar 
otimismos. De lá, Senador Garibaldi, tem de sair o 
documento da verdade. A verdade pode ser boa ou 
ruim para o Governo, mas a estatística não pode ser 
transformada naquilo que Roberto Campos dizia – e 
não quero acreditar nisso como sendo a estatística: 

“A estatística é uma coisa terrível, porque é como o 
biquíni: mostra tudo e tapa o essencial”. A estatística 
tem de mostrar tudo; tem de mostrar a verdade; tem 
de mostrar os números frios e secos, para que cada 
um analise aquilo que tem de ser analisado e tire suas 
conclusões a respeito da prosperidade ou das dificul-
dades econômicas do País.

Sr. Presidente, são esses os dois registros que 
faço, na medida em que reitero a convocação para que 
todos os Senadores do PSDB estejam neste plenário 
para honrarmos o compromisso que assumimos, vo-
tando hoje as autoridades necessárias para o funcio-
namento da máquina governamental.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

O Brasil tem um novo Pravda, impresso em co-
res, em formato de revista e com propaganda maciça 
do Governo petista e do Presidente Lula, embora não 
seja editada pelo Palácio do Planalto.

Propaganda, sim, e dirigida! Daí a semelhança 
com os veículos ditos informativos que ditaduras cos-
tumam manter em circulação.

Esse Pravdazinho tem o nome de Revista do 
Brasil e os sindicatos que a distribuem declaram, em 
circular, que seu objetivo “é levar informação de quali-
dade (...) sob um ponto de vista diferente daquele da 
grande imprensa”.

E mais: aspas para a circular que acompanha os 
exemplares da revista:

“– (...)tem o objetivo de fazer da infor-
mação também um objeto de transformação 
da País.”

Os donos do Pravda tupiniquim não ex-
plicam, porém, que projeto é esse, embora 
qualifiquem a revista como veículo que (...) 
“se guia pelos valores da ética, democracia, 
participação social e solidariedade!”.

Bem traduzido, isso quer dizer que nada do que 
aí está, na imprensa livre e democrática brasileira, é 
ético nem é democrático.

Esse Pravda traz na capa uma foto de Lula, feita 
por um fotógrafo da Presidência da República, o que 
equivale a dizer que, se não é órgão oficial do Planal-
to, tem seu apoio.

Ou seja, ético e democrático é o Governo do Men-
salão, o Governo dos dólares na cueca, do dinheiro 
empurrado para o bolso de um diretor dos Correios, 
das sanguessugas e da corrupção deslavada via Va-
lerioduto e Okamoto.

A Revista Pravda do Brasil pode ser tudo, menos 
veículo de informação isenta. Elogia o Governo Lula 
por nada e tenta reduzir a imagem de Geraldo Alkmin, 
com uma pretensa reportagem sobre o Carandiru.

E diz: “Apesar de tentar construir imagem de bon-
zinho, o PSDB usou de rolo compressor para impedir, 
na Assembléia Legislativa, CPI que investigariam seu 
Governo.”

É fazer pouco do leitor! Será que ninguém se 
lembra de que o Governo Lula e o PT sempre ten-
taram impedir as CPIs do Senado, da Câmara e do 
Congresso?

Senhores Senadores, Senhoras Senadoras,

Perguntei a um jornalista dos muitos que freqüen-
tam esta Casa sua opinião sobre a Revista do Brasil. 
Resposta, de chofre: não é órgão informativo; não é 
jornalístico; é de propaganda!

Pelo tom das pretensas matérias publicadas no 
primeiro número da revista, seu objetivo não declara-
do é o populismo. Na página 26, por exemplo, há uma 
clara crítica à loja Daslu, de São Paulo, dizendo:

“(...) com irreverência, criatividade e res-
ponsabilidade (sic), a DASPU zomba da DAS-
LU e mostra que grife não é só questão de 
preço.”

DASPU seria uma iniciativa criada para se con-
trapor à DASLU, tão emblemática e eleitoreiramente 
perseguida pelo Governo Lula.

Uma das entrevistadas é mentora da DASPU, 
que, entre outras coisas de mau gosto, afirma:

“(...)Eu acredito em movimento social, 
não em movimento social babaca (sic).”

Que linguagem é essa?
Por último, para não ir mais além na análise dis-

so que chamam de revista, uma das matérias conde-
na até o telefone celular, sustentando que se trata de 
aparelho “capaz de criar dependência e impulsionar 
uma indústria que não para de inventar formas de se-
duzir. Mas ainda há quem resista a esse Big Brother 
de bolso.”

Encerro, Senhor Presidente, com uma frase para, 
sem me nivelar ao estilo dessa publicação fasciotizante 
dizer apenas que a tal Revista do Brasil é o “fim-da-
picada”. É contra tudo e contra todos, menos contra 
os fiéis amigos do mensalão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Tem a palavra o Senador Luiz Otávio, pela 
ordem.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero 
responder ao Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB, 
e ao Senador Tasso Jereissati, Presidente Nacional 
do PSDB, que a Comissão de Assuntos Econômicos 
funcionará normalmente na próxima terça-feira. Já 
existe a pauta para a reunião. Não haverá qualquer 
empecilho ou embaraço. Ao contrário, apóio o con-
vite ou a convocação do Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, para esclarecer esses fatos, até porque a 
Comissão de Assuntos Econômicos já tem um reque-
rimento aprovado, chamando S. Exª para discutir outro 
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tema. Porém, abriremos a pauta exclusivamente ou, se 
houver outra matéria, daremos prioridade para ouvir o 
Ministro da Fazenda.

A Comissão de Assuntos Econômicos sempre 
teve, mesmo da parte do Presidente Lula, da equipe 
econômica, principalmente quando comandada pelo 
Ministro Antonio Palocci, total apoio e relacionamento 
institucional com esta Casa. E sempre que foi convi-
dado, convocado, esteve aqui para esclarecer todos 
os fatos.

Deixo o registro, e já fica aqui convidado ou con-
vocado pela Comissão de Assuntos Econômicos o 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Continua em discussão a matéria.

Consulto os Senadores Flávio Arns, Alvaro Dias, 
Pedro Simon, Eduardo Azeredo se retiram as emendas 
apresentadas à Mesa. (Pausa.)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

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

Se for o caso, poderemos fazer com que essas 
emendas tramitem autonomamente. Em vez de tra-
mitarem como emendas ao Fundeb, podem tramitar 
normalmente como PEC na Casa.

Senador José Jorge, nobre Relator da matéria, 
tem V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, houve a apresentação de seis emendas, 
agora emendas de Plenário, todas com 27 assinaturas, 
no mínimo. Fiz um apelo aos primeiros autores das 
emendas, e todos concordaram em retirá-las.

Vou dar uma pequena explicação para justificar 
por que S. Exªs retiraram as emendas. Se sobrasse 
uma emenda, o projeto todo voltaria para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, e, portanto, não 
poderíamos votar hoje o projeto do Fundeb. Fiz um 
apelo, e todos atenderam. O primeiro foi o Senador 
Flávio Arns, que é autor de uma emenda que acres-
centava o seguinte artigo: “Para fim das distribuições 
de recursos, a que se refere o inciso II, aos Estados 
e Municípios, serão consideradas matrículas de alu-
nos com deficiência de escolas especiais mantidas 
por instituições sem fins lucrativos”. Essa emenda era 
para incluir alunos da Apae ou de assemelhados na 
distribuição dos recursos do Fundeb. Não há nenhum 
artigo no projeto do Fundeb que proíba essa distribui-
ção. Portando, essa decisão está implícita no projeto. 
O desejo do Senador Flávio Arns era torná-la explícita, 
o que ficaria melhor. Mas, de qualquer maneira, como 
haverá um projeto de lei regulamentando o Fundo, 

então tomaremos o cuidado para que, nele – não só 
o Senador Flávio Arns como todos nós trabalharemos 
nesse sentido –, isso fique explícito. Então, com esse 
argumento, o Senador Flávio Arns concordou em re-
tirar a emenda.

A segunda emenda suprime o termo “em efetivo 
exercício”, que está em um artigo, e foi transformada 
em destaque supressivo dessas palavras. Daremos 
parecer favorável. Portanto, o Senador Alvaro Dias 
concordou.

A terceira emenda, também do Senador Alvaro 
Dias, trata exatamente de uma questão que foi discu-
tida e é praticamente substitutiva. Esse assunto já foi 
discutido e aprovado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. S. Exª também concordou em 
retirá-la.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em retirá-la. Muito bem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – A outra emen-
da é do Senador Pedro Simon, com quem já conver-
sei. S. Exª concordou em retirá-la. Trata-se de uma 
emenda que também foi discutida na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e se parece com a 
do Senador Alvaro Dias.

A última emenda é do Senador Eduardo Aze-
redo e segue a mesma linha da emenda do Senador 
Flávio Arns, que incluiria: “e nas escolas de educação 
especial, mantidas por instituições sem fins lucrativos”. 
Nós consideremos que isso é permitido pela emenda. 
Não está explicitado, mas será explicado no projeto 
de regulamentação.

Então, Sr. Presidente, com isso, não temos mais 
nenhuma emenda. 

Portanto, peço a palavra, quando V. Exª me per-
mitir, para que eu possa apresentar o meu relatório.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Com a palavra V. Exª, para apresentar o re-
latório.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Então, vou 
falar da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Será um honra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Relator.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não vou ler o 
relatório todo porque foi publicado e distribuído. Para 
fazermos uma coisa mais rápida e de forma mais práti-
ca, lerei apenas uma pequena explicação que fiz para 
que todos possam entender o que estamos votando.

O principal objeto da PEC nº 09, de 2006, é a 
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) para ampliar o mecanismo de 
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financiamento inaugurado pelo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valoriza-
ção do Magistério (Fundef), que se limitava ao ensino 
fundamental e obrigatório. Portanto, o Fundeb é uma 
ampliação e uma continuação do Fundef.

O Fundef abrange 15% dos principais impostos e 
transferências vinculados à educação (ICMS, Fundo de 
Participação dos Estados, Fundo de Participação dos 
Municípios, IPI/exportação e Lei Kandir), no âmbito de 
cada Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, num 
fundo contábil redistribuído para o Governo estadual 
e para as prefeituras em proporção a suas matrículas 
no ensino fundamental. O Fundeb será composto de 
20% – portanto 5% a mais – desses mesmos impostos 
e também do IPVA, do ITCD e do ITR, redistribuídos 
entre o Estado e seus Municípios de acordo com o 
número de matrículas em todas as etapas e modali-
dades da educação básica pública. Essas matrículas 
serão ponderadas, segundo fatores de diferenciação 
a serem definidos na lei de regulamentação do Fun-
do, respeitando-se os níveis de atuação prioritária dos 
Entes federados: isto é, educação infantil e ensino fun-
damental, no caso dos municípios; ensino fundamental 
e ensino médio, no caso dos Estados.

No Fundef, permanecem fora do Fundo, embora 
constitucionalmente vinculados à educação, 25% dos 
demais impostos e 10% dos impostos que o compõem. 
Da mesma forma, estão fora do Fundeb, mas vincu-
lados à educação, 25% dos impostos de arrecadação 
própria dos municípios e do imposto de renda retido 
na fonte de servidores públicos estaduais e municipais, 
bem como 5% dos impostos de transferência que o 
comporão. Vale dizer que a implementação do Fun-
deb será gradual. O texto aprovado na Câmara previa 
a integralização dos recursos municipais e estaduais 
e das matrículas em quatro anos. O substitutivo apro-
vado na CCJ, que é o que estamos votando, reduziu 
esse prazo para três anos, atendendo a demandas 
apresentadas nas audiências públicas.

A União participará do Fundeb, complementando 
os fundos estaduais em que a disponibilidade de re-
cursos por aluno não atingir um valor mínimo definido 
nacionalmente, de acordo com a fórmula a ser explicita-
da na lei de regulamentação. No Fundef, essa comple-
mentação foi-se reduzindo anualmente, uma vez que o 
valor mínimo foi mantido, artificialmente, diga-se, muito 
baixo. Hoje, a complementação é da ordem de R$400 
milhões, concentrada em praticamente apenas dois 
Estados. Somente dois Estados recebem, na prática, 
complementação federal: Pará e Maranhão.

No Fundeb, a União terá uma participação maior. 
A PEC define os valores a serem complementados, 
que foram, inclusive, antecipados em um ano pelo 

substitutivo do Relator: no mínimo, R$2 bilhões no pri-
meiro ano do Fundeb; R$3 bilhões no segundo; R$4,5 
bilhões no terceiro; e 10% do total dos fundos, a partir 
do quarto ano. Dessa forma, assegura-se que a parti-
cipação federal seja crescente e estima-se beneficiar 
pelo menos um terço dos Estados brasileiros.

Assim como no Fundef, o Fundeb reserva 60% 
de seus recursos para a remuneração do magistério. 
Mas a PEC traz uma novidade: explicita que o piso 
salarial dos profissionais da educação, mencionado 
no art. 206 da Constituição, tem caráter nacional e 
deve ser disposto em lei específica. Para não retar-
dar a vigência do Fundeb, o substitutivo aprovado na 
CCJ retirou de sua lei de regulamentação a definição 
do piso, mantendo apenas a obrigação de que ela de-
termine prazo para que esse piso seja fixado, no que 
se refere aos profissionais do magistério público em 
efetivo exercício.

A principal polêmica que cercou os debates reali-
zados na CCJ referiu-se à necessidade de instituir não 
um, mas três fundos distintos no âmbito de cada Esta-
do, além de um fundo da União para complementá-los. 
Esses fundos seriam separados, por etapa, da educa-
ção básica, ou seja, haveria um fundo para o ensino 
fundamental, com recursos do Estado e Municípios; 
um fundo para a educação infantil, só com recursos 
dos Municípios; e um fundo do ensino médio, só com 
recursos do Estado. A Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), no fundamental e médio, não seria financiada 
por nenhum dos três fundos.

O principal objetivo dessa proposta era assegu-
rar que não houvesse migrações indevidas de recur-
sos entre Estado e Municípios e que a expansão de 
todas as etapas da educação básica não se fizesse 
em detrimento do ensino fundamental, que, embora 
universalizado, ainda precisa melhorar – e muito – a 
sua qualidade.

Outra preocupação levantada era a de que, com 
um fundo único, a EJA tivesse uma explosão de de-
manda que inviabilizasse o fundo, ainda mais tendo em 
conta que boa parte de sua oferta é não-presencial.

Para responder a essas preocupações, o substitu-
tivo buscou uma solução intermediária entre a proposta 
do fundo único e a proposta dos três fundos. A idéia é 
ter um fundo único com algumas “travas”, para evitar 
que o investimento per capita do ensino fundamental 
se reduza e para prevenir hipotéticas migrações de 
recursos dos Municípios para o ensino médio e dos 
Estados para a educação infantil. Nessa linha, são as 
seguintes inovações do substitutivo:

1) a possibilidade de que a lei de regu-
lamentação defina os percentuais máximos 
de apropriação de recursos pelas diversas 
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etapas e modalidades da educação básica, 
observados os pressupostos constitucionais 
de atendimento e as metas do plano nacional 
de educação;

2) a determinação de que o valor por 
aluno do ensino fundamental no âmbito de 
cada Estado não seja inferior ao valor pratica-
do no último ano de vigência do Fundef. A lei 
de regulamentação, ao tratar da organização 
e distribuição dos fundos, deverá assegurar a 
manutenção desse valor em termos reais;

3) o princípio de que o total de recursos 
aportados pelo conjunto dos Municípios de 
determinado Estado não pode ser maior do 
que o total de recursos aplicados por aquele 
fundo no ensino fundamental e na educação 
infantil. Da mesma forma, o total de recursos 
aportados pelo Estado ao fundo não pode ser 
maior do que o total de recursos aplicados pelo 
mesmo fundo no ensino fundamental e médio. 
Como o ensino fundamental contempla nove 
séries e é de responsabilidade compartilhada 
(em contraposição às três séries do médio ou 
cinco anos da educação infantil), ele funciona-
ria como um “colchão” para a aplicação dos re-
cursos; e é de responsabilidade compartilhada 
(em contraposição às três séries do médio e 
aos quatro ou cinco anos da educação infan-
til), ele funcionaria como um “colchão” para a 
aplicação dos recursos. 

4) a explicitação de que o Fundef desti-
na-se às matriculas presenciais. 

O substitutivo aprovado pela CCJ ainda traz ou-
tras novidades para o Fundeb, tais como: 

1) a possibilidade de que até 10% sejam 
distribuídos para todos os Estados, por meio 
de programas de melhoria da qualidade da 
educação, independentemente do critério do 
valor mínimo por aluno;

2) a proibição de qualquer tipo de restri-
ção à entrega dos recursos da complementa-
ção da União e a responsabilização da autori-
dade em caso de seu não-cumprimento;

3) A garantia de atualização dos valores 
previstos para a complementação federal sem a 
constitucionalização de um indexador oficial;

4) a supressão do dispositivo que pre-
via o ajuste das contribuições dos Estados e 
Municípios em cinco anos, incompatível com 
a aceleração da implementação do Fundeb, 
sem prescindir do princípio de que a melhoria 

da qualidade do ensino seja assegurada no 
financiamento da educação básica.

Além de instituir o Fundeb, também são introdu-
zidas modificações no corpo permanente da Cons-
tituição. Às modificações aprovadas pela Câmara, o 
substitutivo do Senador José Jorge agregou as se-
guintes contribuições:

1) compatibilização dos arts. 7º e 208 à 
ampliação do ensino fundamental para nove 
anos, que resulta na destinação da educação 
infantil para as crianças de até cinco anos de 
idade (em lugar de seis anos);

2) dispositivo para atribuir à lei a função 
de definir as categorias de trabalhadores consi-
derados profissionais da educação, explicitan-
do que a exigência de concurso e piso salarial 
se restringe às áreas públicas;

3) ampliação das áreas de aplicação 
dos recursos da contribuição social do PIS/
PASEP, para atender à educação profissional 
dos trabalhadores e à educação infantil de 
seus dependentes.

A instituição do Fundeb representará um passo 
adiante na educação brasileira. Com ele, o salto inclu-
sivo observado no ensino fundamental com o Fundef 
poderá expandir-se para toda a educação básica, com 
eqüidade, no âmbito de cada Estado.

É certo que o financiamento não é condição 
suficiente para resolver os problemas da educação 
brasileira, mas, sem dúvida, é uma das condições ne-
cessárias para tal.

Portanto, Sr. Presidente, hoje é um dia importan-
te no Senado Federal, porque, finalmente, depois de 
60 dias em que a pauta ficou trancada por medidas 
provisórias enviadas pelo Governo, vamos aprovar o 
Fundeb em um prazo que permite que ele seja imple-
mentado o mais rápido possível.

Gostaria de acrescentar que o Fundeb é, na rea-
lidade, o passo inicial de um processo, porque vi muita 
propaganda do Governo na televisão no sentido de 
que o Fundeb resolveria o problema da educação. O 
Fundeb não é um programa educacional propriamen-
te, mas um mecanismo financeiro para melhorar o uso 
dos recursos disponíveis.

O Fundeb deve ter, no primeiro ano, uma aplica-
ção em torno de R$44 bilhões, dinheiro que vem dos 
Estados e Municípios. São recursos que já são aplica-
dos nos diversos níveis educacionais do ensino básico. 
E serão acrescentados esses R$2 bilhões, uma parte 
dele em dinheiro novo – praticamente metade –, que 
virá do dinheiro federal, substituindo os recursos do 
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Fundef e alguns programas que o Governo Federal tem 
para o ensino médio, para a educação infantil etc.

Então, como uma pessoa ligada à educação – fui 
Relator do Fundef, da LDB, do Plano Nacional de Edu-
cação e agora relato o Fundeb –, acho para todos os 
Senadores que priorizam a educação hoje é um dia 
muito importante. Sem sombra de dúvida, esse é um 
passo inicial, porque a qualidade do ensino, o principal 
problemas que temos, não está ligada diretamente a 
essas questões da distribuição de recursos. Trata-se 
de um esforço que tem de ser feito para melhorar as 
condições do professor, do aluno e da escola, o que 
ainda estamos devendo à população brasileira.

Agora em que estamos em período eleitoral, é 
necessário que as propostas de educação de todos 

os candidatos sejam discutidas e posteriormente 
realizadas. 

Portanto, Sr. Presidente, esse é o meu relatório. 
Gostaria apenas de apresentar uma pequena mudan-
ça: no art. 60, item “e”, em que está escrito “prazo para 
fixar em lei específica piso salarial profissional para os 
profissionais do magistério público da educação básica 
em efetivo exercício” foi pulada a palavra “nacional“ de-
pois de “piso salarial profissional”. Na realidade, houve 
um erro de digitação, e ficou faltando a palavra “nacio-
nal”, que acrescento neste momento. Eu coletarei as 
assinaturas devidas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É a seguinte a mudança apresentada 
pelo relator:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque, para discutir a matéria. 

Antes, pela ordem, ouço a Senadora Ideli Sal-
vatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) –Sr. Presidente, eu 
gostaria de solicitar a concordância dos Líderes para 
que tivéssemos a abertura do painel, lembrando sempre 
que, se quisermos completar o trabalho de votação do 
Fundeb, teremos de fazer a votação do segundo turno. 
Facilitaria muito o nosso trabalho a abertura do painel. 

Desde já gostaria de solicitar a todos que fossem 
bastante econômicos em seus pronunciamentos para que 
possamos efetivamente realizar a votação completa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em discussão a proposta. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para 

discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero felicitar o trabalho do Senador 
José Jorge. Eu acompanhei a tramitação da matéria e 
vi como S. Exª aceitou as emendas e como o Projeto 
foi melhorado graças ao trabalho da Casa.

O Governo vem sistematicamente reclamando 
da demora, mas eu quero lembrar mais uma vez que 
este Projeto, em sua concepção, já estava pronto há 
muito tempo e, no tempo em que aqui esteve, melho-
rou e vai trazer vantagens.

Quero manifestar meu voto favorável, mas deixar 
claro ao povo brasileiro que eu voto favoravelmente sa-
bendo que aprovamos um avanço, mas uma avanço 
muito pequeno. Não criemos ilusões. 

O Fundef, que foi um avanço – ninguém pode 
negar – faz 13 anos. O que mudou de fato na edu-
cação brasileira nesses anos quando comparamos 
o Brasil com outros países? Nós ficamos para trás. 
Melhorou, mas muito mais devagar do que os outros 
países melhoraram. 

O Fundeb, sozinho, trará a mesma conseqüên-
cia: será melhor do que nada, mas longe vai estar de 
trazer a mudança que a educação brasileira precisa 
fazer. Nos tempos de hoje não existe avanço paulatino 
na educação. Ou fazemos uma verdadeira revolução, 
dando um salto radical na universalização e na quali-
dade, ou o avanço pequeno significará retrocesso se 
levarmos em conta a grande necessidade que o Brasil 
tem de uma educação de qualidade.

Então, manifesto o meu voto favorável, mas deixo 
claro ao povo brasileiro que não deve esperar do Fun-
deb uma mudança substancial, da dimensão necessária 
para fazer com que o Brasil dê um salto e alcance pa-
tamares de mundo moderno, com igualdade de oportu-

nidades para todos os brasileiros mediante a educação 
e com a construção neste País de um capital que tenha 
por principal característica o conhecimento. 

Era só isso que queria ressaltar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Cristovam Buarque.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, muito rapidamente expresso a minha alegria 
por podermos votar o Fundeb hoje. Nessas duas últimas 
semanas, por duas vezes, proferi discursos pedindo a 
votação dessa matéria. Elogio o trabalho do Senador 
José Jorge e também o de V. Exª, Sr. Presidente, que 
hoje conseguiu, no acordo de Líderes, quebrar todos os 
interstícios. Vamos poder votar algo que, se não é o ideal, 
é muito bom, e isso é benéfico para o País. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Patrícia Sa-
boya Gomes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PSB – CE. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, parabenizo também o Senador José 
Jorge pelo trabalho brilhante que conseguiu fazer com 
o substitutivo. 

Foram momentos de muita discussão sobre o 
Fundeb. Tive a oportunidade de, em diversas ocasiões, 
apresentar algumas sugestões, principalmente as do 
grupo que trabalha o Fundeb para Valer, que conseguiu 
mobilizar pessoas do País inteiro por entender estar 
diante de um novo momento na educação brasileira, 
com a contemplação também de crianças de zero a 
três anos de idade. 

Essa luta se deu com a participação da sociedade 
civil organizada, do Congresso e da Frente Parlamen-
tar pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que 
veio ao Congresso fazer um apelo aos Presidentes das 
duas Casas e trazer sugestões que foram acolhidas 
pelo Relator, o Senador José Jorge.

De todas as conquistas, aquela que eu mais 
comemoraria seria justamente a inclusão das crian-
ças de zero a três anos de idade, porque a cada dia 
eu me convenço mais, Presidente, de que essa faixa 
etária é a mais vulnerável, a mais fragilizada de nossa 
sociedade. Eu não consigo entender como é possível 
alguns governantes ainda não terem percebido a im-
portância de se investir na primeira infância. Somente 
fazendo isso teremos crianças e jovens saudáveis e 
felizes em nosso País, construindo um país que seja 
mais desenvolvido. Nessa idade, é fundamental que 
as crianças recebam esse investimento.

Hoje mesmo eu falava sobre esse assunto no inte-
rior do Estado, para uma rádio. Eu fazia um paralelo com 
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uma dona da casa, Senadora Heloísa Helena. Quem é 
mãe e abandona seu filho e não cuida de sua família, 
geralmente é chamada, Senador Pedro Simon, de mãe 
relapsa, de péssima dona-de-casa. Um governante que 
não cuida de suas crianças, que não tem um olhar de 
sensibilidade para essas crianças, também não pode 
ser considerado um bom governante, porque é como 
um pai de família que abandona os seus filhos.

Louvo o trabalho relativo ao Fundeb. É evidente 
que gostaríamos que muito mais coisas aconteces-
sem, mas conseguimos incluir aquilo que era neces-
sário neste primeiro momento. Sendo assim, quero 
mais uma vez parabenizar o Senador José Jorge e 
também o Senador Antonio Carlos Magalhães, que, 
como Presidente da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, agilizou esse processo. 

Mando um abraço muito carinhoso ao representante 
de um movimento social que está aqui, o Professor Vital. 
Ele acompanhou toda essa discussão, tendo sido inclusive 
recebido por V. Exª, Sr. Presidente, que se comprometeu 
a votar essa matéria o mais rápido possível. 

Portanto, meus parabéns a todos.
Espero que hoje saiamos daqui mais fortalecidos 

e que a educação brasileira, a educação de nossos 
filhos, possa realmente dar um passo de qualidade 
no rumo de um futuro melhor para todo este nosso 
País. Obrigada.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Ideli Salvatti, tem V. Exª a palavra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, fiz a 
solicitação para que pudéssemos abrir o painel. Tem de 
ser feita antes a leitura dos requerimentos de destaque 
– parece-me que são apenas três –, porque vamos ter 
vários momentos. Poderíamos ter os pronunciamentos 
agora durante essa votação dos destaques e, depois, 
no segundo turno...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Apelo à paciência da Casa para que possa-
mos pelo menos completar esse ciclo de tramitação 
do Fundeb. Como vamos ter de votar o primeiro e o 
segundo turnos, se fizermos isso de maneira rápida, 
seria tudo muito mais significativo ainda. 

Havendo quórum depois, votaríamos as indi-
cações de autoridades, mas isso seria uma decisão 
da Casa, já que vamos ter sessões deliberativas na 
segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira – com-
binamos isso hoje pela manhã com os Líderes parti-
dários. De qualquer forma, levarei em consideração a 
questão de V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de apresentar o meu posiciona-
mento e de dar os parabéns ao Senado da República 
pelo trabalho que fez nas comissões e nas audiências 
públicas. Contamos com a participação efetiva da socie-
dade organizada, que esteve presente acompanhando 
permanentemente toda a tramitação, pôde ser ouvi-
da e foi atendida em grande parte das reivindicações 
apresentadas no aperfeiçoamento.

Como disse o Senador José Jorge, o Fundeb não 
é um projeto educacional, mas cuida efetivamente de 
ampliar aquilo que dá sustentabilidade a qualquer pro-
jeto, que é a questão do financiamento. Poderemos, 
com o Fundeb, ampliar muito o número de estudantes 
atendidos, não apenas no ensino fundamental, mas na 
educação infantil e no ensino médio. Portanto, tudo o 
que pudermos fazer para aprimorar a proposta, inclu-
sive aperfeiçoando valores, recursos que serão apli-
cados nos próximos anos em toda a educação básica 
no Brasil, será de fundamental importância.

Sob o meu ponto de vista, estamos realizando 
uma sessão histórica, importantíssima, pois há uma 
grande expectativa da sociedade em relação ao tema 
que apreciamos. Tenho certeza de que todos os que 
participaram da elaboração do projeto estão muito 
orgulhosos. Foi uma decisão política de governo, po-
rém a votação se transformou no retrato da vontade 
do País de cada vez mais ter valorizada a educação, 
principalmente a educação básica brasileira.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra em seguida ao Senador 
Aloizio Mercadante para nós aqui promovermos, sobre 
o Fundeb, um debate qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante 
para discutir.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu não poderia deixar de me manifestar porque con-
sidero esse projeto o mais importante e estratégico 
desta legislatura.

O problema estrutural mais grave do País ainda 
é o ensino, a educação. É necessária não apenas a 
universalização do ensino, mas sobretudo a melhora 
da qualidade do ensino. 

O Governo do Presidente Lula priorizou, no pri-
meiro momento, o investimento nos alunos.

O Bolsa-Família, hoje, atinge 11 milhões de fa-
mílias carentes e permite a permanência na escola 
pública de uma parte da população que não tinha essa 
possibilidade. O ProUni criou 240 mil novas vaga no 
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ensino particular: uma solução engenhosa, criativa, 
que está abrindo oportunidades para aqueles jovens 
que estudam na escola pública e não têm renda po-
derem ter o seu curso universitário. Ampliou a rede de 
universidades federais – 35 novos campi, cinco uni-
versidades federais –, abrindo, portanto, um pólo de 
ciência, de tecnologia, de pesquisa sobre a Nação, de 
formação de mão-de-obra qualificada.

Mas é inegável que o maior esforço para que pos-
samos dar um salto de qualidade é o professor. O Projeto 
Universidade Aberta – são 150 pólos no Brasil – permite 
articular as universidades federais com a formação e a 
valorização dos professores. Mas o salário do professor 
é a base de uma política educacional. É ela que dá o 
alicerce; é ela que aprimora a relação professor–aluno; 
é ela que recupera a dignidade de uma categoria que é 
indispensável ao futuro deste País, porque o futuro da 
economia será a economia da informação complexa, e 
a educação vai ser cada vez mais exigente.

Por isso, o Fundeb está sendo construído hoje por 
todo o Senado Federal. Acho que é uma grande conquista 
da República. É uma política de Estado; não é uma políti-
ca de Governo. Essa é uma política de Estado. E vamos 
poder valorizar o salário, a carreira e definir a jornada de 
trabalho dos professores da pré-escola, dos professores 
do ensino fundamental e do ensino médio.

Por tudo isso, é uma contribuição financeira e 
aprimoramento da política educacional de amplo alcan-
ce, de grande impacto e que, seguramente, ajudará a 
avançarmos na mais importante e estratégica política 
pública: a educação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Arthur Virgílio.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Antes, com a aquiescência do Senador Arthur 
Virgílio, vamos ouvir o Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Só gostaria de falar o seguinte: 
esse projeto é de vital importância, e a palavra de cada 
um dos Senadores representa muito, mas creio que o 
voto vale mais. A sociedade está esperando o nosso 
voto. Poderia a televisão passar pelo rosto de todos 
que aqui se encontram para que a sociedade soubesse 
que estamos prontos aqui para votar, no dia em que 
a convocação veio, e evitarmos a delonga, porque V. 
Exª sabe o tempo que temos.

Desculpe, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É para fazer um apelo a V. 
Exª. Enquanto flui o debate qualificado entre o Sena-
dor Arthur Virgílio e o Senador Aloizio Mercadante, V. 
Exª poderia abrir o painel para que começássemos 
a votar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
oposição alguma de minha parte, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não vamos abrir o painel agora, porque temos 
dois turnos de votação. Então, faço um apelo à paciência 
da Casa para concluirmos o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Senador Arthur Virgílio, para discutir a matéria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Tião Viana, é bom, quando conseguimos este 
momento, que tem sido raro, em função das medidas 
provisórias que assoberbam os trabalhos legislativos, 
podermos ver o Senado votar, sem trololó!

Como ressalta a Senadora Heloísa Helena: com 
a Loló, mas sem trololó!

E, portanto, dando prosseguimento ao debate 
qualificado, temos a registrar que o Fundeb não é a 
não ser um passo a seguir do Fundef, que é uma ini-
ciativa do Governo passado, que melhorou os salários 
de professores, essencial para colocar noventa e sete 
ponto alguma coisa por cento das crianças brasileiras 
em sala de aula. Então, seria incumbência deste Go-
verno melhorar a qualidade do ensino fundamental, e 
vi aí uma lacuna.

Mas é evidente que a matéria do Governo, que foi 
aperfeiçoada pela competência do Senador José Jorge, 
contou com a participação intelectual expressiva de figu-
ras de dentro e de fora da Bancada governista. Espan-
ta-me como é que o Governo não reconhece o trabalho 
competente e sensível dessa mulher – frise-se: sensível e 
competente –, que é a Senadora Patrícia Saboya Gomes, 
que, com muita luta, com muita pertinácia, enquadrou 
as crianças de zero a três anos de idade. Explicou suas 
razões, mostrou a viabilidade, e aqui estamos prontos 
para votar o relatório José Jorge que é fruto das obser-
vações estudiosas de S. Exª e é fruto da contribuição dos 
Líderes, dos Senadores, dos membros das bancadas de 
todos os Partidos na Comissão de Educação, de figuras 
como a Senadora Patrícia Saboya Gomes e de figuras 
como o Senador José Jorge.

Portanto, Sr. Presidente, jamais poderíamos obsta-
culizar essa matéria. Ela vem tarde, vem com tardança, 
porque imagino como deve ser para cada um de nós e 
para V. Exª uma tortura chinesa, um suplício querermos 
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votar matérias substantivas e vir trancar a pauta uma 
medida provisória – e o pior é quando a medida provi-
sória é irrelevante. Digo que, de cem por cento delas, 
40% pode se justificar, 30% deveria vir sob a forma de 
projeto de lei e 30% é um lixo hospitalar, lixo legislativo, 
lixo puro. Não tinha que ter vindo para cá para ocupar 
o nosso tempo, para atravancar a pauta, para impedir 
o funcionamento pleno do Poder Legislativo.

Tenho feito o maior empenho e continuo fazendo 
para que todos os Senadores do PSDB se mantenham 
em plenário para que possamos, hoje, honrar o nosso 
compromisso que é marchar para o encerramento do 
semestre legislativo, votando as matérias essenciais 
– autoridades, o Fundeb –, votando aquilo que é de 
fato relevante.

Portanto, o Fundeb, que é um passo a seguir do 
Fundef, teve defeitos de origem corrigidos, sofreu aper-
feiçoamentos e hoje merecerá aqui o voto do Partido 
da Social Democracia Brasileira que tenho a honra de 
liderar nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Com a palavra para discutir o Senador José Agri-

pino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fa-
zer um registro para que ficasse claro o esforço que os 
partidos políticos estão fazendo para votar essa matéria. 
E digo isso porque Sua Excelência o Presidente Lula 
chegou ao insulto a esta Casa, com palavras despro-
positadas, dizendo que havia uma espécie de boicote 
ou procrastinação, ou má-vontade, ou indisposição por 
parte da Oposição em votar o Fundeb. Chegamos a 
reagir, chegamos a manifestar nossa indignação, por-
que Sua Excelência não foi correto com o esforço feito 
aqui – esforço de aprimoramento de texto.

Primeiro de tudo, a matéria que foi colocada na 
Casa não contemplava a educação infantil, não con-
templava as creches, que foram colocadas na Câmara 
dos Deputados e foram aperfeiçoadas pelo Relatório do 
Senador José Jorge. O Fundeb nada mais é do que um 
prosseguimento do que foi a ação pioneira do Ministro 
Paulo Renato com o Fundef, que foi um grande passo 
de qualidade na melhoria do padrão da educação por 
uma remuneração melhor ao professor.

O Governo atual mandou o Fundeb com a pro-
posta de incorporação, aos critérios do Fundef, da 
educação de ensino médio e educação infantil – as 
creches entraram, e o per capita foi aperfeiçoado, foi 
debatido, foi discutido. E foi aí onde entrou o aprimo-
ramento e tempo que se gastou – o bom tempo que 
se gastou – no Senado.

No meu Estado, como no Brasil, as críticas do Par-
tido dos Trabalhadores ao trabalho de aperfeiçoamento 
foram vastas, mas nada disso foi suficiente para impedir 
que fizéssemos aquilo que havia que ser feito: aprimo-
rar para votar. Poderíamos perfeitamente não concordar 
com o que foi objeto de acordo dos Líderes de todos os 
partidos – do PDT, do PFL, do PSDB e da Base gover-
nista, evidentemente – em eliminar o interstício para que 
uma PEC como a do Fundeb pudesse ser votada, para 
que sessões fossem realizadas, por acordo de Líderes, 
sucessivamente, num curto espaço de tempo, para que 
o Fundeb, diferente do que dizia o Presidente Lula, pu-
desse ser votado em caráter excepcional pelo acordo 
de Líderes e pela vontade da Oposição. É preciso que 
isto fique registrado: pela vontade da Oposição. Esta-
mos votando pela vontade da Oposição.

V. Exª é testemunha de que, se não tivéssemos 
desobstruído a pauta, votado os empréstimos, vota-
do 38 itens, não teríamos chegado ao Fundeb. E ao 
Fundeb chegamos porque concordamos em eliminar 
o interstício entre sessões para que essa matéria fos-
se aprovada e essa contribuição pudesse ser dada à 
educação do Brasil.

O nosso Partido votará, com muito prazer, favo-
ravelmente, até porque deu uma grande contribuição 
por meio da qualidade do Relatório do Senador José 
Jorge, que é um expert em educação, que foi escolhi-
do a dedo para ser o Relator, e fez um trabalho que 
o PFL, seu Partido, elogia e aplaude, recomendando, 
pois, o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Heloísa Helena.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Também 
peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.

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

A SRA. HELOISA HELENA (P-SOL – AL. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, primeiro, quero dizer, é óbvio, que 
todos vamos votar favoravelmente e reconhecemos o 
esforço do Senador José Jorge em relação à matéria. 
Mas é importante – e certamente não é um alerta para 
todos que aqui estamos – dizer que temos a obrigação 
de conhecer o processo legislativo e a execução prá-
tica de uma lei aprovada que, como uma PEC, não é 
auto-aplicável. Só para melhor esclarecer a sociedade 
de uma forma geral.

Da mesma forma que o Governo Fernando Henri-
que se apropriou demagogicamente do Fundef e vendeu 
à opinião pública a idéia de que ele era o proprietário 
dos recursos a chegarem a Estados e Municípios, o 
Governo Lula se apropria demagogicamente do Fun-
deb. Por quê, Senador Gilberto Mestrinho?
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Sabemos todos que o dinheiro do Fundeb de fato 
não é dinheiro do Governo Federal; é dinheiro dos Es-
tados e dos Municípios. Ou seja, o Presidente da Re-
pública todos os dias faz demagogia perante a opinião 
pública, dizendo que o Fundo é obra do seu Governo 
e que é ele que vai disponibilizar os recursos para os 
alunos e para os trabalhadores da educação, mas isso 
não é verdade. Quarenta e quatro bilhões é dinheiro dos 
Estados e dos Municípios estão colocando R$44 bilhões 
no Fundo, e o Governo Federal, R$2 bilhões.

Tenho certeza de que o Senador José Jorge já 
disse aqui que não serão nem R$2 bilhões – esse valor 
seria só o teto –, se não preservarmos aqui o mínimo 
de R$2 bilhões. Então, só recapitulando: o dinheiro 
– R$44 bilhões – é dos Estados e Municípios. O Go-
verno Federal entra com R$2 bilhões.

Segundo, é importante esclarecer: pode-se passar 
a impressão para as mães de família que dependem da 
escola pública ou para os trabalhadores da educação 
de que isso será implementado agora, que o dinheiro 
cairá agora nas contas dos Municípios e dos Estados. 
Não é verdade! Não é verdade!

É essencial que aprovemos o Fundeb? É; senão 
o Governo não pode mandar a lei que regulamenta 
essa Proposta de Emenda à Constituição. Espero que 
o Governo mande-a o mais rápido possível, porque 
aqui não está definido o piso.

É fácil dizer: “Vai melhorar a situação salarial dos 
professores, dos trabalhadores da educação”. Mas 
ainda não sabemos quanto é! É necessário que o Go-
verno encaminhe a lei que regulamentará a matéria, 
para que possamos discutir o percentual, se é 60%, 
se é 80%, ou seja, qual é o piso do magistério e dos 
trabalhadores na educação de uma forma geral.

Não sabemos ainda quanto será disponibiliza-
do para a educação infantil – luta da nossa querida 
Senadora Patrícia. Não está aqui dito quanto será dis-
ponibilizado.

Precisaremos fazer esse combate de forma gi-
gantesca quando a lei aqui chegar, senão a conquista 
que tivemos na educação infantil não se concretizará 
na prática. Se o custo/aluno da educação infantil for 
muito pequenino, os prefeitos não abrirão vagas ou 
tornarão precárias as condições das nossas crianças 
nas creches e na pré-escola.

Então, é importante deixar claro que devemos 
aprovar essa Proposta de Emenda à Constituição e 
articular um debate com todas as entidades e forças 
vivas da sociedade. A pressão é necessária para que 
o custo/aluno na educação infantil não compita com o 
ensino fundamental, com o ensino médio, com a edu-
cação de jovens e adultos, com o ensino profissiona-

lizante, jogando as condições precárias e reduzindo o 
custo/aluno para outros setores.

É preciso deixar claro que é uma conquista das 
forças vivas da sociedade. O dinheiro é dos Estados. 
Portanto, o Presidente Lula não pode fazer demagogia 
eleitoreira com o Fundeb, como o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso também não poderia, mas fez, com o 
Fundef. São R$ 44 bilhões dos Estados e dos Municípios 
e apenas R$2 bilhões são do Governo Federal.

Espero que a lei a ser encaminhada para esta Casa 
não reduza um real. Caso contrário, todo mundo irá atrás 
dos prefeitos e dos governadores querendo que a efi-
cácia, já que não é uma lei auto-aplicável, se concretize 
nas vagas. Não há dinheiro para Estados e Municípios; 
não tem a definição do custo/aluno; não tem a definição 
do piso para os trabalhadores da educação.

É uma luta da qual a sociedade civil organizada 
e todos os setores que querem uma educação públi-
ca, democrática e de qualidade participarão conosco 
no Senado, para que, na regulamentação, possamos, 
de fato, abrir caminhos que garantam a eficácia e a 
conseqüência no cotidiano da escola pública do Brasil 
dessa PEC que estamos aprovando hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Wellington Salgado, com a palavra 
V. Exª.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje vivemos 
um grande momento. Temos um Ministro muito jovem, 
o Fernando Haddad, que lutou pelo Fundeb, e o projeto 
foi distribuído para a relatoria do Senador José Jorge, 
pessoa muito experiente que tem sua história voltada 
para a educação.

O Governo chegou a falar que o Senador José 
Jorge iria prejudicar a votação do Fundeb. Na verdade, 
esqueceram que ele tem um comprometimento histó-
rico com a educação.

Para mim, é uma honra muito grande estar aqui 
hoje. O Senador José Jorge foi Relator do Fundeb, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Plano 
Nacional de Educação. Então, não poderia deixar de 
manifestar-me, porque hoje o Senador José Jorge pro-
cura novos caminhos – é candidato a vice-presidente 
em uma chapa de oposição ao Governo –, mas tem 
um comprometimento histórico com a educação. O 
Senador fez uma relatoria honesta. 

É um grande momento, Sr. Presidente, e eu não 
poderia deixar de manifestar minha admiração pelo 
Senador, pelo seu trabalho prestado à educação deste 
País. Não é uma despedida, porque tenho certeza de 
que S. Exª voltará a esta Casa em algum momento. 
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Senador José Jorge, quero deixar bem claro que a 
educação, que represento no Senado – vivi toda a vida 
ligado à educação –, tem muito a agradecer a V. Exª. 

O Ministro Fernando Haddad, que é novo, auda-
cioso, com idéias novas, conseguiu pegar o ProUni e 
fazer uma omelete sem ovo. Na verdade, foi isto que 
S. Exª criou: uma omelete sem ovo.

Ainda há uma grande idéia que poderia aconte-
cer, embora venha do Senador Cristovam Buarque, que 
muitos entendem como opositor. S. Exª tem a idéia de 
centralizar todos os recursos da educação na União 
e distribuí-los. Esse poderia ser um próximo passo do 
Ministro Fernando Haddad, porque realmente existem 
municípios que recebem muito dinheiro, como questão 
de royalties, e não têm mais onde aplicar em educação, 
porque está sobrando dinheiro. E, no entanto, Senador 
Gilberto Mestrinho, alguns municípios estão precisando 
de recurso. E esse recurso não é administrado. Acaba 
sendo inventada uma maneira de se gastar esse dinheiro 
nos Municípios que são muito ricos. Talvez esse pudes-
se ser o novo passo do Ministro Fernando Haddad, que 
é audacioso, jovem, com novas idéias.

Sr. Presidente, muito obrigado. Pensei que V. Exª 
não tivesse me notado. Eu estava aguardando a minha 
vez. Queria fazer esse agradecimento ao Senador José 
Jorge e dizer que meu voto vai acompanhar o que S. 
Exª disse aqui

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ficou 
bem clara aqui a maneira desleal e deselegante com 
que o Governo trata os companheiros da Oposição. 
Ouvimos a palavra de um Senador que tem estreitas 
ligações com o Governo, profundo conhecedor da edu-
cação, revelando-nos que o Governo desconfiava do 
caráter do Senador José Jorge.

É um absurdo ouvir fatos dessa natureza, mas sa-
bemos que são verdadeiros, porque o Governo é useiro 
e vezeiro em usar a sabedoria e a inteligência dos mem-
bros da Oposição para aprovar seus projetos, alcançar 
seus objetivos e, depois, apunhalar pelas costas.

Essa é uma afirmação que tem que ficar nos 
Anais da Casa, porque o Governo pratica esse tipo 
de jogo, Senador Tião Viana, desonesto e inaceitável, 
de usar as pessoas e depois ter o procedimento, que 
aqui se viu, dito por um Senador que é um profundo 
conhecedor da educação e um homem de acesso di-
reto ao Governo, que sabe o que se comenta e o que 
acontece nas entranhas do Palácio.

Por fim, agradeço a premonição da eleição de 
José Jorge, dizendo que não é uma despedida, mas 
que S. Exª um dia voltará. Este é o sentimento que 
começa a grassar por todos os gabinetes palacianos 
e por todos os que freqüentam o ambiente governa-
mental: o desespero com as pesquisas, a irritação que 
se vê em alguns membros deste Plenário. 

Sr. Presidente, contando com a generosidade de 
V. Exª, aproveito para pedir que se registre nos Anais 
da Casa matéria publicada no jornal O Povo, de For-
taleza, do dia 02 de julho, sob o título “Cuecagate faz 
aniversário”, lembrando que no próximo sábado, dia 8, 
estaremos comemorando o primeiro aniversário daquele 
episódio em que um assessor do PT do Ceará foi preso 
no aeroporto de São Paulo com dólares na cueca, di-
zendo que era produto do seu labor e do seu trabalho, 
era arrecadação da sua luta no Ceará, Senador Tasso 
Jereissati, era o plantio de produtos que foram vendi-
dos na Ceasa de São Paulo: maxixe, abacate, pepino 
e abacaxi, naturalmente, era o que compunha a carga. 
O próprio Presidente Lula admitiu que aquele foi o pior 
momento da crise, e nós sabemos que a concorrência 
no Governo com relação a essa matéria foi grande.

Finalizo, pedindo informações à Polícia Federal 
republicana do Ministro Márcio Thomaz Bastos de como 
anda esse processo. Se foram julgados inocentes, que 
enviem os documentos para esta Casa; se foram julga-
dos culpados, que tipo de pena cada um recebeu.

O que não pode, Senador Romeu Tuma, é a Po-
lícia Federal republicana do Ministro Márcio Thomaz 
Bastos silenciar com um caso dessa natureza, que no 
dia 8 completará um ano de vida ou um ano de morte 
no conceito de moralidade, o que as estrelas que bri-
lharam durante vinte anos prometeram implantar no 
Brasil, e todas, cadentes, foram ao chão. 

Muito obrigado.

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.)

Pela ordem senhor presidente,
Gostaria que fosse colocado nos Anais da Casa 

matéria publicada no jornal O Povo de Fortaleza/CE, do 
dia 2 de julho sob o título “Cuecagate faz aniversário”, 
lembrando que no próximo sábado, dia 8, estaremos 
comemorando o primeiro aniversário daquele episódio 
em que um assessor do PT do Ceará foi preso em ae-
roporto de São Paulo com dólares na cueca.

O próprio presidente Lula admitiu que aquele foi 
o pior momento da crise. E olha que a concorrência 
foi grande.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para dis-
cutir a matéria.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Parlamentares, o que me traz aqui basicamente, 
além de todo este debate, é uma pergunta. Votamos 
no passado a Lei Kandir. A Lei Kandir determinava que 
os Estados não recolhessem mais impostos sobre as 
exportações porque se argumentava que a exportação 
não pode ter imposto. Nenhum país exporta imposto. E 
o Brasil ficava sem condições de concorrer com seus 
adversários internacionais.

E o Governo se comprometia, na Lei, em com-
pensar toda a perda que o Estado teria nessa abertura 
de impostos. E foi um sucesso. Os governos dos Es-
tados abriram mão dos impostos sobre exportações e 
importações, e as vendas para o exterior duplicaram, 
triplicaram. Melhoraram muito, à época, as nossas 
exportações. O que aconteceu? O Governo Fernan-
do Henrique ainda enviava, não como determinação, 
mas como se fosse um gesto de grandeza, retorno 
aos Municípios. O Governo que aí está é zero para 
o Estado. O Rio Grande do Sul tem a receber quase 
R$4 bilhões do Governo Lula, R$1 bilhão por ano, e o 
Presidente Lula não paga. Não dá bola, não dá satis-
fação. O Governador veio uma vez, veio duas vezes, 
veio dez vezes, e o ex-Ministro da Fazenda prometeu 
e prometeu e prometeu, e nada.

Quem garante aqui que os Municípios vão rece-
ber do Estado? Apresentei uma emenda assinada por 
vários Senadores onde há a determinação, a obrigato-
riedade, dentro do texto aprovado, de a União repas-
sar para os Municípios a verba determinada à lei que 
estamos aprovando agora. Mas por que não isso?

Os Parlamentares pensam que não precisa, que 
o Governo vai fazer. Mas por que ficar na expectativa, 
se o governo vai fazer ou não fazer, se é uma realida-
de? Por que não colocar no papel o seu todo? Está no 
papel tudo que consta da responsabilidade do Estado 
e do Município, e não está no papel o que consta da 
responsabilidade da União. A União vai fazer. E se não 
fizer? E não é somente se não fizer. Mais uma vez, os 
governadores têm de vir aqui de pires na mão, pedir 
piedade, pedir o dinheiro que é deles. E o Governo 
não dá. E muitas vezes o Governador fala baixinho. E 
fala baixinho não porque quer receber favor, mas quer 
receber o dinheiro que é dele. 

Nós vivemos numa época em que o Governo 
está nadando em dinheiro. Há guerra aqui com os 
aposentados e com o aumento do funcionalismo. Tos-

tão por tostão, ano após ano. Às vésperas da eleição, 
sobrou dinheiro. Estão aí os funcionários tocando fo-
guete, porque receberam alguns grãos acima do que 
esperavam.

Nós temos um exemplo apresentado. Estão aí 
as exportações, e os Estados mendigando o que têm 
direito e não recebem. 

Quando o Sr. Fernando Henrique era Presidente 
da República, o Sr. Olívio Dutra, Governador do Rio 
Grande do Sul, não iria pagar o 13º salário nem o mês 
de dezembro. Veio aqui e fez um acordo com Sua Ex-
celência. Trocou dois mil quilômetros de estrada. Estra-
das federais passariam para o Governo do Estado, e o 
Estado passaria a fazer a conservação das estradas, 
que estavam caindo aos pedaços, mas, na verdade, 
deu o dinheiro. O Sr. Fernando Henrique salvou o Sr. 
Olívio, na véspera da eleição, de chegar devendo o 
mês de dezembro e o 13º salário. Não me parece que 
o Sr. Fernando Henrique tinha interesse em ajudar o 
Sr. Olívio, mas esse foi um gesto que mereceu respeito, 
pois se deu para com o maior adversário que o então 
Presidente tinha: o PT do Rio Grande do Sul. 

O Rio Grande do Sul tem, em quatro anos, um 
bilhão por ano, e fica por isso mesmo. Mas não é isso 
que estou discutindo aqui. O que estou discutindo aqui 
é se, no ano que vem, a esta altura, não estaremos 
aqui chorando pelos Municípios. E olhem que o choro 
será notável: vieram aqui representantes de 3,5 mil 
Municípios. Eu nunca vi uma reunião com tantos Pre-
feitos na minha vida! 

O Lula, com muita competência, foi à reunião com 
todo o Ministério. Foi uma reunião bonita, diga-se de 
passagem, com um mar de Prefeitos e o Governo Lula 
com todo o Ministério, à disposição das Prefeituras. 
“Precisamos do aumento de 1% na taxa de retorno 
para os Municípios.”. “Está resolvido. É 1%?” “É 1%.”. E 
Lula falou: “Está garantido que vocês vão receber 1% a 
mais na taxa de retorno. Está resolvido!” Foi aplaudido 
de pé, em delírio, e carregado em triunfo. Até hoje, não 
saiu. Até hoje, não saiu a taxa de retorno de 1% para 
os Municípios. Até hoje não saiu!

Quem nos vai garantir que os Municípios vão 
receber o retorno com relação a essa questão do di-
nheiro que eles vão colocar?

Olhem, meus amigos, foi feito um acordo de Lí-
deres. Eu sou a favor.

Eu vim a esta tribuna mais de uma vez e cobrei 
de V. Exª, Sr. Presidente, um acordo de Líderes, por-
que essa matéria deveria ser votada. Cobrei de V. Exª 
e disse-lhe que ela é importante e deve ser votada. 
Precisamos votá-la. Essa não é uma matéria nem de 
Oposição, nem de Governo. Devemos votá-la. E eu es-
tou aqui dizendo: devemos votá-la. Mas eu tinha certe-
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za de que as Lideranças, com o Relator, haveriam de 
aceitar a emenda apresentada. Eu tinha certeza de que 
haveriam de chegar a um entendimento. Estavam todos 
os Prefeitos, a sua entidade, com quatro mil Prefeitos, 
fazendo um apelo nesse sentido. Eu tinha certeza de 
que o apelo seria aceito. 

Chego, agora, a esta conclusão: o acordo foi fei-
to, como diz, com muita autoridade, o Líder do PFL: 
“Esse acordo é feito porque a Oposição concordou.”. 
“A Oposição concordou”, diz ele. Mas e a situação dos 
Municípios? Cadê a garantia de que os Municípios vão 
ter, no futuro, com relação ao que estamos aprovando 
aqui? Será uma nova Lei Kandir, dessa vez atingindo 
os Municípios? Será? Na Lei Kandir, caímos todos 
nós. Caímos todos nós! A Lei parecia uma maravilha, 
uma certeza: tira o imposto, aumenta a exportação 
– é claro que aumenta –, o Governo Federal ressarce 
o Governo do Estado. É claro que ressarce! Isso não 
passou pela dúvida de ninguém. Como ia passar pela 
dúvida de alguém que a União não iria ressarcir aos 
Estados o dinheiro que ela ia deixar de arrecadar? Mas 
ela não pagou. Agora, nós vamos cair pela segunda 
vez no mesmo caso.

Eu não sei, eu não ouvi uma palavra nem do Go-
verno, nem do Líder do Governo, nem do Presidente 
Lula, nem de ninguém, dizendo que garante que isso 
vai acontecer. 

Ouvi, eu estava lá, o Presidente Lula, com uma 
emoção daquelas que ele tem, dizendo: “Eu lhes ga-
ranto que meu Governo vai dar o retorno de 1% a mais 
para os Municípios. Podem se virar!” Fazia tempo que 
eu não via gente tão contente. Não deu até hoje.

Eu não sei. Eu votei contra a Lei Kandir. Vim para 
esta tribuna e fiz o papel de bobo, porque todo mundo 
riu de mim. Votei contra a Lei Kandir porque eu queria 
que a lei estabelecesse a garantia da obrigatoriedade 
do retorno e que, se a União não pagasse aos Municí-
pios essa verba, o Estado teria o direito de descontá-la 
do que devia para a União. No controle de contas entre 
a União e o Estado, este poderia retirar, descontar a 
verba que não tinha recebido. Essa era a emenda que 
eu tinha apresentado. Acharam que eu era um malu-
co, ridículo: “Como vai fazer uma coisa dessa? Como 
vai duvidar? Estamos todos aqui, o Brasil está aqui, 
a Nação está aqui, está aqui o Executivo, está aqui o 
Governo, está aqui a Oposição. Estamos fazendo um 
pacto com a sociedade.”. Está aí o resultado. Quem 
me diz que não vai acontecer o mesmo com os Muni-
cípios? Quem me diz que não vamos ter uma segunda 
Lei Kandir com os Municípios? 

Sou a favor do projeto, que considero sensacio-
nal. Acho que devemos apoiá-lo. Aqui, no Congresso, 
ele foi aperfeiçoado e muito melhorado, mas falta isso 

e esse medo eu tenho, Sr. Presidente. É o que eu que-
ro dizer a V. Exª.

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

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador 
Arthur Virgílio está me solicitando que faça um debate 
qualificado. 

Na realidade, quero dizer que as observações 
do Senador Pedro Simon são válidas e, na elabora-
ção do relatório, preocupamo-nos com elas. Inclusive, 
incluímos o item 11 do art. 60, que estabelece: “O não 
cumprimento do disposto nos incisos V e VII (que é a 
liberação de recursos) do caput deste artigo importará 
em crime de responsabilidade da autoridade competen-
te.”. Essa foi a maneira como discutimos, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, as preocupações 
do Senador Pedro Simon. 

Desta vez, os valores são pré-fixados e entrarão 
no Orçamento, na própria LDB, quer dizer, já há uma 
garantia maior que a da época da Lei Kandir, visto 
que estamos usando a experiência que obtivemos 
com ela. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodolpho 
Tourinho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
pretendia tratar da situação dos salários das profes-
soras, da atualização do valor por aluno, que, no caso 
específico do Fundef, não foi feito, e também de tudo 
aquilo que já foi dito em relação à apropriação desse 
projeto pelo Governo Federal, mas vou mudar devido 
a uma revelação feita pelo Senador Wellington, que 
disse que o Ministro Fernando Haddad tinha idéia de 
que poderia até haver recursos sobrando na Educação, 
nos Municípios, e a sua intenção era centralizar esses 
recursos para fazer algum tipo de redistribuição.

Isso é um imenso retrocesso, que não pode, em 
hipótese alguma, ser aceito pelos Municípios. Devemos, 
seguramente, seguir em outra direção, a da descentra-
lização, em que os Municípios passem a ter uma maior 
participação nos recursos arrecadados no País.

Então, quanto ao aspecto específico dessa pos-
sível centralização, trazido pelo Senador, que seria o 
pensamento do Ministro da Educação, quero me po-
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sicionar contra e tenho certeza de que estaria, neste 
momento, falando em nome de todos os Municípios 
do meu Estado. Essa é uma coisa que não podemos 
aceitar, é um imenso retrocesso e, outra vez, é ferir de 
morte a questão federativa e a Federação brasileira.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – V. Exª me 
permite um aparte? A sugestão, de acordo com o Se-
nador Wellington Salgado, para esse objetivo não teria 
partido do Ministro da Educação, mas, sim, do Sena-
dor Cristovam Buarque. Então, não foi do Ministro da 
Educação a idéia da centralização dos recursos da 
Educação para posterior distribuição, e sim do Sena-
dor Cristovam Buarque.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Res-
peito, da mesma forma, o Senador Cristovam Buarque, 
assim como o Ministro da Educação, e continuo com o 
meu posicionamento contrário a essa proposição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apenas para destacar que, na verdade, este proje-
to do Fundeb é uma conquista do povo brasileiro, do 
Congresso Nacional, e da participação de todos os 
Partidos. Sim, trata-se de uma iniciativa do Governo 
Federal, mas que, aqui, recebeu a contribuição de Se-
nadores de todos os Partidos, inclusive a tão signifi-
cativa contribuição do Relator, Senador José Jorge, e 
também vindo da Câmara dos Deputados, onde rece-
beu a contribuição de muitos Deputados que também 
se dedicaram ao tema.

Meus cumprimentos àqueles que contribuíram 
para que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica tenha agora um aporte importan-
te de recurso. Ou seja, passará de casa dos R$35,5 
bilhões, previstos para 2006, para até R$55,2 bilhões, 
no quarto ano, após 2006, significando, portanto, para 
todos aqueles que trabalham na educação básica, re-
cursos de monta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, para discutir, ao Senador 
Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, discutíamos 
com a Liderança do PSDB a respeito desse projeto.

Na verdade, o financiamento da educação básica 
no Brasil precisa considerar duas questões centrais:

Primeiro, a necessidade de redistribuir recursos 
já vinculados a despesas com ensino entre os Esta-
dos e seus Municípios e entre os Municípios de um 
mesmo Estado, de forma a enfrentar as desigualdades 

existentes entre Estados ricos e pobres, promovendo 
a eqüidade no interior de cada Estado.

Segundo, a necessidade de maior participação 
da União no financiamento da educação básica, como 
condição para a redução das desigualdades regionais 
existentes em nosso País. 

Sr. Presidente, entendemos que deveríamos ter 
como modelo três fundos. Achamos que é o melhor 
mecanismo para assegurar o financiamento de cada 
uma das três etapas da educação básica com recursos 
do nível de Governo responsável pela sua oferta, sem 
risco de utilizar recurso dos Municípios para financiar 
o Ensino Médio e de recursos de Estados para finan-
ciar a educação infantil; e também para assegurar a 
necessária prioridade ao Ensino Fundamental com 
a manutenção da atual proporção de recursos a ele 
subvinculados.

Sr. Presidente, o projeto como pleiteado pelo 
Governo Federal, realmente, não poderíamos, em 
hipótese alguma, aprová-lo nesta Casa. No entanto, 
o Relator, Senador José Jorge, conseguiu melhorá-
lo, ou melhor, diminuir os prejuízos para a educação, 
apesar de essas propostas não terem sido aceitas. 
É preciso considerarmos que a proposta do Senador 
José Jorge é um avanço muito grande, bem melhor 
do que a que o Governo enviou para o Congresso 
Nacional. Não conseguimos avançar mais, talvez, 
porque não tivemos o apoio da base do Governo, que 
queria aprovar, a todo o custo, aquilo que o Governo 
enviou. O Senador José Jorge conseguiu fazer com 
que entendessem, e melhorassem, o projeto enviado 
pelo Governo a esta Casa, apesar de acharmos que o 
projeto deveria ser mais amplo, porque os Municípios 
perderão recursos, ao passo que poderiam ganhar 
muito mais. Apesar de não ter sido aceita a proposta 
de três fundos, entendemos que o projeto relatado 
pelo Senador José Jorge vem contemplar, em parte, 
aquilo que defendemos.

Por isso, deixo o nosso voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao último orador inscrito 
para discutir a matéria, Senador Marcelo Crivella.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ouço V. Exª, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agrade-
ceria se V. Exª me garantisse que, na próxima semana, 
votaremos o Orçamento Impositivo. Não será possível 
votá-lo hoje, depois de votarmos o Fundeb. No entanto, 
que V. Exª se comprometesse com a Casa e comigo, 
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assim como votamos o Fundeb, para que votássemos 
o Orçamento Impositivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Assumo, com V. Exª, o compromisso. No que 
depender de mim, farei tudo, absolutamente tudo, para 
repetirmos com a proposta feita por V. Exª o que esta-
mos fazendo com o Fundeb hoje aqui.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Estou prejudicando o Geraldo Alckmin, se isso 
é prejuízo. Mas quero que, realmente, o Orçamento 
Impositivo entre em vigor. Não será mais para o Lula; 
será para o Alckmin e é bom para o Brasil. 

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

Tem a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; 
Srªs e Srs. telespectadores da TV Senado; Srªs e Srs. 
ouvintes da Rádio Senado; Srªs e Srs. Senadores, o 
projeto que estamos aprovando hoje tem um alcance 
extraordinário, Sr. Presidente, porque aporta bilhões de 
reais para a população brasileira, nossa maior riqueza, 
que são as nossas crianças carentes, que, agora, vão 
entrar na escola mais cedo e vão poder se alimentar, 
Sr. Presidente!

O Fundeb é uma grande conquista do Governo. 
Hoje, li tudo o que fizemos nesses últimos quatro anos: 
lei de inovações, reforma da Previdência, reforma do 
sistema Judiciário. Quantas reformas importantes fi-
zemos aqui no Senado Federal! Quantas medidas 
votamos e aprovamos, muitas vezes trabalhando até 
altas horas! Meu Deus, quem dera que a nossa Se-
leção brasileira tivesse o mesmo empenho que esta 
Legislatura teve no trato da coisa pública, certamente 
teríamos ido à final. 

Sr. Presidente, nada se assemelha ao que es-
tamos fazendo, hoje, ao beneficiar milhões de crian-
ças dos mais distantes lugares deste Brasil! Por isso, 
quero dar esta boa notícia ao povo brasileiro por ser 
o último orador. Tínhamos, no Fundef, 31 milhões de 
crianças atendidas; agora, passaremos a ter 48 mi-
lhões. Estimativa de investimentos nos Estados pas-
sará da casa dos R$38 bilhões e, nos Municípios, 
a dos R$10 bilhões. A complementação da União, 
no primeiro ano, será de R$2 bilhões; no segundo, 
R$2,8 bilhões; no terceiro, R$3,7 bilhões; no quarto, 
R$4,5 bilhões e, a partir do quinto ano, a União es-
tará obrigada a participar, no mínimo, com 10% dos 
recursos do fundo.

Sr. Presidente, nesses últimos quatro anos medi-
das importantes fizeram com que 50% da população 
mais pobre do Brasil crescesse na renda nacional 
de 14,2% para 15,4%. Resgatamos três milhões de 

pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Na 
transferência de renda, o Bolsa-Família já alcança oito 
milhões de famílias carentes. O Programa Luz para 
Todos levou iluminação a mais de três milhões de fa-
mílias. O salário mínimo está no melhor patamar dos 
últimos 25 anos – trabalho nosso aqui –, com ganho 
real de 14,8%. Fizemos tudo isso sem vender o patri-
mônio público nem aumentar a carga tributária que, 
no último Governo, nos últimos quatro anos, cresceu 
19%. Sr. Presidente, o Fundeb enche-me de alegria. 
É uma honra, para mim, em ser o último orador neste 
momento memorável desta Casa!

Sr. Presidente, quero lembrar um projeto que tem 
lá no sertão da Bahia, com 540 crianças na pré-escola. 
Eu morava lá quando chegaram. Eu os visitei há um 
mês. Que diferença faz a pré-escola para uma criança 
pobre! Que diferença, Sr. Presidente, dar a ela acesso 
à alimentação e à educação. É o futuro do País. 

Por isso, sem dúvida, tenho certeza de que, des-
ses quatro anos de grande labor, hoje estamos co-
roando, às vésperas do recesso parlamentar – que 
diminuímos para 15 dias –, dando ao povo brasileiro 
o Fundeb.

Sr. Presidente, estamos de parabéns. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 

para encaminhar a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, apenas para registrar, como todos o fizeram, 
a importância desta votação. O Governo encaminhou 
uma proposta importante para o País. O Congresso a 
melhorou. A Câmara e o Senado a evoluíram. 

Quero aqui registrar, diferentemente do que foi 
dito aqui pelos Senadores Heráclito Fortes e Welling-
ton Salgado, que o Governo, em nenhum momento, 
teve qualquer dúvida sobre a responsabilidade, a com-
petência e o compromisso do Senador José Jorge. S. 
Exª tem relatado não só matérias como esta ligada à 
educação, mas também na área jurídica, na área de 
várias reformas que foram feitas, inclusive da Refor-
ma do Judiciário. Então, não pairou, em nenhum mo-
mento, qualquer dúvida do Governo quanto à compe-
tência e quanto ao espírito de discussão do Senador 
José Jorge. Pelo contrário, o Governo colocou seus 
técnicos à disposição; o Governo debateu; o Ministro 
da Educação esteve à disposição; nós debatemos te-
mas importantes; avançamos em alguns temas; tive-
mos posições divergentes em outros temas; mas, com 
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certeza, chegamos a essa posição final com muita 
tranqüilidade, com o sentimento do dever cumprido 
e com a responsabilidade de votar uma matéria im-
portante para o País. Vale ressaltar a importância de 
termos um reforço para o ensino infantil. É algo com 
o que tenho me batido. Vários Senadores desta Casa 
têm priorizado a questão. Temos, em Boa Vista, uma 
experiência importante de ensino infantil, que mostra 
o resultado desse tipo de ensino. 

Portanto, como Líder do Governo, tenho muito 
orgulho de encaminhar favoravelmente a votação, 
louvando o trabalho não só do Relator, mas das Se-
nadoras e dos Senadores que contribuíram para ter-
mos um texto melhor do que o que o Executivo nos 
encaminhou.

Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero apenas deixar bem claro ao nobre 
Líder, Senador Romero Jucá, que não é para mim que 
V. Exª tem de dirigir as suas considerações. Apenas 
repeti o que foi ouvido. Gostaria, inclusive, que V. Exª 
verificasse nas notas taquigráficas.

Trata-se de um Senador ligado ao Governo, 
intimamente ligado ao Governo, com acesso à área 
da educação e com intimidade com o próprio Mi-
nistro, segundo foi declarado aqui, e que afirmou 
que o Governo duvidou, Senador Romero Jucá, da 
conduta de um companheiro do meu Partido. Tenho 
por princípio ser solidário aos meus companheiros. 
Sei que também é uma marca de V. Exª, daí por 
que gostaria que essa questão ficasse devidamen-
te esclarecida.

Não freqüento o Palácio, não conheço o Ministério 
nem visito Ministro. Apenas repercuti o que ouvi nes-
ta Casa. Foi dito por um liderado de V. Exª. Fico muito 
satisfeito com o fato de V. Exª ter desautorizado tais 
afirmações, mas era preciso que, como companheiro 
do Senador José Jorge e conhecendo sua conduta ao 
longo do tempo, eu fizesse esse registro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG. Para uma explicação pessoal. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, desculpe-me, peço 
a palavra pelo art. 14.

O que acontece é o seguinte. Veja bem, Sena-
dor Heráclito Fortes, tenho o maior carinho por V. Exª, 
tenho o maior carinho também por este Governo, por 
isso sou da base que quer trabalhar. 

Agora, no momento em que quis elogiar o Se-
nador José Jorge, falei que participo da Comissão de 
Educação e vi o clima que estava criado, foi isso que 
quis dizer. Existia a tendência de achar que o Senador 

José Jorge iria fazer algum trabalho contrário à idéia 
do Governo. Eu não afirmei que o Governo disse que o 
Senador José Jorge iria contra, eu não afirmei isso. Eu 
disse que existia um clima que levava a essa descon-
fiança, mas em momento algum o Governo disse para 
mim ou para alguém que tinha essa desconfiança.

Só isso, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimentos de destaque que 

serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Sena-
dor Romeu Tuma. 

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque 
para votação em separado da expressão “a educa-
ção infantil e profissional”, constante da parte final da 
nova redação conferida ao art. 239 da Constituição 
pelo art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2006.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006.

 
REQUERIMENTO Nº 761, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do 
Regimen Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado da expessão “em efetivo exer-
cício”, constante na alínea e do inciso III do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, se-
gundo a redação conferida pelo art. 2º da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 9, de 2006.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006.

REQUERIMENTO Nº 762, DE 2006

Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado da expressão “no mínimo”, cons-
tante da parte final do inciso VII do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, segundo a 
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redação conferida pelo art. 2º da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 9, de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação os requerimentos. 

As Srªs e Srs. Senadores que aprovam os reque-
rimentos queiram permanecer sentados.(Pausa.)

Aprovados os requerimentos.
As matérias destacadas serão votadas oportu-

namente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Votação do substitutivo, com a alteração do 
Relator, ressalvados, obviamente, os destaques.

As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que se en-

contram em outras dependências da Casa que ve-
nham ao plenário. Estamos em processo de votação 
de importante matéria: o Fundeb. Precisamos de um 
quorum qualificado.

Os Srs. Líderes, se desejarem, podem orientar 
suas Bancadas.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
sidente, convoco os Senadores do PFL que não se 
encontram no plenário e estejam na Casa para que 
venham e votem “sim”. O voto do PFL ao Fundeb, ao 
relatório do Senador José Jorge é “sim”, afirmativo.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB não só convoca todos os Senadores 
que não estejam no plenário para que venham votar 
como recomenda o voto “sim”.

Sr. Presidente, uma questão de ordem. Quem 
pede uma modificação é que tem de ter 49 votos, não 
é verdade?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É. Se 
for destaque, é.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O des-
taque terá de ter 49 votos. Muito bem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL – 
BA) – Toda a Bancada baiana já votou pelo Fundeb.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, solicito a permanência em plenário dos Sena-
dores do PSDB e o retorno daqueles que, porventura, 

estejam em seus gabinetes, de modo que possamos 
continuar com o processo de votações. Fico muito fe-
liz com todo esse debate qualificado, com todo esse 
resultado que redundou no... E algumas autoridades. 
Temos compromisso com...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela Liderança do Governo 
para...

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Temos 
compromisso com algumas... Deixe-me dizer a V. Exª. 
Acertamos o seguinte: que seria...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Está fa-
zendo um acordo para votar terça-feira.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem. Quero só ficar fiel ao que combinei. O que combi-
nei foi que os empréstimos para os Estados governados 
pela Oposição seriam aprovados – isso foi honrado pela 
base do Governo –; que teríamos a votação do Fundeb 
e votaríamos também algumas autoridades.

Por mim, não faria questão alguma de votar ne-
nhuma autoridade. Votaria para tirar uma que está no 
Palácio do Planalto. Mas palavra é palavra, empenhei-
me nessa. Então, se há a possibilidade de não votarmos, 
para mim não muda. Só não posso dizer que parte de 
mim a iniciativa de não votar. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – É muito melhor votar terça-feira.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Essa 
votação, regimentalmente, é possível, Senador Arthur 
Virgílio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
aí tem que ser no voto no dia 1º de outubro, mesmo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Ah, 
bom. Então, muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, duas questões. Primeiro, quero convocar todos 
os membros da base do Governo para virem dos seus 
gabinetes e votar “sim”. Segundo, dizer que, realmente, 
foi feito um acordo com os líderes da Oposição para que 
votássemos também autoridades hoje. Mas, devido ao 
adiantado da hora, se vamos ter na próxima segunda-
feira e terça-feira Ordem do Dia, então, ficaremos com 
o compromisso de votar na próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (PMDB – AL) – Segunda, 
terça e quarta-feira.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Segun-
da, terça e quarta-feira, portanto, não há nenhum tipo 
de desgaste, estendendo mais a sessão.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, gostaria de solicitar ao Líder Romero Jucá, 
que tem democratizado a relação da sua liderança com 
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os demais partidos, com esse seu diálogo permanente, 
se poderia mandar para as bancadas a relação das 
autoridades que deveriam ser votadas.

Gostaria que V. Exª, pelo menos, colaborasse, 
para que, hoje ou na próxima semana, quando fôsse-
mos votar, soubéssemos, pelo menos, quem seriam 
os agraciados com essas votações.

Agradeço a V. Exª e aguardo que seja gentil com 
este seu companheiro que pontifica no baixo clero 
desta Casa.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
apenas quero deixar aqui registrado que foi feito um 
acordo entre os Líderes para que realizássemos as 
votações das medidas provisórias, dos empréstimos, 
do Fundeb, das autoridades.

Portanto, tenho o entendimento de que seria im-
portante, na noite de hoje, votarmos, além do Fundeb, 
pelo menos algumas autoridades, tendo em vista que 
algumas agências reguladoras estão com falta de quó-
rum e não podem proceder as suas reuniões ordinárias 
e que há uma série de situações que infelizmente vêm 
sendo postergadas pelo Plenário do Senado.

Quero dizer que, finalmente, vamos votar. O Fun-
deb para nós todos é um voto que nos enche de orgu-
lho e emoção. Eu que sou da área de educação estou 
muito feliz em poder votar. 

Lembro a orientação do Bloco de Apoio ao voto 
“sim”, mas ainda haverá o segundo turno. Na segunda 
votação, depois dos destaques, teremos de atingir o 
quórum qualificadíssimo de 49 votos no mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ) – De-
sejo encaminhar o voto “sim”, Sr. Presidente e faço 
também uma homenagem ao Ministro Fernando Ha-
ddad, que provavelmente está assistindo a esta ses-
são no Ministério. 

Parabéns, Ministro! Está aí o Fundeb, uma gran-
de conquista das crianças, sobretudo das mais humil-
des do Brasil.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente...

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois agradeço a V. Exª 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, o Senador Garibaldi Alves 
Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero manifestar aqui minha concordância com o que 

disse o Senador Pedro Simon e demais Senadores, 
no que toca à situação dos Municípios. 

Recebi um documento da Confederação Nacional 
de Municípios, dando conta das preocupações com 
relação à participação dos Municípios na composição 
dos recursos do Fundeb:

A PEC 09/06 continua deixando sem definição 
a fonte de recursos para complementação da União 
ao Fundeb, pois estabelece que, dos 18% da União, 
só poderão ser utilizados, no máximo, 30% da com-
plementação ao Fundeb. Como só poderá utilizar, dos 
seus 18%, 1,5 bilhões, de onde virão os demais re-
cursos sem a devida definição da fonte de recursos? 
Corre-se o risco de não haver recursos novos, mas a 
transposição de recursos hoje já existentes.

Quero dizer que a preocupação do Presidente 
Paulo Ziulkoski também é minha, na qualidade de Pre-
sidente de uma subcomissão de defesa dos interesses 
dos Municípios no Senado Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o PL, Senador João Ribeiro, Líder 
do PL?

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Sr. 
Presidente, o PL vota “sim”. 

Agora em que exerci meu direito de voto, desejo 
acompanhar a opinião da Senadora Ideli Salvatti de 
que precisamos fazer um esforço para votar as auto-
ridades hoje, porque esse foi o acordo. 

Já que tivemos esse entendimento, não devemos 
quebrar aquilo que foi acertado.

Portanto, estou fazendo um apelo para que vo-
temos as autoridades. Sem encaminhamento de voto 
e discurso, com certeza será muito rápido. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Não fosse o problema do Tocantins, já tería-
mos votado as autoridades.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PL – TO) – Con-
cordo com V. Exª. Não fosse a morosidade da Casa, a 
dificuldade dos entendimentos, pois, durante mais de 
70 dias, esta Casa ficou parada, já teríamos votado 
as autoridades.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª tem a palavra, Senador Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
votamos esse projeto graças ao parecer, à relatoria 
do Senador José Jorge. 

Se existe alguém que deve ser homenageado 
hoje, nesta Casa, é S. Exª. Para evitar que a educação 
tenha grandes prejuízos, o Relator modificou o projeto 
que veio do Governo, porque o Ministro da Educação 
mandou algo que não poderíamos, de forma alguma, 
aprovar. Se alguém tem de ser homenageado hoje é 
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o Relator, Senador José Jorge, jamais o Ministro da 
Educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos já votaram, vou encerrar a votação e 
proclamar o resultado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, só quero lembrar a todos os Senadores que 
há uma segunda votação, inclusive do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço a permanência dos Srs. Senadores em 
plenário, porque haverá pelo menos mais uma ou duas 
votações. Seria importante a participação de todos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador Antero Paes de Bar-
ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, ainda há condições de 
votar ou não? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Gostaria de encerrar a votação e proclamar 
o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 57 Senadores.

Não houve votos contrários.
Não houve abstenção.
Total: 57 votos.
Portanto, está aprovado, em primeiro turno, o 

Fundeb.
Fica prejudicada a proposta de emenda Cons-

titucional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vamos votar as matérias destacadas.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Parabéns 

ao Líder Aloizio Mercadante!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vamos votar as matérias destacadas.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Proponho à Casa que as matérias destacadas 
sejam votadas em globo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, há parecer favorável e parecer contrário.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Primeiramente, Senador José Jorge, queria 
cumprimentar V. Exª, em nome da Mesa, pelo brilhante 
trabalho mais uma vez prestado ao País. V. Exª apri-
morou o Fundeb, como, aliás, fez com toda proposta 
importante que passou por esta Casa, para a qual V. 
Exª foi designado Relator.

Tem V. Exª a palavra, pela ordem.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, espero que 
V. Exª me ajude em Alagoas a ser Vice-Presidente da 
República.

Na realidade, são três destaques. Um deles é con-
soante o seguinte requerimento: “Requeiro, nos termos 
do art. 312, destaque para votação em separado da 
expressão ‘efetivo exercício’”. Na verdade, para esse 
destaque, há consenso, e tenho parecer favorável. Os 
outros dois destaques...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Só para combinar a votação com V. Exª, ressalto 
que o primeiro é o destaque para votação em separado 
da expressão “a educação infantil e profissional”.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não 
queremos esse agora, não.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não, em re-
lação a esse, não há consenso. Eu faria um apelo ao 
Senador Romero Jucá e à Senadora Ideli Salvatti no 
sentido de que retirassem esse destaque, senão não 
poderíamos votar e teríamos de obstruir a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Relator faz um apelo para a retirada do 
destaque.

Ouço o Senador Romero Jucá e a Senadora Ideli 
Salvatti, autora do destaque.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Vou explicar, 
Sr. Presidente: esse destaque retira a possibilidade de 
usar recursos do PIS/Pasep para a educação infantil e 
para o ensino profissionalizante dos filhos dos traba-
lhadores. Trata-se de destaque que foi defendido pela 
Senadora Patrícia Saboya Gomes e que originalmen-
te foi uma emenda apresentada pelo Senador Tasso 
Jereissati. Em determinado momento, até cheguei a 
retirar isso do projeto. Entretanto, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, a Senadora Patrí-
cia Saboya Gomes derrotou o Relator, a Liderança do 
Governo, e isso foi incluído.

Portanto, já consta do projeto, que ainda vai à Câ-
mara dos Deputados. Faço um apelo à Senadora Ideli 
Salvatti no sentido de retirar seu destaque, sob pena 
de termos de obstruir a votação, já que precisamos 
de 49 votos, e não há como obtê-los com um quórum 
de 56 Senadores.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Nesta oportunidade, só o Relator e a autora 
dos destaques podem falar. Os Líderes terão a pala-
vra, depois, para orientar suas Bancadas.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Darei a palavra a V. Exª depois, Senadora He-
loísa Helena.

Tem a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gos-
taria que ficasse claro por que estamos apresentando 
os destaques. Quanto ao primeiro, que trata do efeti-
vo exercício, há acordo, e acho que ele está bastante 
bem encaminhado.

Quanto à questão do PIS/Pasep, é importante, 
em primeiro lugar, registrar que esse recurso não inte-
gra o Fundeb. Esse não é um recurso que vá integrar 
o Fundo. O art. 239 da Constituição estabelece muito 
claramente a destinação dos recursos do PIS/Pasep: 
prover os recursos para o programa do seguro-desem-
prego e para o abono relativo ao seguro-desemprego. 
Nós, por consenso, incluímos a contemplação também 
da profissionalização do trabalhador.

Portanto, destinar os recursos do PIS/Pasep tam-
bém para a profissionalização do trabalhador não tem 
sentido, porque o PIS/Pasep já não dá conta de co-
brir o abono e o seguro-desemprego. Assim, mesmo 
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que nós o aprovemos, não vai haver recurso para a 
educação infantil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª retira ou mantém o destaque?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
posso retirar, mas quero dizer que é inócuo, e, no fi-
nal, vamos acabar inviabilizando ainda mais o PIS/
Pasep.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, tenho uma proposição para fazer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, vou ouvir a Senado-
ra Heloísa Helena, que havia pedido a palavra pela 
ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, tenho uma proposição para fazer que pode 
resolver a questão.

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

Tem a palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, de 
fato, eu queria fazer um apelo ao Senador Romero 
Jucá.

Veja: não se trata apenas do debate sobre a ques-
tão da educação infantil dos dependentes – portanto, 
dos trabalhadores –, o que é algo justíssimo. Há um 
problema relacionado a uma outra emenda que é mais 
grave ainda, que é a transformação em teto de algo que 
é considerado o mínimo de recursos que deve estar 
disponível. Isso é gravíssimo. Não vamos aceitar.

Não se trata de demonstração de arrogância de 
ninguém, mas vamos ter de impedir a votação, porque 
não podemos aceitar que aquilo que é considerado 
recurso mínimo se transforme em teto – refiro-me aos 
R$2 bilhões. Não vamos aceitar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, posso fazer a proposição que, talvez, resolva 
essa questão?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou dar a palavra a V. Exª, mas antes lembro 
à Casa que, se pudermos avançar para uma conver-
gência, será melhor.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É isso 
que vou buscar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a supressão, serão necessários 49 votos 
para manter o texto. Vamos acabar retirando o quórum 
ou, então, dificultando a aprovação da matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, quero fazer uma proposição que talvez resolva 
essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, concedo a palavra a 
V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramen-
te, quero dizer que todos fizeram um esforço muito 
grande para que hoje chegássemos a este momento 
de votar o Fundeb. Votamos mais de cinqüenta itens 
exatamente para chegar a este momento.

Há três destaques. Um deles tem parecer fa-
vorável do Senador José Jorge. Serão necessários 
49 votos, mas há consenso em relação à questão do 
efetivo exercício.

Em relação aos outros dois destaques, qual é 
a proposição que quero apresentar aos Líderes? Eu 
gostaria de ouvir a manifestação dos Líderes sobre os 
dois destaques. Se a maioria deles se posicionar contra 
os destaques, eu os retiro. Ou seja, faz-se a vontade, 
mede-se a posição, e, efetivamente, não se criam obs-
táculos a uma votação que é importante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Romero Jucá, V. Exª pode retirar o 
seu destaque; os outros, só quem pode retirar é a Se-
nadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, concordo com o encaminhamento dado pelo 
Senador Romero Jucá, mas fiz uma ponderação...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou consultar os Srs. Líderes. Vamos abreviar 
o processo.

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

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, deixe-me dar uma explicação. Antes de os Líderes 
falarem, eu gostaria de dar uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador José Jorge, Relator 
da matéria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em relação à questão da educação infan-
til, penso que a Senadora Ideli Salvatti deu uma boa 
explicação. Na realidade, não é especificamente do 
Fundeb, mas foi um projeto incluído nos recursos do 
PIS/Pasep. Não vejo razão para nós retirarmos nessa 
etapa. Por isso, meu parecer é contrário.

Mas é um destaque interessante esse do Sena-
dor Romero Jucá. Para os primeiros três anos de fun-
cionamento do Fundeb, fixou-se um valor em dinheiro 
que o Governo Federal deveria colocar no Fundo. Para 
o Fundo, no primeiro ano, são previstos R$44 bilhões 
dos Estados e Municípios, e o Governo Federal deve 
incluir R$2 bilhões. No segundo ano, vamos supor 
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que sejam R$46 bilhões de Estados e Municípios, e o 
Governo Federal incluirá R$3 bilhões. No terceiro ano, 
serão R$48 bilhões de Estados e Municípios, e o Go-
verno Federal incluirá R$4,5 bilhões, e, daí em diante, 
serão 10%. Já veio com, no mínimo, 10%. Coloquei, 
respectivamente, “no mínimo R$2 bilhões”, “no mínimo 
R$3 bilhões” e “no mínimo R$4,5 bilhões”. Por quê? 
Suponhamos que amanhã assuma um Presidente que 
dê prioridade à educação ou que ganhe a eleição a 
Senadora Heloísa Helena e que ela queira, em vez de 
R$2 bilhões, R$3 bilhões no Fundeb. Não poderá fazer 
isso, porque a Constituição não permite. Ela terá de 
conseguir a aprovação de uma emenda constitucional 
para poder aplicar R$3 bilhões.

Esse destaque, portanto, não tem lógica. Não 
faz sentido prefixar valores em casos como o que exa-
minamos. Colocando a expressão “no mínimo”, se o 
Governo quiser aplicar mais, poderá fazê-lo. É só isso 
que a emenda diz.

Portanto, meu parecer é contrário, e apelo ao Se-
nador Romero Jucá e à Senadora Ideli Salvatti para que 
retirem seus requerimentos para permitir que votemos 
o terceiro, essa questão do efetivo exercício.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vamos ouvir os Líderes com relação ao enca-
minhamento sugerido, para podermos avaliar o que 
fazer na votação.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do PSDB, muito estimulada pelo ambiente 
frenético de trabalho da Bancada do Senador Aloi-
zio Mercadante, prestigia a posição do Relator José 
Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB também pede a retirada dos desta-
ques, não é, Senador Arthur Virgílio? Retira o destaque 
e mantém a expressão?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. 
Exª já viu a Bancada, Sr. Presidente? Já percebeu, 
não é? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o PFL, Senador José Agripino?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Bancada do 
PFL vota a favor do destaque relativo ao efetivo exer-
cício e se posiciona pela a retirada dos dois demais 
destaques. Então, somos pela manutenção daquilo em 
que há acordo e pela retirada dos dois outros sobre os 
quais não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PFL é pela retirada do destaque e pela ma-
nutenção da expressão, assim como o PSDB.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Quero falar pelo PSB, Sr. Presidente.

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

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Sr. Presidente, em nome da Liderança do Par-
tido, do Senador Antonio Carlos Valadares, manifesto 
nossa posição favorável à retirada dos destaques.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, V. Exª anunciou o Partido presente e não 
o futuro da Senadora Patrícia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSB retira o destaque e mantém a expres-
são, como fizeram o PFL, o PSDB e o PMDB.

E como vota o Bloco, Senador Sibá Machado ou 
Senadora Ideli?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, o encaminhamento do Senador Romero 
Jucá foi no sentido de que, se todos os Líderes fos-
sem pela retirada dos destaques, S. Exª também re-
tiraria o seu. Pelo andar da carruagem, a decisão é 
no sentido de retirada. Então, vamos retirar também o 
nosso, apesar da convicção de que não caberia fazer 
isso agora. Espero que a Câmara conserte o que não 
tivemos capacidade de consertar.

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

Todos os requerimentos foram retirados?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O 

do “efetivo exercício” precisamos votar, porque nesse 
há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Então, vamos ao segundo requerimento, de 
destaque para a votação em separado da expressão 
“em efetivo exercício”.

Tem a palavra o Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse é um destaque 
simples, diz respeito apenas a um determinado artigo 
que prevê que, na regulamentação do Fundeb, deverá 
ser estabelecido um prazo para que o piso salarial seja 
definido. Entrou essa expressão “em efetivo exercício”, 
o que, na verdade, tem uma conotação diferenciada na 
área de educação. Muitas vezes, o professor é orienta-
dor, é bibliotecário, havendo, então, uma interpretação 
de que não está em efetivo exercício. Assim, para evitar 
uma interpretação errada, nosso parecer é pela rejei-
ção, atendendo, dessa forma, à emenda da Senadora 
Ideli Salvatti, que, durante muitos anos, foi líder dessa 
classe de professores em Santa Catarina.
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Em homenagem a ela, vamos dar um parecer 
favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator é favorável. Portanto, 
quem quer seguir o Relator, para retirar, precisa vo-
tar “não”.

Os Srs. Líderes podem orientar suas Banca-
das.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presi-
dente, de acordo com o Relator. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O PMDB 
indica o voto “não”, Sr. Presidente.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, pelo Bloco, encaminho o voto “não”, agra-
decendo a homenagem que o Senador José Jorge fez. 
E dedico isso a todos os que se consagram ao magis-
tério em todo o Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, em homenagem ao trabalho do Relator 
José Jorge e, inclusive, ao esforço que presenciei da 
assessoria da Liderança do PT nesta Casa, voto pra-
zeirosamente “não”.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB 
– CE) – Sr. Presidente, pelo PSB, votamos “não”, de 
acordo com o relatório do Senador José Jorge e pelo 
esforço brilhante que S. Exª fez.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ) – Vo-
tamos com o Relator, Sr. Presidente.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL) – Nós 
também recomendamos o voto “não”, Sr. Presidente, 
apelando ao Governo que, na regulamentação da lei, 
substitua, de alguma forma – e é algo relevante para 
todos os trabalhadores da educação –, a questão dos 
profissionais do magistério público, que só inclui peda-
gogo e professor. Portanto, é essencial que possamos 
retomar o debate sobre profissionais da educação es-
colar. Espero que o que não conseguiu ser superado 
agora em relação à categoria possa, de alguma forma, 
ser superado na regulamentação da lei, pois é algo 
relevante. Profissional da educação escolar é diferen-
te de profissional do magistério. Espero, então, que 
o Governo, quando encaminhar a regulamentação, 
possa fazer essa alteração para contemplar todos os 
trabalhadores da educação e não apenas professores 
e pedagogos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço às Srªs Senadoras e aos Srs. Senado-
res que estão em outras dependências que venham 
ao plenário.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador José Jorge, tem V. Exª a palavra pela 
ordem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, gostaria de esclarecer que fiz essa homenagem à 

Senadora Ideli Salvatti, porque S. Exª, nos últimos dias, 
tem dito que está vindo uma Senadora chamada Lucy 
e que teremos saudade dela quando aqui chegar essa 
Senadora. Então, temos de homenageá-la logo.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Eduardo Siqueira Campos, tem V. 
Exª a palavra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, já registrei meu voto nesta votação, mas o 
painel não acolheu o meu voto na votação passada. 
Então, peço a V. Exª que o registre em Ata de acordo 
com o voto que fiz agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Senador Heráclito Fortes, tem V. Exª a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro, mas não o faço com alegria e com 
satisfação, mas por dever. Quero elogiar o Senador 
Romero Jucá pela maneira com que vem conduzin-
do a Liderança nesta Casa: de maneira democrática, 
humilde, mas, acima de tudo, exercendo autoridade 
sobre seus liderados. Está de parabéns o Senador 
Romero Jucá pela sua nova maneira, seu novo méto-
do de liderar! Gostaria de dizer que aprendi a admi-
rá-lo quando Líder do Governo do qual eu fazia parte, 
o Governo Fernando Henrique. Quero recomendar à 
Senadora Heloísa Helena e ao Senador Cristovam 
Buarque, que estão nessa disputa eleitoral, que, se 
eleitos, não abram mão do Senador Romero Jucá, pois 
líder como ele não há. Tenho certeza, Senador Tasso 
Jereissati, que V. Exª lutará pela permanência desse 
brilhante Líder no próximo governo, se, com a graça 
de Deus, ganharmos.

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Com 
o maior prazer, Senador José Jorge.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª tem abso-
luta razão. Se eu for eleito Vice-Presidente, vou defen-
der que o Senador Romero Jucá continue como Líder, 
porque não podemos mudar aquilo que está dando 
certo, como, aliás, o Presidente Lula acabou de dizer: 
não se mexe em time que está ganhando.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, atendendo a sugestão do Senador Efraim 
Morais, gostaria que votássemos essa proposta de 
garanti-lo já como Líder do próximo Governo, pois aí 
não correríamos risco e saberíamos que o Governo 
que ganhar, qualquer que fosse, não correria nenhum 
risco no bom relacionamento nesta Casa. Know-how, 
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competência e, acima de tudo, vontade de ser Gover-
no não faltam a esse grande Líder que Pernambuco 
emprestou a Roraima!

Portanto, quero parabenizá-lo, Senador Romero 
Jucá, e pedir que V. Exª continue assim: participativo, 
humilde e eficiente. Infelizmente, vai prejudicar o meu 
Partido, mas vai ser bom para o Brasil.

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

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero lembrar que o Senador Heráclito Fortes deve 
ter-se reportado a duas eleições, para que o Senador 
Romero Jucá continue Líder: a vitória do Presidente 

Lula e a vitória do Senador Aloizio Mercadante em 
São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Romero Jucá sabe que quem pede 
tem preferência.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. 
Exª está dizendo com isso que o Senador é apenas 
interino, está apenas ocupando uma cadeira tempo-
rária? Eu não entendi. V. Exª está desmerecendo um 
líder eficiente? Fica feito aqui o registro do Senador 
Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 03 Srs. Senadores; e NÃO, 49.

Não houve abstenções.
Está, portanto, rejeitada a expressão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Indago ao Senador Romero Jucá se retira o 
requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Retiro-
o, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – O Senador Romero Jucá retira o requerimento.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu 
voto foi registrado erradamente. Peço a V. Exª que mude 
meu voto e também o voto do Senador José Agripino, 
porque votamos equivocadamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa retificará o voto de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania oferecendo a redação para 
o segundo turno da proposta de Emenda à Constituição 
nº 09, de 2006, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 823, DE 2006 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 9, 
de 2006 (nº 536, de 1997, na Câmara dos 
Deputados).

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia apresenta a redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 9, de 2006 (nº 
536, de 1997, na Câmara dos Deputados), que dá 
nova redação aos arts. 23, 30, 206 e 212 da Cons-
tituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórías e acrescenta § 5º ao art. 
211 da Constituição Federal, na forma do Substitutivo 
aprovado pelo Plenário.

ANEXO AO PARECER Nº 823, DE 2006

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 9, 
de 2006 (nº 536, de 1997, na Câmara dos 
Deputados).

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2006

Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30 
206, 208, 211, 212 e 239, da Constituição 
Federal, e ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
XXV – assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até cinco 
anos de idade em creches e pré-escolas;

 ......................................................” NR)
“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Leis complementares 

fixarão normas para a cooperação entre a 
União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do de-
senvolvimento e do bem-estar em âmbito na-
cional.” (NR)

“Art. 30.  ................................................
 ..............................................................
VI – manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental;

 .................................................... ” (NR)
“Art. 206.  ..............................................
 ..............................................................
V – valorização dos profissionais da edu-

cação escolar, garantidos, na forma da lei, pla-
nos de carreira, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, aos 
das redes públicas;

 ..............................................................
VIII – piso salarial profissional nacional 

para os profissionais da educação escolar pú-
blica, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as 
categorias de trabalhadores considerados pro-
fissionais da educação básica e sobre a fixação 
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de prazo para a elaboração ou adequação de 
seus planos de carreira, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cipios.” (NR)

“Art. 208.  ..............................................
 ..............................................................  
IV – educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até cinco anos de idade;
 .................................................... ” (NR)
“Art 211.  ...............................................
 ..............................................................
§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular.” (NR)
“Art. 212.  ..............................................
.......................... ...................... .............. 
§ 5º A educação básica pública terá como 

fonte adicional de financiamento a contribuição 
social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei.

§ 6º As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação da contribuição social do salário-
educação serão distribuídas proporcionalmente 
ao número de alunos matriculados na educa-
ção básica nas respectivas redes públicas de 
ensino.” (NR)

“Art. 239. A arrecadação decorrente das 
contribuições para o Programa de Integração 
Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 
7 de setembro de 1970, e para o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-
blico, criado pela Lei Complementar nº 8, de 
3 de dezembro de 1970, passa a financiar, 
nos termos que a lei dispuser, o programa de 
seguro-desemprego, o abono de que trata o 
§ 3º deste artigo, a qualificação e a educação 
profissional do trabalhador e a educação infantil 
e profissional de seus dependentes.

...... .............................................. “ (NR)

Art. 2º O art 60 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 60. Até o décimo quarto ano a partir 
da promulgação da Emenda Constitucional nº 

, de , os estados, o Distrito Federal e os mu-
nicípios destinarão parte dos recursos a que 
se refere o caput do art. 212 da Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e à remuneração condigna 
dos trabalhadores da educação, respeitadas 
as seguintes disposições:

I – a distribuição dos recursos e de res-
ponsabilidades entre o Distrito Federal, os 

estados e seus municípios é assegurada me-
diante a criação, no âmbito de cada estado e 
do Distrito Federal, de um Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB, de natureza contábil;

II – os Fundos referidos no inciso I do 
caput deste artigo serão constituídos por 20% 
(vinte por cento) dos recursos a que se refe-
rem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II 
do art. 157; os incisos II, III e IV do art. 158; 
e as alineas a e b do inciso I e o inciso II do 
art. 159 da Constituição Federal, e distribu-
ídos entre cada estado e seus municípios, 
proporcionalmente ao número de alunos das 
diversas etapas e modalidades da educação 
básica presencial, matriculados nas respecti-
vas redes, nos respectivos âmbitos de atuação 
prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 
211 da Constituição Federal;

III – observadas as garantias estabele-
cidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 
208 da Constituição Federal e as metas de 
universalização da educação básica estabe-
lecidas no Plano Nacional de Educação, a lei 
disporá sobre:

a) a organização dos Fundos, a distri-
buição proporcional de seus recursos, as di-
ferenças e ponderações quanto ao valor anu-
al por aluno entre etapas e modalidades da 
educação básica e tipos de estabelecimento 
de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mí-
nimo por aluno;

c) os percentuais máximos de apropria-
ção dos recursos dos Fundos pelas diversas 
etapas e modalidades da educação básica, 
observados os arts. 208 e 214 da Constituição 
Federal, bem como as metas do Plano Nacio-
nal de Educação;

d) a fiscalização e o controle dos Fun-
dos;

e) prazo para fixar, em lei específica, 
piso salarial profissional nacional para os pro-
fissionais do magistério público da educação 
básica;

IV – os recursos recebidos à conta dos 
Fundos instituidos nos termos do inciso I do 
caput deste artigo serão aplicados pelos es-
tados e municípios exclusivamente nos res-
pectivos âmbitos de atuação prioritária, con-
forme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 
da Constituição Federal;
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V – a União complementará os recursos 
dos Fundos a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo sempre que, no Distrito Federal e 
em cada estado, o valor por aluno não alcan-
çar o mínimo definido nacionalmente, fixado 
em observância ao disposto no inciso VII do 
caput deste artigo, vedada a utilização dos 
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da 
Constituição Federal;

VI – até 10% (dez por cento) da comple-
mentação da União prevista no inciso V pode-
rá ser distribuída para os Fundos por meio de 
programas direcionados para a melhoria da 
qualidade da educação, na forma da lei a que 
se refere o inciso III;

VII – a complementação da União de que 
trata o inciso V do caput deste artigo será de, 
no mínimo:

a) R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de 
reais), no primeiro ano de vigência dos Fun-
dos;

b) R$3.000.000.000,00 (três bilhões de 
reais), no segundo ano de vigência dos Fun-
dos;

c) R$4.500.000.000,00 (quatro bilhões e 
quinhentos milhões de reais), no terceiro ano 
de vigência dos Fundos;

d) 10% (dez por cento) do total dos re-
cursos a que se refere o inciso II do caput 
deste adigo, a partir do quarto ano de vigên-
cia dos Fundos;

VIII – a vinculação de recursos à manu-
tenção e desenvolvimento do ensino estabe-
lecida no art. 212 da Constituição Federal su-
portará, no máximo, 30% (trinta por cento) da 
complementação da União, considerando-se 
para os fins deste inciso os valores previstos 
no inciso VIII do caput deste artigo;

IX – os valores a que se referem as alíne-
as a, b e c do inciso VII do caput deste artigo 
serão atualizados, anualmente, a partir da pro-
mulgação da Emenda Constitucional nº , de , 
de forma a preservar, em caráter permanente, 
o valor real da complementação da União;

X – aplica-se à complementação da União 
o disposto no art. 160 da Constituição Fede-
ral;

XI – o não-cumprimento do disposto nos 
incisos V e VII do caput deste artigo importa-
rá crime de responsabilidade da autoridade 
competente;

XII – proporção não inferior a 60% 
(sessenta por cento) de cada Fundo refe-

rido no inciso I do caput deste artigo será 
destinada ao pagamento dos profissionais 
do magistério da educação básica em efe-
tivo exerctcio.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, deverão assegu-
rar, no financiamento da educação básica, 
a melhoria da qualidade de ensino, de for-
ma a garantir padrão mínimo definido na-
cionalmente.

§ 2º O valor por aluno do ensino ffinda-
mental, no Fundo de cada Estado e do Distrito 
Federal, não poderá ser inferior ao praticado 
no âmbito do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério – FUNDEF, no ano 
anterior àvigência da Emenda Constitucional 
nº , de .

§ 3º O valor anual mínimo por aluno do 
ensino fundamental, no âmbito do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, não poderá ser inferior 
ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano 
anterior ao da vigência da Emenda Constitu-
cional nº , de .

§ 4º Para efeito de distribuição de recur-
sos dos Fundos a que se refere o inciso I do 
caput deste adigo, levar-se-á em conta a tota-
lidade das matrículas no ensino fundamental 
e considerar-se-á, para a educação infantil, 
para o ensino médio e para a educação de 
jovens e adultos, um terço das matrículas no 
primeiro ano, dois terços no segundo ano e 
sua totalidade a partir do terceiro ano.

§ 5º A porcentagem dos recursos de 
constituição dos Fundos, conforme o inciso II 
do caput deste artigo, será alcançada grada-
tivamente nos primeiros três anos de vigência 
dos Fundos, da seguinte forma:

I – no caso dos impostos e transferências 
constantes do inciso II do art. 155; do inciso IV 
do art. 158; e das alíneas a e b do inciso I e do 
inciso II do art. 159 da Constituição Federal:

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessen-
ta e seis centésimos por cento), no primeiro 
ano;

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três 
centésimos por cento), no

segundo ano;
c) 20% (vinte por cento), a partir do ter-

ceiro ano;
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II – no caso dos impostos e transferên-
cias constantes dos incisos I e III do art. 155; 
do inciso II do art. 157; e dos incisos II e III do 
art. 158 da Constituição Federal:

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento), no primeiro ano;

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três 
centésimos por cento), no segundo ano;

c) 20% (vinte por cento), a partir do ter-
ceiro ano.

§ 6º Na distribuição dos recursos a que 
se refere o inciso II do caput deste artigo, fica 
assegurado que os recursos municipais sem-
pre se aplicarão no ensino fundamental e na 
educação infantil e os recursos estaduais, no 
ensino fundamental e médio, em quaisquer de 
suas modalidades.” (NR)

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação, mantidos os efeitos do 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tárias, conforme estabelecido pela Emenda Constitu-
cional nº 14, de 12 de setembro de 1996, até o início 
da vigência dos Fundos, nos termos desta Emenda 
Constitucional.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
retificar o meu voto. O frisson do governismo me atra-
palhou. O meu voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Mesa retificará também o voto de V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O mesmo se deu 
comigo, Sr. Presidente. Meu voto é “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, poderá constar em Ata o que 
S. Exª disse, mas não se pode mudar o voto, não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vamos registrar em Ata as correções.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – S. Exª votou mesmo contra, sim!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Convoco sessão extraordinária a realizar-se 
às 22 horas e 09 minutos para discussão em segun-
do turno.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Enquanto preparamos os procedimentos para 
o segundo turno, há sobre a mesa requerimento que 
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 763, DE 2006

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

inciso , do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 42, de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em votação o requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – De que 
trata o projeto, Sr. Presidente. Só para informação...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – É uma urgência, assinada pelos Líderes...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Para 
que projeto?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para o projeto que institui diretrizes nacionais 
para a cobrança de tarifas para a prestação de servi-
ços de abastecimento de água.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ok.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em votação o requerimento.
Eu já darei a palavra a V. Exª.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-

querimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Passamos à apreciação da matéria.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Res-

ta saber o que é...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – A matéria institui diretrizes nacionais para a 
cobrança de tarifas para a prestação de serviços de 
abastecimento d’água e dá outras providências.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, não poderemos votar. Ninguém 
conhece o assunto...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Havia um requerimento sobre a mesa. Eu apenas 
li o requerimento e o submeti à apreciação da Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Este requerimento, para urgência, muito bem; 
mas votar, não. Guarde para outra sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Por sugestão do Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, deixaremos para a próxima sessão ordiná-
ria a aprovação do projeto. Agora, só aprovamos a 
urgência.

Em sessões anteriores, foram deferidos ad refe-
rendum do Plenário os Requerimentos nºs 455, 456, 
520 e 521, de 2006.

Submeto ao Plenário as decisões da Presidên-
cia.

As Srªs e o Srs. Senadores que as aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento 
nº 476, de 2006, do Senador Marco Maciel e outros 
Senhores Senadores, solicitando a prorrogação, por 
sessenta dias, do prazo para conclusão dos trabalhos 
da Comissão Especial destinada a apresentar proje-
to de resolução de Reforma do Regimento Interno do 
Senado Federal.

Em votação o requerimento.
As Senhoras e os Senhores Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Será cumprido a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento 
nº 581, de 2006, da Senadora Serys Slhessarenko e 
outros Senhores Senadores, solicitando a prorroga-
ção, até o dia 30 de junho de 2006, para conclusão 
dos trabalhos da Comissão Especial criada mediante 
o Requerimento nº60, de 2005, destinada a planejar 
e coordenar a execução das atividades referentes 
às comemorações pelo Ano Internacional da Mulher 
Latino-Americana – 2005, instituído pelo Parlamento 
Latino-Americano.

Em votação o requerimento.

As Senhoras e os Senhores Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa).

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº 
657, de 2006, do Senador Flávio Arns e outros Senho-
res Senadores, solicitando que o tempo destinado aos 
oradores da Hora do expediente do próximo dia 9 de 
agosto, seja dedicado a homenagear o XII Congresso 
Internacional de Equoterapia e Workshop, a realizar-
se em Brasília, no período de 9 a 12 de agosto do 
corrente ano.

Em votação o requerimento.
As Senhoras e os Senhores Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias 

para fazer cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Na sessão do dia 20 de junho foi lido o Re-
querimento nº 693, de 2006, de iniciativa do Senador 
Paulo Octávio, solicitando a prorrogação, por mais 
cento e vinte dias, da Comissão Especial criada pelo 
Requerimento nº 72, de 2006, destinada a organizar 
as homenagens pela passagem dos cinqüenta anos 
da posse de Juscelino Kubitschek, como Presidente 
da República, para a conclusão dos trabalhos daque-
le Colegiado.

Votação do Requerimento, em turno único.
As Senhoras e Senhores Senadores que o apro-

vam permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vamos deixar qualquer outra matéria para vo-
tarmos na segunda, na terça ou na quarta-feira. Vou 
encerrar esta sessão e convocar o segundo turno do 
Fundeb.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 11 
minutos.)

JULHO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



22602 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2006

ÀS 22 HORAS E 9 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-

NADORES:

Ata da 100ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores, Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, confor-
me V. Exª havia-me assegurado, peço que ainda hoje, 
antes que termine o dia, seja registrado requerimento 
encaminhado à Presidência do Senado Federal para 
que V. Exª solicite, com o auxílio da Assessoria Jurídica, 
a correta interpretação teleológica do que significam os 
termos do art. 54 da Constituição Federal, com relação 
a Parlamentares estarem ou não impedidos de deter, 
direta ou indiretamente, a concessão de emissora de 
televisão e rádio, dirimindo-se eventuais dúvidas que 
possam prejudicar a isenção de todos nós com res-
peito a esse assunto.

V. Exª já o recebeu na íntegra, então serei breve. 
Gostaria que esse requerimento fosse objeto de conhe-
cimento de todos os Srs. Senadores desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª será atendido na forma da lei e do Re-
gimento.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2006

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição 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 nº 9 
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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – Fundeb).

Parecer nº 823, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (Relator: 
Senador José Jorge), oferecendo a redação 
para o segundo turno.

Primeira sessão de discussão, em segundo tur-
no.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria 

constará da próxima sessão para prosseguimento da 
discussão.

Encerro esta sessão e convoco sessão para às 
22 horas e 13 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 12 
minutos.)
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ÀS 22 HORAS E 13 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-

NADORES:

Ata da 101ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2006

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição 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 nº 9 
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 Manuten-

ção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educa-

ção – Fundeb).

Parecer nº 823, de 2006, da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (Relator: 

Senador José Jorge), oferecendo a redação 

para o segundo turno.

Segunda sessão de discussão, em segundo tur-
no.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da próxima sessão para prosseguimento da 

discussão. 

Convoco sessão para às 22 horas e 14 minu-

tos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 13 

minutos.)
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ÀS 22 HORAS E 14 MINUTOS, ACHAM-

SE PRESENTES AS SRAS. E OS SRS. SE-

NADORES:

Ata da 102ª Sessão Deliberativa Extraordinária,  
em 4 de julho de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento 
de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2006

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição 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 nº 9 
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 Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção – Fundeb).

Parecer nº 823, de 2006, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (Relator: 
Senador José Jorge), oferecendo a redação 
para o segundo turno.

Terceira e última sessão de discussão, em se-
gundo turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Líderes já podem orientar a sua Ban-

cada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-

dente, a Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, 
aprovação, em segundo turno, do Fundeb.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
sidente, o PFL vota “sim” e convoca os Srs. Senado-
res para virem ao plenário votar o segundo turno do 
Fundeb.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presi-
dente, o PMDB vota “sim” e pede a todos os Senadores 
do PMDB que estejam fora do plenário que venham 
para fazermos a votação final do Fundeb.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – As Srªs e Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o PSDB convoca os seus Senadores para 
estarem presentes a esta votação para concluirmos. 
O voto é “sim”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, o PRB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O PSDB recomenda o voto “sim”.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, para encaminhar pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Como vota o PT, Senador Sibá Machado?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Peço 
aos nossos Colegas que não estão presentes que ve-
nham ao plenário. A nossa orientação é “sim”.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra o Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como Relator, 
também gostaria de fazer um apelo para que todos os 
Senadores que estão no Senado Federal, nesta hora, 
às 22 horas e 15 minutos, venham ao plenário, porque 
tivemos um quórum baixo na última votação, apenas 
52 Senadores, e precisamos de 49 votos “sim”.

Peço também a todos que tenham o maior cui-
dado no processo de votação, que confirmem o seu 
voto “sim’, porque um ou dois Senadores que votem 
errado poderão jogar na lata de lixo um trabalho de 
quase um ano no Congresso. Na realidade, é neces-
sário que tenhamos todo o cuidado. Peço que os Se-
nadores verifiquem se, por engano, votaram “não” ou 
abstenção, para que possamos abrir o painel com a 
certeza de que esse projeto tão importante será apro-
vado nesta Casa.

Sr. Presidente, o Fundeb é um projeto que já sur-
giu na hora em que se discutiu o Fundef.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Quero reforçar o apelo do nobre Senador 
José Jorge, para que todos os Senadores venham 
ao plenário, porque estamos concluindo uma votação 
importantíssima.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
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que foi uma enorme honra ter votado da bancada do 
Senador Aloizio Mercadante. V. Exª está vendo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Tem a palavra o Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Quero solicitar ao nosso Líder Arthur Virgílio que te-
nha um certo decoro parlamentar no plenário. Não é 
possível, Sr. Presidente, olhe a bancada dele! Espero 
que a televisão nem mostre, porque isso causa uma 
deseducação do ponto de vista institucional.

Um diplomata formado, um homem com expe-
riência parlamentar. Sr. Presidente, não sei se V. Exª 
está vendo a gravidade da situação.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presi-
dente, a bancada é de S. Exª, é aqui que S. Exª se 
senta.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – É 
um atentado à disciplina parlamentar. O Corregedor 
está vendo. Peço que vá anotando tudo.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Tenho cer-
teza de que esses documentos que ele foi escrevendo 
e picotando são de enorme relevância.

Mas, Sr. Presidente, encaminho à Mesa reque-
rimento de informações sobre acordo de cooperação 
técnica firmado com Municípios do meu Estado, com 
vistas ao projeto Universidade Aberta. São os municí-
pios de Coari, Lavras, Benjamin Constant, Manacapuru 
e Maués, no Amazonas.

O Sr. Ministro haverá de responder isso em bre-
ve tempo.

Do mesmo modo, ressalto o altruísmo e a pre-
sença forte da Universidade Federal do Amazonas no 
Centro de Atendimento em Informações Toxicológicas 
no Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade 
Federal do Amazonas, e denuncio a situação terrível 
de 150 indígenas do meu Estado muito maltratados na 
Casa do Índio, exigindo providências das autoridades 
pertinentes para que possamos efetivamente mostrar 
foros de civilidade. Sem respeitar os nossos indígenas 
é impossível que consigamos acreditar que possamos 
nós próprios ser capazes de compor uma sociedade 
civilizada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Só temos dois votos de segurança. É impor-
tante esperarmos mais um pouco.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra a Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
custa nada cada Parlamentar, tendo dúvida, votar no-
vamente “sim”. Realmente, com 51 votos, se houver 
algum problema de erro...

Agradeço também ao Senador Romero Jucá, em 
meu nome e em nome da Senadora Patrícia Saboya 
Gomes, até porque sabemos que uma guerra se ins-
talaria neste plenário em relação aos requerimentos. 
E S. Exª, generosamente, possibilitou a discussão com 
todos os Líderes a fim de que pudéssemos concluir 
a votação agora. Portanto, não custa nada todos os 
Senadores, se dúvida há com relação ao voto dado, 
votar novamente.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de pedir a todos os Senadores do 
PMDB e a todos os Senadores da Casa que venham 
ao plenário, pois estamos com uma margem pequena 
e precisamos ter mais segurança.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, como Presidente da Comissão de Servi-
ços de Infra-Estrutura, gostaria de alertar o Governo 
para a situação caótica das agencias reguladores. 
O Governo precisa fazer um esforço para levar seus 
membros à Comissão. Hoje, não houve nem sequer 
número, Senador Sibá Machado, para darmos início 
aos trabalhos. Depois, o Governo acusa a Oposição 
de não se esforçar ou de omissão. Mas, na realidade, 
o Governo não está se mobilizando, as agências estão 
paralisadas. Há situações críticas como, por exemplo, 
a da Agência Nacional do Petróleo. Hoje, tivemos que 
suspender a sessão em que aprovaríamos nomes, por 
falta de número. 

Espero que o Governo se sensibilize para assun-
tos do seu próprio interesse, e amanhã convoque sua 
Base para comparecer à Comissão e aprovar nomes 
indicados não por mim ou pelos companheiros que 
aqui estão, mas pelo próprio Presidente Lula.

É um absurdo que não se consiga a aprovação e 
a votação desses nomes, a não ser que não seja, Sena-
dor Sibá Machado, de interesse do Governo a votação 
dos nomes remetidos às agências reguladoras.

Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pela or-

dem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – V. Exª tem a palavra, pela ordem, e pode falar 
sentado.
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Senador Heráclito Fortes, concordo com V. Exª 
plenamente. O assunto é tão preocupante que cheguei 
a escrever um artigo no jornal Folha de S.Paulo, falan-
do do descalabro em que se encontram as agências 
reguladoras, mostrando as dificuldades que enfrentam. 
E o primeiro passo para regularizar essas dificuldades 
é a nomeação de seus diretores, é ter dinheiro, é ter 
estrutura, e assim por diante. De sorte que faço coro 
com o apelo que V. Exª formula.

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

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabei 
de checar meu voto, porque um equívoco poderia ser 
fatal. Pedi todos os votos a favor. E acabei de pedir ao 
Senador Aloizio Mercadante para checar o voto dele.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Aloizio Mercadante, o Senador Ar-
thur Virgílio faz o apelo para que V. Exª, se desejar, 
cheque o voto.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, além de ter votado corretamente, fiquei 
vigilante, porque, depois do que assisti nessa mesa hoje, 
qualquer coisa poderia acontecer. Mas o Senador repetiu. 
Foi difícil, mas nós orientamos, e ele conseguiu repetir. 
Seguramente, o voto dele também é “sim”. E sugiro que 
todos o façam porque, se algum Senador votou errado, 
derrubando o Fundeb, pagará um preço para o resto da 
vida pública. É um projeto de grande interesse de todos 
os professores do País, da rede pública e espero que 
possamos concluir a votação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, a minha convicção era votar “sim”. Mas, 
depois dessa montanha de papéis que o Senador 
Aloizio Mercadante deixou, eu estava com dificuldade 
de olhar o painel de votação. Mas consegui fazer uma 
espécie de limpeza de neve e votei. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, gostaria de agradecer a votação do Se-
nador José Jorge. S. Exª não acolheu a minha emenda, 
mas, diante das argumentações da Senadora Patrícia 
Saboya Gomes, S. Exª cedeu. Meus argumentos não 

foram suficientemente talentosos, de maneira que pre-
cisei usar a amizade e o talento da Senadora Patrícia 
Saboya Gomes.

Ao mesmo tempo, falo da nossa alegria pela 
presença do Senador Aloizio Mercadante. Esta Casa 
fica muito mais alegre e divertida com a presença de 
S. Exª. Faz tempo que nós não temos uma sessão 
tão divertida.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Isso 
é um masoquismo.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mas 
nosso grande consolo é que S. Exª estará de volta ano 
que vem aqui conosco. Então, essa é nossa alegria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– A minha alegria é o debate da campanha. É poder 
enfrentar o correligionário que V. Exªs não quiseram 
para candidato e sobrou para São Paulo. Mas o de-
bate está muito qualificado ali. Seguramente, prosse-
guindo nessa direção, esse risco V. Exªs não correm. 
Podem ficar tranqüilos, porque eu ficarei lá para go-
vernar São Paulo.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, registro que realmente houve mudança no 
Senador Aloizio Mercadante. S. Exª está sorridente 
e cumprimentando a todos. É realmente uma grande 
qualidade a campanha política.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Ney Suassuna, estou todo sorridente. Mas 
veja a cara do Senador Romero Jucá, que está tenso, 
nervoso, preocupado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, talvez isto tudo aqui seja confete que S. 
Exª pretende jogar no José Serra. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. 
Presidente, atribuo isso, com muita justiça, ao milagre 
que os marqueteiros conseguem fazer sobre os can-
didatos. São as lições básicas que eles dão: mudar a 
vestimenta e, acima de tudo, esbanjar sorriso. Tenho 
certeza de que o Senador em tela tem mais sorriso do 
que todos nós no plenário, porque, durante três anos e 
cinco meses, guardou na poupança esse sorriso, esses 
cumprimentos e abraços, e os terá de sobra durante 
toda a campanha para distribuir por São Paulo afora. 
Entretanto, não sei se serão suficientes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 50 Srs. Senadores.

Não houve votos contrários.
Houve uma abstenção.
Total: 51 votos.
Está, pois, aprovado o Fundeb, em segundo turno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a proposta aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 9, DE 2006 

(Nº 536, de 1997, na Câmara dos Deputados)

Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 
206, 208, 211, 212 e 239, da Constituição Fe-
deral, e ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Fedéral, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 7º  ..................................................
............................ ................... ...............
XXV – assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até cinco 
anos de idade em creches e pré-escolas;

....... ..............................................” (NR)
“Art. 23. ............. ................ ....................
.......................... ................... .................
Parágrafo único. Leis complementares 

fixarão normas para a cooperação entre a 
União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do de-
senvolvimento e do bem-estar em âmbito na-
cional.” (NR)

“Art. 30.  .............. ..................................
............. ................... ..............................
VI – manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental;

.............. .......................................” (NR)
“Art. 206. ................ ............... ................
.................................. ................... .........
V – valorização dos profissionais da edu-

cação escolar, garantidos, na forma da lei, pla-
nos de carreira, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, aos 
das redes públicas;

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

VIII – piso salarial profissional nacional 
para os profissionais da educação escolar pú-
blica, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as 
categorias de trabalhadores considerados pro-
fissionais da educaçãó básica e sobre a fixa-
ção de prazo para a elaboração ou adequa-
ção de seus planos de carreira, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.” (NR)

“Art. 208. .............. ................ .................
................... ................... ........................
IV – educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até cinco anos de idade;
.................. ...................................” (NR)
“Art. 211..... .............. .............................
.................. ................... .........................
§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular.” (NR)
“Art. 212. .......... ............... ......................
..................... ................... ......................
§ 5º A educação básica pública terá como 

fonte adicional de financiamento a contribuição 
social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei.

§ 6º As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação da contribuição social do salário-
educação serão distribuídas proporcionalmente 
ao número de alunos matriculados na educa-
ção básica nas respectivas redes públicas de 
ensino.” (NR)

“Art. 239. A arrecadação decorrente das 
contribuições para o Programa de Integração 
Social, criado pela Lei Complementar nº 7, 
de 7 de setembro de 1970, e para o Progra-
ma de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público, criado pela Lei Complementar n0 8, 
de 3 de dezembro de 1970, passa a financiar, 
nos termos que a lei dispuser, o programa de 
seguro-desemprego, o abono de que trata o 
§ 3º deste artigo, a qualificação e a educação 
profissional do trabalhador e a educação infantil 
e profissional de seus dependentes.

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

Art. 2º O art. 60 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 60. Até o décimo quarto ano a partir 
da promulgação da Emenda Constitucional nº 
, de , os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios destinarão parte dos recursos a que 
se refere o caput do art. 212 da Constituição 
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Federal à manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e à remuneração condigna 
dos trabalhadores da educação, respeitadas 
as seguintes disposições:

I – a distribuição dos recursos e de res-
ponsabilidades entre o Distrito Federal, os 
Estados e seus Municípios é assegurada me-
diante a criação, no âmbito de cada Estado e 
do Distrito Federal, de um Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB, de natureza contábil;

II – os Fundos referidos no inciso I do 
caput deste artigo serão constituídos por 20% 
(vinte por cento) dos recursos a que se refe-
rem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II 
do art. 157; os incisos II, III e IV do art. 158; 
e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do 
art. 159 da Constituição Federal, e distribu-
ídos entre cada Estado e seus Municípios, 
proporcionalmente ao número de alunos das 
diversas etapas e modalidades da educação 
básica presencial, matriculados nas respecti-
vas redes, nos respectivos âmbitos de atuação 
prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 
211 da Constituição Federal;

III – observadas as garantias estabele-
cidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 
208 da Constituição Federal e as metas de 
universalização da educação básica estabe-
lecidas no Plano Nacional de Educação, a lei 
disporá sobre:

a) a organização dos Fundos, a distri-
buição proporcional de seus recursos, as di-
ferenças e ponderações quanto ao valor anu-
al por aluno entre etapas e modalidades da 
educação básica e tipos de estabelecimento 
de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mí-
nimo por aluno;

c) os percentuais máximos de apropria-
ção dos recursos dos Fundos pelas diversas 
etapas e modalidades da educação básica, 
observados os arts. 208 e 214 da Constituição 
Federal, bem como as metas do Plano Nacio-
nal de Educação;

d) a fiscalização e o controle dos Fun-
dos;

e) prazo para fixar, em lei específica, 
piso salarial profissional nacional para os pro-
fissionais do magistério Público da educação 
básica:

Municípios destinarão parte dos recursos 
a que se refere o caput do art. 212 da Constitui-
ção Federal à manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e à remuneração condigna 
dos trabalhadores da educação, respeitadas 
as seguintes disposições:

IV – os recursos recebidos à conta dos 
Fundos instituídos nos termos do inciso I do 
caput deste artigo serão aplicados pelos Esta-
dos e Municípios exclusivamente nos respec-
tivos âmbitos de atuação prioritária, conforme 
estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 2º e 3º do 
art. 211 da Constituição Federal;

V – a União complementará os recursos 
dos Fundos a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo sempre que, no Distrito Federal e 
em cada Estado, o valor por aluno não alcan-
çar o mínimo definido nacionalmente, fixado 
em observância ao disposto no inciso VII do 
caput deste artigo, vedada a utilização dos 
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da 
Constituição Federal;

VI – até 10% (dez por cento) da comple-
mentação da União prevista no inciso V pode-
rá ser distribuída para os Fundos por meio de 
programas direcionados para a melhoria da 
qualidade da educação, na forma da lei a que 
se refere o inciso III;

VII – a complementação da União de que 
trata o inciso V do caput deste artigo será de, 
no mínimo:

a) R$2.000.000.000,0O (dois bilhões de 
reais), no primeiro ano de vigência dos Fun-
dos;

b) R$3.000.000.000,00 (três bilhões de 
reais), no segundo ano de vigência dos Fun-
dos;

c) R$4.500.000.000,00 (quatro bilhões e 
quinhentos milhões de reais), no terceiro ano 
de vigência dos Fundos;

d) 10% (dez por cento) do total dos re-
cursos a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo, a partir do quarto ano de vigên-
cia dos Fundos;

VIII – a vinculação de recursos à manu-
tenção e desenvolvimento do ensino estabe-
lecida no art. 212 da Constituição Federal su-
portará, no máximo, 30% (trinta por cento) da 
complementação da União, considerando-se 
para os fins deste inciso os valores previstos 
no inciso VII do caput deste artigo;

IX – os valores a que se referem as alíne-
as a, b e c do inciso VII do caput deste artigo 
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serão atualizados, anualmente, a partir da pro-
mulgação da Emenda Constitucional nº  , de 
forma a preservar, em caráter permanente, o 
valor real da complementação da União;

X – aplica-se à complementação da União 
o disposto no art. 160 da Constituição Fede-
ral;

XI – o não-cumprimento do disposto nos 
incisos V e VII do caput deste artigo impor-
tará crime de responsabilidade da autoridade 
competente;

XII – proporção não inferior a 60% (ses-
senta por cento) de cada Fundo referido no 
inciso I do caput deste artigo será destinada 
ao pagamento dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, deverão assegurar, no 
financiamento da educação básica, a melhoria 
da qualidade de ensino, de forma a garantir 
padrão mínimo definido nacionalmente.

§ 2º O valor por aluno do ensino funda-
mental, no Fundo de cada Estado e do Dis-
trito Federal, não poderá ser inferior ao pra-
ticado no âmbito do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério – FUNDEF, no 
ano anterior à vigência da Emenda Constitu-
cional nº , de

§ 3º O valor anual mínimo por aluno do 
ensino fundamental, no âmbito do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, não poderá ser inferior 
ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano 
anterior ao da vigência da Emenda Constitu-
cional nº, de

§ 4º Para efeito de distribuição de recur-
sos dos Fundos a que se refere o inciso I do 
caput deste artigo, levar-se-à em conta a tota-
lidade das matrículas no ensino fundamental 
e considerar-se-á, para a educação infantil, 
para o ensino médio e para a educação de 
jovens e adultos, um terço das matrículas no 
primeiro ano, dois terços no segundo ano e 
sua totalidade a partir do terceiro ano.

§ 5º A porcentagem dos recursos de 
constituição dos Fundos, conforme o inciso II 
do caput deste artigo, será alcançada grada-
tivamente nos primeiros três anos de vigência 
dos Fundos, da seguinte forma:

I – no caso dos impostos e transferências 
constantes do inciso II do art. 155; do inciso 

IV do art. 158; e das alíneas a e b do inciso II 
do art. 159 da Constituição Federal:

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessen-
ta e seis centésimos por cento), no primeiro 
ano;

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três 
centésimos por cento), no segundo ano;

c) 20% (vinte por cento), a partir do ter-
ceiro ano;

II – no caso dos impostos e transferên-
cias constantes dos incisos I e III do art. 155; 
do inciso II do art. 157; e dos incisos II e III do 
art. 158 da Constituição Federal:

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento), no primeiro ano;

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três 
centésimos por cento), no segundo ano;

c) 20% (vinte por cento), a partir do ter-
ceiro ano.

§ 6º Na distribuição dos recursos a que 
se refere o inciso II do caput deste artigo, fica 
assegurado que os recursos municipais sem-
pre se aplicarão no ensino fundamental e na 
educação infantil e os recursos estaduais, no 
ensino fundamental e médio, em quaisquer de 
suas modalidades.” (NR)

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação, mantidos os efeitos do 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, conforme estabelecido pela Emenda Constitu-
cional nº 14, de 12 de setembro de 1996, até o início 
da vigência dos Fundos, nos termos desta Emenda 
Constitucional.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Ana Júlia Carepa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
serei breve. Hoje é um dia de orgulho para nós, Sena-
dores, pois votamos uma matéria extremamente impor-
tante, uma expectativa não apenas dos educadores, 
mas da sociedade, das milhares de mães cujos filhos 
precisam de educação infantil. E o Fundeb garante 
financiamento exatamente desde a educação infantil 
até o ensino médio.

Outro assunto, Sr. Presidente. Informo que hoje 
dei entrada a um projeto aperfeiçoado. Eu já o havia 
feito no ano passado, mas retirei, e dei entrada a um 
novo projeto já aperfeiçoado, que proíbe a concessão 
de crédito e a contratação por licitação de pessoas 
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físicas ou jurídicas que possam ter incorrido em ato 
de submissão de alguém à condição de trabalho de-
gradante ou de trabalho análogo ao trabalho escravo. 
A matéria visa impedir o financiamento daquilo que 
combatemos, que é o trabalho escravo.

Faço este registro e dou como lida a justificativa 
de por que entrei com um projeto aperfeiçoado, e por 
que é importante que a Casa o aprove. Nós não pode-
mos continuar, em pleno Século XXI, ainda tendo no 
País e, infelizmente, em grande parte de nosso Estado, 
trabalho análogo ao trabalho escravo.

É o registro que gostaria dar como lido, Sr. Pre-
sidente: toda a justificativa desse projeto fundamental 
para o País e principalmente para aqueles trabalhado-
res que ainda se encontram nesse estado de trabalho 
degradante. 

E parabenizo o Senado por estarmos votando 
um dos projetos mais importantes para a educação, 
que é o Fundeb.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

Proíbe a concessão de crédito e a con-
tratação por licitação a pessoas físicas ou 
jurídicas que tenham incorrido em ato que 
configure a submissão de alguém à condi-
ção degradante de trabalho ou que importe 
grave restrição à sua liberdade individual.

Art. 1º Ficam proibidas a concessão de crédito, 
empréstimos ou financiamentos de qualquer nature-
za oriundos de instituições financeiras, bem como a 
participação em licitações, inclusive pregão e aquelas 
realizadas sob a égide da Lei nº 11.079/2004, a em-
preendedores, pessoas físicas ou jurídicas, condena-
dos em última instância administrativa por conduta que 
implique submissão de alguém à condição degradante 
de trabalho ou que importe em grave restrição à sua 
liberdade individual.

Art. 2º Será punido com multa administrativa de 
R$3.000,00 (três mil reais), por trabalhador, sem pre-
juízo da inclusão do seu nome no cadastro instituído 
pelo art. 5º desta lei e das sanções penais cabíveis, 
o empregador que, direta ou indiretamente, submeter 
alguém à condição degradante de trabalho ou adotar 
prática que importe em grave restrição à liberdade in-
dividual do trabalhador:

§ 1º Para os fins desta lei considera-se condição 
degradante de trabalho:

a) efetuar descontos não previstos em lei 
ou deixar de efetuar o pagamento de débitos 
trabalhistas no prazo legal;

b) causar maus tratos ou sofrimento de-
gradante ao trabalhador;

c) vincular ao contrato de trabalho, ainda 
que informal, o pagamento de quantia, direta ou 
indiretamente ao empregador, por meio de erro, 
dolo, coação, simulação, fraude, ardil, artifício 
ou falta de alternativa de subsistência;

d) impor condições penosas ou insalu-
bres de trabalho e negar ao trabalhador, pro-
teção mínima de vida, saúde e segurança;

e) submeter o trabalhador a situações 
congêneres devidamente identificadas por 
autoridade administrativa competente.

f) reter documentos com a finalidade de 
manter o trabalhador no local de execução 
dos serviços.

§ 2º Para os fins desta lei considera-se grave res-
trição à liberdade individual do trabalhador:

a) subtrair a livre manifestação de vonta-
de quanto às reais condições de trabalho que 
lhe foram propostas, mediante erro, dolo, simu-
lação, coação ou fraude, ardil ou artifício;

b) praticar atos de comércio de merca-
dorias ou serviços com os próprios emprega-
dos com inobservância do § 3º do art. 462 da 
CLT, bem como coagir ou induzir o trabalhador 
a que utilize seu armazém ou serviços, com 
o intuito de obter lucro ou mantê-los em situ-
ação de divida;

c) privar direitos individuais ou sociais, 
por meio de violência, grave ameaça ou por 
qualquer outro meio que dificulte a pessoa de 
se libertar da situação em que se encontra;

d) deixar de assegurar condições de seu 
retorno ao local de origem;

e) deixar de prestar informações sobre a 
localização ou via de acesso do local em que 
se encontra o trabalhador, mediante omissão, 
dissimulação ou negação;

f) cercear, por qualquer modo, o livre 
deslocamento do trabalhador;

g) manter vigilância sobre o trabalhador 
com o emprego de violência ou ameaça;

h) aliciar trabalhador de um local para 
outro do território nacional, inclusive por in-
terposta pessoa;

i) recrutar trabalhador fora da localidade 
de execução do trabalho, mediante fraude ou 
cobrança de qualquer dívida do trabalhador.

§ 3º A multa prevista no caput será aplicável pela 
unidade competente do Ministério do Trabalho, que en-
caminhará, no prazo de dez dias de seu recebimento, 
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sob pena de responsabilidade, cópias dos autos de 
infração e relatório de inspeção ao Ministério Público 
Federal e ao Ministério Público do Trabalho, para as 
providências na órbita judicial.

§ 4º A multa será aplicável em dobro em caso de 
reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, 
desacato à autoridade, emprego de artifício ou simu-
lação com o objetivo de fraudar a lei, ou, ainda, em 
caso de trabalho infantil.

Art. 3º As restrições previstas no artigo 1º serão 
mantidas pelo prazo de dois (2) anos, a contar da data 
da condenação administrativa, aos empregadores que 
incidirem em submissão de alguém à condição de tra-
balho degradante ou em grave privação à liberdade in-
dividual do trabalhador, e pelo prazo de cinco (5) anos 
aos que reincidirem.

Art. 4º O descumprimento do disposto no art. 1º 
sujeitará as instituições financeiras de crédito a mul-
ta de 40% do valor concedido a título de crédito, em-
préstimo ou financiamento, aplicável em procedimento 
instaurado pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Os contratos firmados com ino-
bservância das proibições previstas no art. 1º serão 
considerados nulos de pleno direito, obrigando-se o 
tomador a restituir os recursos corrigidos monetaria-
mente.

Art. 5º O Poder Executivo constituirá em órgão 
competente, cadastro de pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham condenação administrativa final decorren-
te das práticas previstas no art. 2º, § 1º e § 2º, colo-
cando-os à disposição das instituições financeiras e 
órgãos públicos.

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

Justificação

Nos últimos anos, o governo brasileiro tem atuado 
arduamente para erradicar o trabalho que ocorre em 
condição degradante ou importe em grave restrição à 
liberdade individual do trabalhador, que convencionou-
se a chamar de trabalho escravo ou análogo ao trabalho 
escravo. É com vistas a somar esforços e preencher 
uma lacuna legislativa que apresentamos esse projeto 
de lei do Senado. Com ele, pretendemos impedir que 
o Estado financie com uma mão o que combate com 
a outra: propomos que pessoas físicas e jurídicas que 
utilizem trabalho análogo ao de escravo não tenham 
acesso a crédito concedido por instituições financeiras, 
inclusive os referentes aos fundos constitucionais de 
financiamento e fundos regionais, bem como restrin-
gir a contratação pelo poder público via licitação. No 
presente projeto, criamos a exigência de que o Poder 
Executivo disponibilize às instituições financeiras e ór-

gãos públicos, cadastro de pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham condenação administrativa final decorrente 
da exploração do trabalho escravo.

O Brasil é signatário de diversas convenções 
da Organização Internacional do Trabalho que repu-
diam o trabalho escravo, bem como de convenções 
que amparam direitos humanos. Entretanto, segundo 
cálculos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), há no 
País 25.000 pessoas submetidas à condição análoga 
ao trabalho escravo.

Um outro dado contundente, atribuído também 
à Comissão Pastoral da Terra, tem sido apresentado 
no debate sobre o tema: entre 1995 e 2001, 49% dos 
casos de escravidão no Brasil ocorreram em locais de 
criação de gado e 25% estavam relacionados ao des-
matamento. Em muitas ocasiões, o trabalho escravo e o 
crime ambiental aparecem reiteradamente interligados, 
em geral o primeiro engendrado para o cometimento 
do segundo. Na região Amazônica, especialmente no 
Pará, que hoje é a fronteira do desmatamento no País 
e uma das áreas mais rapidamente devastadas do 
mundo, essa conexão é explícita e contundente. Em 
relação aos crimes ambientais, a legislação já prevê 
restrições ao crédito, o que não ocorre nos casos de 
prática de submissão de alguém à condição análoga 
a de escravo.

Uma das medidas positivas tomadas pelo Gover-
no para o combate ao trabalho escravo foi a criação, 
pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, do “Cadastro 
de Empregadores Infratores”, denominação oficial da 
“Lista Suja do Trabalho Escravo”. Conforme a última 
atualização da lista suja, em maio de 2006, registrou-se 
159 autuados por emprego de mão-de-obra escrava, 
dentre eles grandes grupos do agronegócio nacional 
e outros que se beneficiam de recursos públicos para 
financiar suas atividades. Outra iniciativa visando aper-
tar o cerco aos criminosos foi a assinatura da Portaria 
nº 1.150, de 2003, do Ministério da Integração Nacio-
nal. Ela “recomenda aos agentes financeiros que se 
abstenham de conceder financiamentos ou qualquer 
outro tipo de assistência com recursos sob a supervi-
são deste ministério para as pessoas físicas e jurídicas 
que venham a integrar a relação (...) de empregadores 
e de propriedades rurais que submetam trabalhadores 
a formas degradantes de trabalho ou que os mante-
nham em condições análogas ao de trabalho escravo”. 
Ambas são medidas fortes e decisivas para o comba-
te a esse crime.

Entretanto, para evitar que tais atos administra-
tivos sejam questionados na esfera judicial, é preciso 
que haja previsão no ordenamento jurídico, de forma a 
resguardar a administração pública em relação à con-
secução dos procedimentos que serão adotados pelos 
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órgãos públicos competentes, tornando-os assim atos 
vinculados. Para tanto, apresentamos o presente pro-
jeto, que estimulará práticas exemplares e compatíveis 
com o mercado, ao propiciar maiores oportunidades 
aos empreendedores que têm compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, ao tempo em que cria 
mecanismos legítimos para coibir ações ilícitas.

Acreditamos no progresso do País e queremos 
o seu crescimento. O que não podemos admitir é que 
ele ocorra às custas dos direitos humanos e do meio 
ambiente. Temos convicção de que há limites morais 
para o crescimento, e que esses se baseiam no res-
peito à pessoa humana e à natureza. Entendemos, 
também, que o crescimento econômico deve estar ao 
lado da distribuição de renda e da inclusão social: o 
crescimento real de um país não deve coadunar com 
a concentração de renda nas mãos de poucos ou com 
a opressão de uns sobre outros. Nossa concepção de 
desenvolvimento é aquela que vai além do puramen-
te econômico, e engloba critérios de cidadania, sem 
a qual não há razão para nossa ação política, que se 
pretende transformadora da injusta realidade do País. 
Sendo assim, pelas razões apresentadas, solicito aos 
Senhores Parlamentares apoio à aprovação do pre-
sente projeto.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Julia Ca-
repa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública.

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

CAPITULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui normas gerais para licitação 
e contratação de parceria público-privada no âmbito 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios.

Parágrafo único. Esta lei se aplica aos órgãos da 
Administração Pública direta, aos fundos especiais, às 
autarquias, às fundações públicas, às empresas pú-
blicas, às sociedades de economia mista e às demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato ad-
ministrativo de concessão, na modalidade patrocinada 
ou administrativa.

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 
lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando en-
volver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva exe-
cução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

§ 3º Não constitui parceria público-privada a con-
cessão comum, assim entendida a concessão de ser-
viços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não en-
volver contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao Publico privado.

§ 4º É vedada a celebração de contrato de par-
ceria público-privada:

I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

II – cujo período de prestação do serviço seja 
inferior a 5 (cinco) anos; 

III – que tenha como objeto único o fornecimento 
de mão-de-obra, o Fornecimento e instalação de equi-
pamentos ou a execução de obra pública.

Art. 3º As concessões administrativas regem-se 
por esta lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o dis-
posto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995.

§ 1º As concessões patrocinadas regem-se por 
esta lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto 
na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis 
que lhe são correlatas.

§ 2º As concessões comuns continuam regidas 
pela Lei nº 3.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas 
leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o 
disposto nesta lei.

§ 3º continuam regidos exclusivamente pela Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis que lhe 
são correlatas os contratos administrativos que não 
caracterizem concessão comum, patrocinada ou ad-
ministrativa.

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada 
serão observadas as seguintes diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões de 
Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

II – respeito aos interesses e direitos dos desti-
natários dos serviços e dos entes privados

incumbidos da sua execução;
III – indelegabilidade das funções de regulação, 

Jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de 
outras atividades exclusivas do Estado;
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IV – responsabilidade fiscal na celebração e exe-
cução das parcerias;

V – transparência dos procedimentos e das de-
cisões;

VI – repartição objetiva de riscos entre as par-
tes;

VII – sustentabilidade financeira e vantagens so-
cioeconômicas dos projetos de parceria.

 
CAPÍTULO II 

Dos Contratos de Parceria Público-Privada

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria pú-
blico-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 
devendo também prever:

I – o prazo de vigência do contrato, compatível 
com a amortização dos investimentos realizados, não 
inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) 
anos, incluindo eventual prorrogação;

II – as penalidades aplicáveis à Administração 
Pública e ao parceiro privado em caso de inadimple-
mento contratual, fixadas sempre de forma propor-
cional à gravidade da falta cometida, e às obrigações 
assumidas;

III – a repartição de riscos entre as partes, inclu-
sive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraordinária;

IV – as formas de remuneração e de atualização 
dos valores contratuais;

V – os mecanismos para a preservação da atu-
alidade da prestação dos serviços;

VI – os fatos que caracterizem a inadimplência 
pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo 
de regularização e, quando houver, a forma de acio-
namento da garantia;

VII – os critérios objetivos de avaliação do de-
sempenho do parceiro privado:

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de ga-
rantias de execução suficientes e compatíveis com os 
ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 
3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, 
o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995:

IX – o compartilhamento com a Administração 
Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro 
privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado;

X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, 
podendo o parceiro público reter os pagamentos ao 
parceiro privado, no valor necessário para reparar as 
irregularidades eventualmente detectadas.

§ 1º As cláusulas contratuais de atualização au-
tomática de valores baseadas em índices e fórmulas 
matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem 
necessidade de homologação pela Administração Pú-
blica, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde 
houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após apresen-
tação da fatura, razões fundamentadas nesta Lei ou 
no contrato para a rejeição da atualização.

§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmen-
te:

I – os requisitos e condições em que o parceiro 
público autorizará a transferência do controle da socie-
dade de propósito específico para os seus financiado-
res, com o objetivo de promover a sua reestruturação 
financeira e assegurar a continuidade da prestação 
dos serviços, não se aplicando para este efeito o pre-
visto no inciso I do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II – a possibilidade de emissão de empenho em 
nome dos financiadores do projeto em relação ás obri-
gações pecuniárias da Administração Pública;

III – a legitimidade dos financiadores do projeto 
para receber indenizações por extinção antecipada 
do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos 
fundos e empresas estatais garantidores de parcerias 
público-privadas.

Art. 6º A contraprestação da Administração Pú-
blica nos contratos de parceria público-privada poderá 
ser feita por:

I – ordem bancária;
II – cessão de créditos não tributados;
III – outorga de direitos em face da Administra-

ção Pública;
IV – outorga de direitos sobre bens públicos do-

minicais;
V – outros meios admitidos em lei.
Parágrafo único, O contrato poderá prever o pa-

gamento ao parceiro privado de remuneração variá-
vel vinculada ao seu desempenho, conforme metas e 
padrões de qualidade e disponibilidade definidos no 
contrato.

Art. 7º A contraprestação da Administração Pú-
blica será obrigatoriamente precedida da disponibili-
zação do serviço objeto do contrato de parceria pú-
blico-privada.

Parágrafo único. É facultado á Administração Pú-
blica, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da 
contraprestação relativa a parcela fruível de serviço 
objeto do contrato de parceria público-privada.
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CAPÍTULO III 
Das Garantias

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela 
Administração Pública em contrato de parceria público-
privada poderão ser garantidas mediante:

I – vinculação de receitas, observado o disposto 
no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;

II – instituição ou utilização de fundos especiais 
previstos em lei;

III – contratação de seguro-garantia com as com-
panhias seguradoras que não sejam controladas pelo 
Poder Público;

IV – garantia prestada por organismos interna-
cionais ou instituições financeiras que não sejam con-
troladas pelo Poder Público;

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou 
empresa estatal criada para essa finalidade;

VI – outros mecanismos admitidos em lei.

CAPÍTULO IV 
Da Sociedade de Propósito Específico

Art. 9º Antes da celebração do contrato, deverá 
ser constituída sociedade de propósito específico, in-
cumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.

§ 1º A transferência do controle da sociedade 
de propósito especifico estará condicionada à auto-
rização expressa da Administração Pública, nos ter-
mos do edital e do contrato, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995.

§ 2º A sociedade de propósito especifico poderá 
assumir a forma de companhia aberta, com valores 
mobiliários admitidos a negociação no mercado.

§ 3º A sociedade de propósito especifico deve-
rá obedecer a padrões de governança corporativa e 
adotar contabilidade e demonstrações financeiras pa-
dronizadas, conforme regulamento.

§ 4º Fica vedado à Administração Pública ser ti-
tular da maioria do capital votante das sociedades de 
que trata este capítulo.

§ 5º A vedação prevista no § 4º deste artigo não 
se aplica à eventual aquisição da maioria do capital 
votante da sociedade de propósito específico por insti-
tuição financeira controlada pelo Poder Público em caso 
de inadimplemento de contratos de financiamento.

CAPITULO V 
Da Licitação

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será 
precedida de licitação na modalidade de concorrência, es-
tando a abertura do processo licitatório condicionada a:

I – autorização da autoridade competente, funda-
mentada em estudo técnico que demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contrata-
ção, mediante identificação das razões que justifiquem 
a opção pela forma de parceria público-privada;

b) que as despesas criadas ou aumentadas não 
afetarão as metas de resultados fiscais previstas

no Anexo referido no § 1º do art 4º da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou 
pela redução permanente de despesa; e

c) quando for o caso, conforme as normas edi-
tadas na forma do art. 25 desta lei, a observância dos 
limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 
29,30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administra-
ção Pública relativas ao objeto do contrato;

II – elaboração de estimativa do impacto orçamen-
tário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o 
contrato de parceria público-privada;

III – declaração do ordenador da despesa de que 
as obrigações contraídas pela Administração Pública 
no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 
diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orça-
mentária anual;

IV – estimativa do fluxo de recursos públicos 
suficientes para o cumprimento, durante a vigência 
do contrato e por exercício financeiro, das obrigações 
contraídas pela Administração Pública;

V – seu objeto estar previsto no plano plurianual 
em vigor no âmbito onde o contrato será

celebrado;
VI – submissão da minuta de edital e de contrato 

à consulta pública, mediante publicação na imprensa 
oficial, em jornais de grande circulação e por meio ele-
trônico, que deverá informar a justificativa para a con-
tratação, a identificação do objeto, o prazo de duração 
do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo míni-
mo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, 
cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da 
data prevista para a publicação do edital; e

VII – licença ambiental prévia ou expedição das 
diretrizes para o licenciamento ambiental do empre-
endimento, na forma do regulamento, sempre que o 
objeto do contrato exigir.

§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c 
do inciso I do caput deste artigo conterá as premis-
sas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas 
as normas gerais para consolidação das contas públi-
cas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das 
despesas com as demais normas do plano plurianual 
e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer 
em exercício diverso daquele em que for publicado o 
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edital, deverá ser precedida da Atualização dos estu-
dos e demonstrações a que se referem os incisos I a 
IV do caput deste artigo.

§ 3º As concessões patrocinadas em que mais de 
70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro 
privado for paga pela Administração Pública depende-
rão de autorização legislativa específica.

Art. 11. O instrumento convocatório conterá mi-
nuta do contrato, indicará expressamente a submissão 
da licitação as normas desta lei e observará, no que 
couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts 18,19 e 21 
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo 
ainda prever:

I – exigência de garantia de proposta do licitan-
te, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei nº 
8.666 ,de 21 de junho de 1993;

II – (VETADO)
III – o emprego dos mecanismos privados de re-

solução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser reali-
zada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da 
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirigir 
conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

Parágrafo único. O edital deverá especificar, quan-
do houver, as garantias da contraprestação do parceiro 
público a serem concedidas ao parceiro privado.

Art. 12. O certame para a contratação de parce-
rias público-privadas obedecerá ao procedimento pre-
visto na legislação vigente sobre licitações e contratos 
administrativos e também ao seguinte:

I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de 
qualificação de propostas técnicas desclassificando-se 
os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, 
os quais não participarão das etapas seguintes;

II – o julgamento poderá adotar como critérios, 
além dos previstos nos incisos I e V do art. 15 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:

a) menor valor da contraprestação a ser paga 
pela Administração Pública;

b) melhor proposta em razão da combinação do 
critério da alínea a com o de melhor técnica, de acordo 
com os pesos estabelecidos no edital;

III – o edital definirá a forma de apresentação das 
propostas econômicas, admitindo-se:

a) propostas escritas em envelopes lacrados; 
ou

b) propostas escritas, seguidas de lances em 
viva voz;

IV – o edital poderá prever a possibilidade de sa-
neamento de falhas, de complementação de

insuficiências ou ainda de concessões de caráter 
formal no curso do procedimento, desde que o licitante 
possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado 
no instrumento convocatório.

§ 1º Na hipótese da alínea b do inciso III do ca-
put deste artigo:

I – os lances em viva voz serão sempre ofereci-
dos na ordem inversa da classificação das propostas 
escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade 
de lances;

II – o edital poderá restringir a apresentação de 
lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita 
for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor 
da melhor proposta.

§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de 
qualificação ou julgamento, será feito por ato motivado, 
com base em exigências, parâmetros e indicadores de 
resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza 
e objetividade no edital.

Art. 13. O edital poderá prever a inversão da or-
dem das fases de habilitação e julgamento, hipótese 
em que:

I – encerrada a fase de classificação das propos-
tas ou o oferecimento de lances, será aberto o invó-
lucro com os documentos de habilitação do licitante 
mais bem classificado, para verificação do atendimento 
das condições fixadas no edital;

II – verificado o atendimento das exigências do 
edital, o licitante será declarado vencedor;

III – inabilitado o licitante melhor classificado, se-
rão analisados os documentos habilitatórios do licitante 
com a proposta classificada em 2º (segundo) lugar, e 
assim, sucessivamente, até que um licitante classifi-
cado atenda às condições fixadas no edital;

IV – proclamado o resultado final do certame, 
o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições 
técnicas e econômicas por ele ofertadas.

CAPÍTULO VI 
Disposições Aplicáveis à União

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão ges-
tor de parcerias público-privadas federais, com com-
petência para:

I – definir os serviços prioritários para execução 
no regime de parceria público-privada;

II – disciplinar os procedimentos para celebração 
desses contratos;

III – autorizar a abertura da licitação e aprovar 
seu edital;

IV – apreciar os relatórios de execução dos con-
tratos.

§ 1º O órgão mencionado no caput deste artigo 
será composto por indicação nominal de um repre-
sentante titular e respectivo suplente de cada um dos 
seguintes órgãos:
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I – Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das 
respectivas atividades;

II – Ministério da Fazenda;
III – Casa Civil da Presidência da República.
§ 2º Das reuniões do órgão a que se refere o caput 

deste artigo para examinar projetos de parceria públi-
co-privada participará um representante do órgão da 
Administração Pública direta cuja área de competência 
seja pertinente ao objeto do contrato em análise.

§ 3” Para deliberação do órgão gestor sobre a 
contratação de parceria público-privada, o expedien-
te deverá estar instruído com pronunciamento prévio 
e fundamentado:

I – do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, sobre o mérito do projeto;

II – do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade 
da concessão da garantia e à sua forma, relativamente 
aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento 
do limite de que trata o art. 22 desta lei.

§ 4º Para o desempenho de suas funções, o ór-
gão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura 
de apoio técnico com a presença de representantes 
de instituições públicas.

§ 5º O órgão de que trata o caput deste artigo re-
meterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas 
da União, com periodicidade anual, relatórios de desem-
penho dos contratos de parceria público– privada.

§ 6º Para fins do atendimento do disposto no in-
ciso V do art. 4” desta lei, ressalvadas as informações 
classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata 
o § 5” deste artigo serão disponibilizados ao público, 
por meio de rede pública de transmissão de dados.

Art. 15. Compete aos Ministérios e ás Agências 
Reguladoras, nas suas respectivas áreas de

competência, submeter o edital de licitação ao 
órgão gestor. proceder á licitação, acompanhar e fis-
calizar os contratos de parceria público-privada.

Parágrafo único. Os Ministérios e Agências Re-
guladoras encaminharão ao órgão a que se refere o 
caput do art. 14 desta lei, com periodicidade semes-
tral, relatórios circunstanciados acerca da execução 
dos contratos de parceria público-privada, na forma 
definida em regulamento.

Art. 16. Ficam a União, suas autarquias e fun-
dações públicas autorizadas a participar, no limite 
global de R$6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), 
em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 
– FGP, que terá por finalidade prestar garantia de pa-
gamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos 
parceiros públicos federais em virtude das parcerias 
de que trata esta lei.

§ 1º FGP terá natureza privada e patrimônio pró-
prio separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito 
a direitos e obrigações próprios.

§ 2º O patrimônio do Fundo será formado pelo 
aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por 
meio da integralização de cotas e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração.

§ 3º Os bens e direitos .transferidos ao Fundo 
serão avaliados por empresa especializada, que

deverá apresentar laudo fundamentado, com in-
dicação dos critérios de avaliação adotados e instruído 
com os documentos relativos aos bens avaliados.

§ 4º A integralização das cotas poderá ser realiza-
da em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis 
dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade 
de economia mista federal excedentes ao necessário 
para manutenção de seu controle pela União, ou ou-
tros direitos com valor patrimonial.

§ 5º O FGP responderá por suas obrigações 
com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, 
não respondendo os cotistas por qualquer obrigação 
do Fundo, salvo pela integralização das cotas que 
subscreverem.

§ 6º A integralização com bens a que se refere 
o § 4º deste artigo será feita independentemente de 
licitação, mediante prévia avaliação e autorização es-
pecífica do Presidente da República, por proposta do 
Ministro da Fazenda.

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de uso 
comum no FGP será condicionado a sua

desafetação de forma individualizada.
Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido 

e representado judicial e extrajudicialmente por insti-
tuição financeira controlada, direta ou indiretamente, 
pela União, com observância das normas a que se 
refere o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964.

§ 1º estatuto e o regulamento do FGP serão apro-
vados em assembléia dos cotistas.

§ 2º A representação da União na assembléia 
dos cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 
do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 3º Caberá à instituição financeira deliberar sobre 
a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelan-
do pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez.

Art. 18. As garantias do FGP serão prestadas 
proporcionalmente ao valor da participação de cada

cotista, sendo vedada a concessão de garantia 
cujo valor presente líquido, somado ao das garantias 
anteriormente prestadas e demais obrigações, supere 
o ativo total do FGP.
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§ 1º A garantia será prestada na forma aprova-
da pela assembléia dos cotistas, nas seguintes mo-
dalidades:

I – fiança, sem benefício de ordem para o fia-
dor;

II – penhor de bens móveis ou de direitos integran-
tes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse 
da coisa empenhada antes da execução da garantia;

III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio do 
FGP;

IV – alienação fiduciária, permanecendo a posse 
direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário 
por ele contratado antes da execução da garantia;

V – outros contratos que produzam efeito de 
garantia, desde que não transfiram a titularidade ou 
posse direta dos bens ao parceiro privado antes da 
execução da garantia;

VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a um 
patrimônio de afetação constituído em decorrência da 
separação de bens e direitos pertencentes ao FGP.

§ 2º O FGP poderá prestar contra-garantias a 
seguradoras, instituições financeiras e organismos 
internacionais que garantirem o cumprimento das 
obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de 
parceria público-privadas.

§ 3º A quitação pelo parceiro público de cada 
parcela de débito garantido pelo FGP importará exo-
neração proporcional da garantia.

§ 4º No caso de crédito liquido e certo, constan-
te de título exigível aceito e não pago pelo parceiro 
público, a garantia poderá ser acionada pelo parceiro 
privado a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia do 
seu vencimento.

§ 5º O parceiro privado poderá acionar a garan-
tia relativa a débitos constantes de faturas emitidas e 
ainda não aceitas pelo parceiro público, desde que, 
transcorridos mais de 90 (noventa) dias de seu ven-
cimento, não tenha havido sua rejeição expressa por 
ato motivado.

§ 6º A quitação de débito pelo FGP importará sua 
subrogação nos direitos do parceiro privado.

§ 7º Em caso de inadimplemento, os bens e direi-
tos do Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e 
alienação para satisfazer as obrigações garantidas.

Art. 19. O FGP não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, cor-
respondente ao patrimônio ainda não utilizado para a 
concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com 
base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela 
assembléia dos cotistas, ficará condicionada à prévia 

quitação da totalidade dos débitos garantidos ou libe-
ração das garantias pelos credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FOR, o seu patri-
mônio será rateado entre os cotistas, com base na 
situação patrimonial á data da dissolução.

Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente 
à garantia em virtude da qual tiver sido

constituído, não podendo ser objeto de penhora, 
arresto, seqüestro, busca e apreensão ou qualquer 
ato de constrição judicial decorrente de outras obri-
gações do FGP.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos ou, no caso de bem imóvel, 
no Cartório de Registro Imobiliário correspondente.

Art. 22. A União somente poderá contratar parceria 
público-privada quando a soma das despesas de cará-
ter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% 
(um por cento) da receita corrente liquida do exercí-
cio, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 
10 (dez) anos subseqüentes, não excedam a 1% (um 
por cento) da receita corrente liquida projetada para 
os respectivos exercícios.

CAPITULO VII 
Disposições Finais

Art. 23. Fica a União autorizada a conceder in-
centivo, nos termos do Programa de Incentivo à Im-
plementação de Projetos de Interesse Social – PIPS, 
instituído pela Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 
2003, às aplicações em fundos de investimento, cria-
dos por instituições financeiras, em direitos

creditórios provenientes dos contratos de parce-
rias público-privadas.

Art. 24. O Conselho Monetário Nacional estabe-
lecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes 
para a concessão de crédito destinado ao financia-
mento de contratos de parcerias público– privadas, 
bem como para participação de entidades fechadas 
de previdência complementar.

Art. 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, 
na forma da legislação pertinente, normas gerais re-
lativas à consolidação das contas públicas aplicáveis 
aos contratos de parceria público-privada.

Art. 26. O inciso I, do § 1º, do art. 56 da Lei nº 
8.665, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 56.  .............................................................
§ 1º .....................................................................
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I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida 
pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

.................................................................. “(NR)
Art. 27. As operações de crédito efetuadas por 

empresas públicas ou sociedades de economia mista 
controladas pela União não poderão exceder a 70% 
(setenta por cento) do total das fontes de recursos fi-
nanceiros da sociedade de propósito especifico, sendo 
que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano 
– IDH seja inferior à média nacional, essa participação 
não poderá exceder a 80% (oitenta por cento).

§ 1º Não poderão exceder a 80% (oitenta por 
cento) do total das fontes de recursos financeiros da 
sociedade de propósito especifico ou 90% (noventa 
por cento) nas áreas das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, onde o índice de Desenvolvimento Hu-
mano – IDH seja inferior à média nacional, as opera-
ções de crédito ou contribuições de capital realizadas 
cumulativamente por:

I – entidades fechadas de previdência comple-
mentar;

II – empresas públicas ou sociedades de econo-
mia mista controladas pela União.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, entende-
se por fonte de recursos financeiros as operações de 
crédito e contribuições de capital à sociedade de pro-
pósito especifico.

Art. 28. A União não poderá conceder garantia e 
realizar transferência voluntária aos estados, Distrito 
Federal e municípios se a soma das despesas de ca-
ráter continuado derivadas do conjunto das parcerias 
já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente liquida 
do exercício ou se as despesas anuais dos contratos 
vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes excederem 
a 1% (um por cento) da receita corrente líquida proje-
tada para os respectivos exercícios.

§ 1º Os estados, o Distrito Federal e os municí-
pios que contratarem empreendimentos por intermédio 
de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao 
Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, 
previamente à contratação, as informações necessárias 
para cumprimento do previsto no caput deste artigo.

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste 
artigo, serão computadas as despesas derivadas de 
contratos de parceria celebrados pela administração 
pública direta, autarquias, fundações públicas, empre-
sas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
respectivo ente.

§ 3º (VETADO)
Art. 29. Serão aplicáveis, no que couber, as pe-

nalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992 – Lei de Improbidade Administra-
tiva, na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000 – Lei 
dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nº

201, de 27 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 1.079, 
de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades 
financeiras previstas contratualmente.

Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183º da Inde-
pendência e 116º da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Bernard Appy – Nelson Machado.

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

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis 

do Trabalho, ...
Art. 462. Ao empregador é vedado efetuar qual-

quer desconto nos salários do empregado, salvo quan-
do este resultar de adiantamentos, de dispositivos de 
lei ou de contrato coletivo.

§ 1º omissis
§ 2º omissis
§ 3º Sempre que não for possível o acesso dos 

empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela 
empresa, é licito à autoridade competente determinar 
a adoção de medidas adequadas, visando a que as 
mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados 
a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em 
benefício das empregados. (Incluído pelo Decreto-lei 
nº 229, de 28-2-1967)

§ 4º omissis
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 764, DE 2006

Requer voto de aplauso ao desportista 
amazonense Amadeu Teixeira Alves, vete-
rano técnico de futebol, que completou, no 
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dia 30 de junho de 2006, 80 anos de uma 
existência construtiva.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao desportista ama-
zonense Amadeu Teixeira Alves, consagrado técnico 
de futebol feminino, que completou, no mês de junho 
de 2006, 80 anos de uma existência construtiva.

Requeiro, também, que esse Voto seja levado 
ao conhecimento do homenageado e aos dirigentes 
do América F. C.

Justificação

Amadeu Teixeira Alves é tido no meu Estado 
como uma lenda viva do futebol amazonense. Na últi-
ma semana de junho de 2006, ele completou 80 anos 
de existência, com uma vida que vem sendo dedicada 
ao desporto e, há 37 anos, como treinador da equi-
pe de futebol feminino do América F.C. Por tudo isso, 
Amadeu, Cidadão Benemérito de Manaus, é merece-
dor do Voto de Aplauso que proponho ao Senado da 
República.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

 
REQUERIMENTO Nº 765, DE 2006

Requer voto de aplauso à Escola Su-
perior de Ciências da Saúde, da UEAM, pela 
iniciativa de promover em Manaus o I Sim-
pósio de Cirurgia Cardiotorácica.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Escola Superior 
de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual do 
Amazonas – UEAM, pela iniciativa de realizar em Ma-
naus o I Simpósio de Cirurgia Cardiotorácica, no final 
de junho de 2006.

Requeiro, ademais, que o Voto seja levado ao 
conhecimento da entidade homenageada.

Justificação

Com êxito, a Escola Superior de Ciências da Saú-
de, da Universidade do Estado do Amazonas – UEAM, 
realizou, no dia 23 de junho de 2006, o I Simpósio de 
Cirurgia Cardiotorácica. Dele constaram palestras e 
comunicações técnico-científicas acerca de câncer 
do pulmão, doenças coronarianas e tumores do me-
diastino. O Simpósio foi dedicado a 200 estudantes e 
profissionais médicos e paramédicos.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB

REQUERIMENTO Nº 766, DE 2006

Requer voto de aplauso à Associa-
ção dos Deficientes Visuais do Amazonas 
– ADVAM, pela firme atuação em defesa do 
cumprimento dos direitos estabelecidos em 
lei aos deficientes visuais.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, voto de aplauso à Associação dos 
Deficientes Visuais do Amazonas – ADVAM, pela sua 
firme atuação em defesa do cumprimento dos direitos 
estabelecidos em lei aos deficientes visuais.

Requeiro, ademais, que o voto de aplauso seja 
levado ao conhecimento do Presidente da ADVAM, 
Vandi Piazza Moraes e, por seu intermédio, a todos os 
associados da entidade.

Justificação

Recentemente, a Associação dos Deficientes 
Visuais do Amazonas ingressou na Justiça do estado 
com mandado de segurança contra o presidente do 
Instituto Municipal de Transportes Urbanos – IMTU. 
Motivo: o órgão não cumpre a Lei nº 949/2006, que 
assegura direito aos portadores de deficiências de 
Manaus de acesso aos ônibus de transporte coletivo 
pela porta dianteira. Isso causa dificuldades aos de-
ficientes, que são obrigados a usar a porta traseira 
dos coletivos.

Proponho esse voto de aplauso por entender 
que atitudes como a que adotou o presidente da AD-
VAM devem ser apoiadas onde quer que elas se ma-
nifestem.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 767, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Deputado 
Estadual Arthur Bisneto, pelos primeiros 
resultados da lei que apresentou quando 
era vereador, tornando obrigatória a reserva 
de vagas para deficientes nos gabinetes da 
Câmara Municipal de Manaus.

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 Deputado 
Estadual Arthur Bisneto, pelos primeiros resultados de 
lei que propôs quando vereador em Manaus, tornando 
obrigatória a reserva de vagas para deficientes nos 
gabinetes da Câmara Municipal de Manaus.

Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja leva-
do ao conhecimento do homenageado e ao presidente 
da Câmara Municipal de Manaus.
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Justificação

A partir do final do ano passado, entrou em vigor 
a lei de iniciativa do então vereador em Manaus, hoje 
Deputado Estadual Arthur Bisneto, tornando obrigatória 
a reserva de vagas para deficientes nos gabinetes dos 
vereadores daquela capital. Já agora, quando aquele 
parlamentar é deputado estadual no Amazonas, a lei 
começa a dar os primeiros resultados, com a contra-
tação de deficientes naqueles gabinetes. O voto de 
aplauso que proponho tem especialmente o objetivo 
de despertar iniciativas assemelhadas em outros ór-
gãos, assim contribuindo para o acesso de deficientes 
ao serviço público.

Sala das Sessões, 4 de junho de 2006. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

 
REQUERIMENTO Nº 768, DE 2006 

Requer voto de aplauso à Escola Esta-
dual Brasileiro Pedro Silvestre, de Manaus, 
pela passagem de seu 25º aniversário de 
fundação.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Escola Brasilei-
ro Pedro Silvestre, de Manaus/AM, pela iniciativa do 
Projeto Meu Velho Amigo que tem por objetivo o aten-
dimento a idosos carentes e ao qual estão integrados 
alunos daquele educandário.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja leva-
do ao conhecimento dos dirigentes da escola homena-
geada, em especial à Professora Francisca Auxiliado-
ra, idealizadora do Projeto e, por seu intermédio, aos 
alunos participantes.

 
Justificação

É louvável a iniciativa da Professora Francisca 
Auxiliadora, que criou, na Escola Estadual Brasileiro 
Silvestre, o Projeto Meu Velho Amigo, com o objetivo 
de levar assistência a idosos de Manaus. Dele partici-
pam os alunos do curso fundamental do educandário, 
que desenvolvem atividades assistenciais já nem em 
busca de pontos para as disciplinas, mas estimulados 
por prática tão humana como essa na qual se acham 
engajados. O Voto de Aplauso é, pois, justo, não ape-
nas ao colégio, mas, sobretudo à Professora Francisca 
e aos seus alunos, que desenvolvem essas práticas 
com amor e cidadania.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 769, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Centro de 
Informações Toxicológicas de Manaus, da 
Universidade Federal do Amazonas – UFAM, 
pelos relevantes serviços que presta à po-
pulação durante as 24 horas do dia.

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 Centro de 
Informações Toxicológicas, da Universidade Federal do 
Amazonas, pelos relevantes serviços que vem prestan-
do à população durante as 24 horas do dia.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Reitor da Universidade Fe-
deral do Amazonas, Prof. Hidembergue Ordozgoith da 
Frota, e, por seu intermédio, ao Vice-Reitor Gerson S. 
Nakagima, ao Diretor do HUGV, Sérgio Ferreira Filho; 
ao Vice-Diretor do HUGV, Júlio Mário Lima. Também 
cientificar a Coordenadora do Centro, Professora Taís 
Freire Galvão, e, por seu intermédio, Júlia Beatriz Co-
elho e Robson Silva Oliveira, plantonistas do CIT.

Justificação

A homenagem que ora formulo justifica-se plena-
mente. O Centro de Informações Toxicológicas – CIT, 
e uma organização que presta relevantes serviços à 
população de Manaus, durante as 24 horas do dia.

Foi criado em 1985, na Universidade Federal do 
Amazonas, por iniciativa do Prof. Dr. João Ferreira Gal-
vão, titular da disciplina Toxicologia dessa instituição 
de ensino superior. Funciona desde 1991 no Hospital 
Universitário Getúlio Vargas, da UFAM e atende a todo 
o Estado do Amazonas, em regime de plantão de 24 
horas por dia, 7 dias na semana.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 770, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Juiz de 
Direito Jorsenildo Dourado do Nascimento 
pela sua posse no Tribunal de Justiça do 
Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Juiz de Direito 
aprovado em concurso público organizado e fiscali-
zado pela Fundação Getúlio Vargas, Dr. Jorsenildo 
Dourado do Nascimento, pela sua posse no Tribunal 
de Justiça do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho 
de 2006, em Manaus.
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Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso sejam 
cientificados o homenageado e o Presidente do TJAM 
Desembargador Arnaldo Campello Carpinteiro Peres.

Justificação

Nove juízes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 771, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Juiz de Di-
reito Odílio Pereira Costa Neto pela sua pos-
se no Tribunal de Justiça do Amazonas.

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 Juiz de 
Direito aprovado em concurso público organizado e 
fiscalizado pela Fundação Getúlio Vargas, Dr. Odílio 
Pereira Costa Neto, pela sua posse no Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho de 
2006, em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados o homenageado e o Presidente do 
TJAM, Desembargador Arnaldo Campello Carpintei-
ro Peres.

Justificação

Nove juízes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 772, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Juiz de Di-
reito George Hamilton Lins Barroso, pela 
sua posse no Tribunal de Justiça do Ama-
zonas.

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 Juiz de 
Direito aprovado em concurso público organizado e 
fiscalizado pela Fundação Getúlio Vargas, Dr. George 
Hamilton Lins Barroso, pela sua posse no Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho de 
2006, em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados o homenageado e o presidente do 
TJAM Desembargador Arnaldo Campello Carpinteiro 
Peres.

Justificação

Nove juízes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formu-
lo este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 773, DE 2006

Requer voto de aplauso à Juíza de 
Direito Patrícia Macedo de Campos, pela 
sua posse no Tribunal de Justiça do Ama-
zonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Juíza de Direito 
Aprovada em Concurso Público Organizado e Fisca-
lizado pela Fundação Getúlio Vargas, Dra. Patrícia 
Macedo de Campos, pela sua posse no Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho de 
2006, em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados a homenageada e o Presidente do 
TJAM, Desembargador Arnaldo Campello Carpintei-
ro Peres.

Justificação

Nove juízes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 774, DE 2006

Requer voto de aplauso ao Juiz de 
Direito Antonio Itamar de Souza Gonzaga, 
pela sua posse no Tribunal de Justiça do 
Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Juiz de Direito 
aprovado em concurso público organizado e fiscaliza-
do pela Fundação Getúlio Vargas, Dr. Antonio Itamar 
de Souza Gonzaga, Pela Sua Posse No Tribunal de 
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Justiça do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho de 
2006, em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados o homenageado e o Presidente do 
TJAM, Desembargador Arnaldo Campello Carpintei-
ro Peres.

Justificação

Nove Juizes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB

REQUERIMENTO Nº 775, DE 2006

Requer voto de aplauso à Juíza de 
Direito Núbia Maria Barros Valcacio, pela 
sua posse no Tribunal de Justiça do Ama-
zonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Juíza de Direito 
Aprovada em Concurso Público Organizado e Fiscali-
zado pela Fundação Getúlio Vargas, Dra. Núbia Maria 
Barros Valcacio, pela sua posse no Tribunal de Justiça 
do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho de 2006, 
em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados a homenageada e o Presidente do 
TJAM, Desembargador Arnaldo Campello Carpintei-
ro Peres.

Justificação

Nove Juizes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB

REQUERIMENTO Nº 776, DE 2006

Requer voto de aplauso à Juíza de Di-
reito Suzi Irlanda Araújo de Souza Gonza-
ga, pela sua posse no Tribunal de Justiça 
do Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Juíza de Direito 
aprovada em concurso público organizado e fiscali-

zado pela Fundação Getúlio Vargas, Dra. Suzi Irlanda 
Araújo de Souza Gonzaga, pela sua posse no Tribunal 
de Justiça do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho 
de 2006, em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados a homenageada e o Presidente do 
TJAM, Desembargador Arnaldo Campello Carpintei-
ro Peres.

Justificação

Nove juízes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 777, DE 2006

Requer voto de aplauso à Juíza de 
Direito Ana Paula de Medeiros Braga, pela 
sua posse no Tribunal de Justiça do Ama-
zonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Juíza de Direito 
Aprovada em Concurso Público Organizado e Fisca-
lizado pela Fundação Getúlio Vargas, Drª Ana Paula 
de Medeiros Braga, pela sua posse no Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho de 
2006, em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados a homenageada e o Presidente do 
TJAM, Desembargador Arnaldo Campello Carpintei-
ro Peres.

Justificação

Nove juízes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte. 

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2006

Requer voto de aplauso à Juíza de Di-
reito Sheila Jordana de Sales, pela sua pos-
se no Tribunal de Justiça do Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Juíza de Direito 
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aprovada em concurso público organizado e fiscali-
zado pela Fundação Getúlio Vargas, Dra. Sheila Jor-
dana de Sales, pela sua posse no Tribunal de Justiça 
do Estado do Amazonas, no dia 3 de julho de 2006, 
em Manaus.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados a homenageada e o Presidente do 
TJAM, Desembargador Arnaldo Campello Carpintei-
ro Peres.

Justificação

Nove Juizes de Direito assumiram ontem no Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos apro-
vados em recente concurso público. Por isso, formulo 
este Voto de Aplauso, dirigido aos novos membros 
daquela Corte.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 779, DE 2006

Requer voto de lembrança pelo cen-
tenário de nascimento, que ocorreria este 
ano se vivo ainda fosse, do empresário Jo-
aquim Francisco Corrêa.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Lembrança pelo cente-
nário de nascimento, que ocorreria este ano se vivo 
ainda fosse, do empresário Joaquim Francisco Corrêa, 
exemplo de cidadão dedicado ao trabalho e que, com 
seu esforço, veio a se tornar sócio da empresa em que 
trabalhava, em Manaus/AM.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja leva-
do ao conhecimento dos familiares do homenageado, 
em especial ao Prefeito de Manaus, Serafim Fernan-
des Corrêa, seu filho.

Justificação

O carpinteiro Joaquim Francisco Corrêa, natural 
da Freguesia Lourosa, Conselho de Santa Maria da 
Feira, Distrito de Aveira, Portugal, chegou ao Brasil 
em 1927, escolhendo Manaus para trabalhar. Ele veio 
portando duas malas, uma com suas roupas e outra 
com ferramentas de carpinteiro. Em 1945, tornou-se 
sócio da empresa J. P. Lopes & Cia., ao lado de seus 
antigos patrões José Lopes de Matos e José Gaspar 
da Silva. Joaquim casou-se em 1946 com D. Safira e 
com ela teve dois filhos, Maria Diamantina e Serafim 
Fernandes Corrêa, este atual Prefeito de Manaus.

Em homenagem a um grande cidadão, que, nas-
cido em Portugal, tornou-se amazonense e deu ao Es-
tado todo o esforço pessoal, como trabalhador capaz 
e criativo, é que proponho ao Senado da República 

um Voto de Lembrança, pelos cem anos de Joaquim 
Francisco Corrêa.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 780, DE 2006

Requer voto de pesar pela morte do 
radialista Edilson Oliveira Castro, o Ed Cas-
tro da Rádio e da TV do Amazonas, ocorrido 
28 de junho de 2006.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pela 
morte do radialista Edilson Oliveira Castro, o Ed Cas-
tro da TV e do Rádio do Amazonas, ocorrido no dia 
28 de junho de 2006.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da família do radialista.

Justificação

Conhecido de todos em Manaus, Ed Castro era 
um dos principais repórteres de Manaus, produzindo 
e apresentando programas no Rádio e na TV, entre 
eles o Canal Livre. Sua carreira teve início há quase 30 
anos, como repórter na extinta Rádio Ajuricaba, atual 
Rádio Boas Novas. Depois, passou pelos mais impor-
tantes canais do Estado, dedicando-se especialmente 
a reportagens investigativas.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência encaminhará os votos solicita-
dos.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 781, DE 2006

Requeiro nos termos do art. 255, inciso II, alínea 
c, item 12 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que o Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2002-Com-
plementar, que “estabelece os percentuais do produto 
da arrecadação de impostos a serem aplicados anual-
mente pela União, estados, Distrito Federal e municípios 
em ações e serviços de saúde; os critérios de rateio 
dos recursos da União vinculados à saúde destinados 
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e 
dos estados destinados a seus respectivos municípios; 
as normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal; e as normas de cálcu-
lo do montante a ser aplicado pela União, nos termos 
do § 3º do art. 198 da Constituição Federal”, seja sub-
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metido ao exame da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, além das Comissões constantes 
do despacho inicial.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2006. – Senador 
Sérgio Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos ter-
mos do art. 255, inciso II, alínea c, XII, do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Valmir Ama-
ral, Arthur Virgílio, Juvêncio da Fonseca, Flexa Ribeiro, 
Leonel Pavan, a Srª Senadora Lúcia Vânia, os Srs. Se-
nadores Antero Paes de Barros, Alvaro Dias, Romero 
Jucá e Rodolpho Tourinho enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno, combinado com o inciso I 
e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho hoje à tribuna para louvar uma re-
cente decisão do Supremo Tribunal Federal em favor do 
consumidor brasileiro, que nada mais é – o consumidor 
– do que o povo considerado no pólo de comprador 
em uma relação de consumo. Em outras palavras, Sr. 
Presidente, o consumidor é o cidadão comum, o tra-
balhador, o povo brasileiro.

Ora, por falar em relação de consumo, sabemos 
que nós, no Brasil, já faz quinze anos, temos uma le-
gislação que é uma das mais avançadas do mundo 
nessa área. É o Código de Defesa do Consumidor, 
que foi promulgado em 1991. A elaboração deste Có-
digo contou com a participação fundamental do então 
Deputado e atual candidato à Presidência da república, 
Geraldo Alckmin. 

Infelizmente é normal, em nosso País, que leis 
modernas e avançadas existam apenas no papel, mas 
não sejam cumpridas de maneira efetiva. Não foi, – ain-
da bem!, – o que ocorreu com o Código de Defesa do 
Consumidor, – que passarei a chamar simplesmente 
por sua sigla: CDC.

Principalmente em razão do bom funciona-
mento de vários Procons, que são as agências 
dos governos estaduais que cuidam dos direitos 
de consumo das pessoas, o CDC tem sido respei-
tado e feito valer.

O art. 1º do CDC diz, textualmente, que “o código 
estabelece normas de proteção e defesa do consumi-
dor.” O art. 2º, por sua vez, estabelece que “consumidor 
é toda pessoa física e jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.” E o art. 3º, 

parágrafo 2º, define que “serviço é qualquer atividade 
fornecida no mercado de consumo, mediante remune-
ração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 
de crédito e securitária”.

Foi, justamente, no que diz respeito a este trecho 
da lei – “inclusive as de natureza bancária, financeira, 
de crédito e securitária” – que se deu a polêmica que o 
Supremo Tribunal Federal acabou por decidir em favor 
da proteção do consumidor brasileiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não quero 
aborrecê-los e aos expectadores que nos assistem 
pela TV Senado com minúcias e termos técnicos do 
mundo jurídico. Relato, apenas, resumidamente, que 
os bancos, – representados por uma de suas entida-
des, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, 
– ao ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade no Supremo Tribunal Federal (STF), tenta-
ram eximir-se da responsabilidade de ter de cumprir 
o Código de Defesa do Consumidor. Isso foi em 2001. 
Tinham os bancos, como fundamento de seu pleito, 
o art. 192 da Constituição Federal, que manda que 
o sistema financeiro nacional, do qual fazem parte 
eles mesmos, seja regulado por lei complementar. 
Argumentavam que, contrariamente ao prescrito no 
mandamento constitucional, o CDC não passa de 
uma lei ordinária.

Pois, decorridos quase cinco anos, finalmente o 
STF, por nove votos de seus ministros contra apenas 
dois, decidiu que, sim!, os bancos devem continuar a 
respeitar o Código de Defesa do Consumidor nas suas 
relações com seus clientes!

Essa é uma vitória importantíssima para o cidadão 
comum brasileiro, uma proteção, uma garantia para ele 
contra abusos praticados pelo sistema bancário. Uma 
vitória que deve ser comemorada, e que significa um 
degrau a mais que galgamos na luta por uma socie-
dade na qual nenhuma instituição, por mais poderosa 
que seja, se possa colocar acima da lei!

O que ficou decidido pelo STF, Sr. Presidente, é 
que ao Banco Central cabe tratar das matérias relativas 
à formulação da política monetária e da política cam-
bial, mas, no que se refere às relações de consumo, 
isto é, à prestação dos serviços bancários, continua a 
valer, em sua plenitude, o CDC.

Em termos práticos, como conseqüência da deci-
são do STF, o consumidor de serviços bancários pode 
recorrer ao Procon caso se sinta lesado por seu ban-
co. Várias ações, que correm na Justiça, de autoria de 
clientes contra bancos podem ter desfecho favorável 
aos primeiros, por conta da proteção assegurada do 
CDC a eles. Nelas há reclamações de toda a ordem, 
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como a prestação incompleta e obscura de informações 
contratuais, a propaganda enganosa, e a cobrança in-
devida de tarifas, entre outras. Uma prática comercial 
irritante dos bancos, o envio de cartões de crédito para 
a casa do cliente sem que ele os tenha solicitado, por 
exemplo, pode estar com os dias contados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, termino 
este discurso dando os meus parabéns ao Supremo 
Tribunal Federal pela sábia decisão a que chegou no 
último dia 7 de junho, preservando os direitos do con-
sumidor de serviços bancários.

Ao manter a abrangência do Código de Defesa 
do Consumidor sobre as relações de consumo de na-
tureza financeira, a Excelsa Corte Constitucional, em 
desfavor do mencionado art. 192 da Constituição, que 
prevê a necessidade de lei complementar para regular 
o sistema financeiro nacional, fez valer um outro artigo 
constitucional mais importante, o art. 5º, inciso XXXII, 
uma das cláusulas pétreas da Lei Maior, que dispõe, 
textualmente, que “o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor”. Não poderia, portanto, 
constitucionalmente, restar o consumidor sem a pro-
teção da lei.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, as recentes crises políticas por que pas-
sou a democracia brasileira demonstraram de modo 
irrefutável a necessidade de mudanças no processo 
eleitoral. 

O Congresso Nacional superou várias dificulda-
des e divergências para aprovar o projeto de reforma 
eleitoral de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que 
resultou, após algumas consideráveis alterações, na 
Lei nº 11.300, sancionada no último dia 10 de maio.

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral de-
cidiu que diversas das medidas adotadas na chamada 
Mini-reforma Eleitoral já terão validade para as elei-
ções deste ano.

Desse modo, Senhor Presidente, já para as cam-
panhas relativas ao pleito de outubro de 2006, não 
serão admitidos “showmícios” nem a propaganda em 
outdoors; também fica vedada a distribuição de brindes, 
cestas básicas e outros bens que tragam vantagem ao 
eleitor, para nos restringirmos ao exemplo de algumas 
poucas medidas salutares, que tendem a diminuir o 
total dos gastos nas campanhas.

Interessam-nos em especial, no presente mo-
mento, as regras que dizem respeito à transparência 

do processo eleitoral, o que vale dizer: transparência 
quanto ao financiamento das campanhas eleitorais. 

Também nesse sentido, como se recordam cer-
tamente as Senhoras e os Senhores Senadores, a Lei 
nº 11.300 traz inovações importantes. 

Ela reforça a importância da conta bancária es-
pecífica da campanha, prevista na Lei 9.504, de 1997, 
determinando que as doações de recursos financeiros 
só podem ser feitas para ela, seja por meio de cheques 
nominais ou por transferência eletrônica.

Além disso, entre outras determinações, exige 
que os candidatos e partidos divulguem pela internet, 
por duas vezes ao longo do período eleitoral, relató-
rios especificando os recursos recebidos e os gastos 
realizados nas respectivas campanhas.

Muito bem. Não há como negar, Senhoras e 
Senhores Senadores, que essas medidas são rele-
vantes, e que contribuem para um melhor controle 
da sociedade sobre o que ocorre durante e depois do 
processo eleitoral. 

Refiro-me, aqui, não só ao aporte de recursos, 
muitas vezes em vultosos montantes, para a campanha 
de tais ou quais candidatos; mas também à ‘estranha 
coincidência’ que faz com que alguns dos maiores 
doadores sejam empresas que celebrarão contratos 
com os governos assumidos pelos ‘seus’ candidatos, 
recebendo recursos em montantes consideravelmente 
maiores do que aqueles doados. 

Também quanto a essa questão, a Lei nº 11.300 
trouxe uma contribuição importante ao estabelecer que, 
na prestação final de contas ao TSE, prevista no artigo 
29 da Lei 9.504, os partidos e candidatos devem indicar 
os nomes dos doadores de recursos às suas campa-
nhas, bem como os respectivos valores doados. 

Não há dúvida, Senhor Presidente, de que o sis-
tema democrático pode e deve valer-se das situações 
de crise como momentos particularmente propícios 
para o seu aperfeiçoamento. 

O Congresso Nacional não desperdiçou a opor-
tunidade de aprimorar os meios de controle da socie-
dade sobre o processo eleitoral e sobre a conduta dos 
detentores de cargos eletivos.

A minirreforma eleitoral, contudo, pela pressa 
mesma com que foi realizada, não poderia contem-
plar todas as mudanças necessárias para alcançar os 
objetivos almejados.

É necessário, Srªs e Srs. Senadores, pensar des-
de já as mudanças na legislação eleitoral que regerá 
os pleitos posteriores ao do presente ano, evitando 
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discussões e votações apressadas – ou a presente si-
tuação, em que algumas das medidas adotadas pela 
Lei 11.300 já terão validade para as próximas eleições 
– graças àquilo que foi definido, em editorial do Jornal 
do Brasil, como “uma notável demonstração de como 
a Justiça – no caso, o TSE – pode abandonar tecni-
cismos jurídicos para atender a um clamor popular”; 
enquanto que outras medidas de alta relevância, como 
a determinação de que seja fixado um limite para os 
gastos de campanha para cada um dos cargos, ainda 
não serão aplicadas.

Preocupa-me, em particular, Sr. Presidente, um 
vácuo na atual legislação eleitoral, que não prevê 
normas específicas para a arrecadação de fundos 
e prestação de contas antes das convenções par-
tidárias que escolherão os candidatos aos cargos 
eletivos.

Entretanto, a já referida Lei nº 9.504, de 1997, 
prevê, no seu artigo 36, parágrafo 1º, que o pré-can-
didato possa fazer propaganda intrapartidária visando 
à escolha de seu nome na convenção. Parece inques-
tionável que se deva incorrer em algum dispêndio para 
tal propaganda.

Ademais, empresas ou pessoas físicas podem 
aproveitar o período da pré-candidatura para fazer do-
ações que porventura não serão contabilizadas, nem 
integrarão a lista de doadores a ser apresentada à 
Justiça Eleitoral até trinta dias após as eleições.

Assistimos, recentemente, a um episódio em que 
doações desse tipo – ou seja, realizadas no período da 
pré-candidatura – envolveram um virtual candidato à 
Presidência da República. Editorial da Folha de S.Paulo 
do dia 28 de abril último chamou a atenção para o fato 
de que não haveria, rigorosamente, quaisquer sanções 
eleitorais para o comportamento do pré-candidato, que 
tão somente por desdobramentos políticos do mesmo 
episódio teve suas pretensões suprimidas.

Não me reporto, portanto, Srªs e Srs. Senadores, 
a uma mera hipótese, mas a um dos problemas que 
de fato acometem a lisura das campanhas eleitorais 
e para a prevenção do qual a legislação vigente se 
mostra particularmente ineficaz.

Também no que toca à publicidade dos valores 
arrecadados para as campanhas e dos respectivos doa-
dores, as normas em vigência podem ser aprimoradas. 
Vimos que, com as alterações recentemente introdu-
zidas, os candidatos e partidos devem divulgar pela 
internet, duas vezes ao longo do período de campanha, 
os recursos recebidos e os gastos realizados, indican-

do os nomes dos doadores e dos respectivos valores 
doados somente na prestação final de contas. 

Consideramos, Srªs e Srs. Senadores, que tais 
relatórios podem ser mais freqüentes e mais comple-
tos.

Pelas razões que vim de expor, Sr. Presidente, 
decidi-me a apresentar projeto de lei que visa aperfeiço-
ar o controle do financiamento eleitoral. Proponho que 
se regulamente a situação atual, em que já se admite 
a propaganda da pré-candidatura, estabelecendo-se 
que a arrecadação e a aplicação de recursos para a 
propaganda do pré-candidato sejam feitas a partir do 
dia 1º de maio do ano das eleições até a data da con-
venção partidária.

Nosso projeto determina que os recursos obtidos, 
os doadores e os gastos da pré-candidatura devem ser 
divulgados pela rede mundial de computadores, pelo 
menos uma vez a cada dez dias, a partir do dia 10 de 
maio até a realização da convenção.

Ademais, Sr. Presidente, a publicidade da cam-
panha eleitoral passa a seguir a mesma sistemática: 
os partidos, as coligações e os candidatos devem di-
vulgar relatórios, nos quais constem recursos obtidos 
e gastos, doadores e respectivos valores doados, em 
sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, pelo 
menos uma vez a cada dez dias, do pedido de registro 
de candidatura até a data das eleições.

O aumento da transparência nesse ponto nevrál-
gico do financiamento eleitoral fortalece nossa demo-
cracia e é sinal de respeito para com o eleitor. Nesta 
era da informática em que vivemos, na qual as infor-
mações podem ser recuperadas pelo acionamento de 
umas poucas teclas, por que não tornar mais freqüen-
te e mais completa a prestação de contas, auxiliando 
não apenas a Justiça Eleitoral em sua fiscalização, 
mas também estendendo tais informações ao conjunto 
dos eleitores?

Temos plena convicção de que o controle do fi-
nanciamento eleitoral fica fortalecido com as modifi-
cações a serem introduzidas por nosso projeto de lei, 
razão pela qual pedimos o apoio das nobres Senadoras 
e Senadores para que o aperfeiçoem, no que couber, 
e o aprovem.

Muito obrigado!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Manaus conta há um mês com um 
novo presídio, o Instituto Penal Antonio Trindade, cria-
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do para desafogar as cadeias dos Distritos Policiais 
de Manaus.

Com ele, contudo, um problema: o risco de as 
transferências de presos desses Distritos causarem 
rebeliões no novo prédio penal da Capital do meu Es-
tado. Os presos não querem ser transferidos.

Na semana passada, houve já um motim, le-
vando o Secretário Estadual de Justiça, Carlos Lélio 
Lauria a alertar para a possibilidade de isso se re-
petir, sobretudo se as transferências forem feitas de 
uma só vez.

Observa o Secretário que problemas assemelha-
dos ocorrem em todo o País: se transferimos tudo de 
uma só vez, transferimos também um problema.

Faço esse registro para apoiar a sugestão do 
Secretário e, também, para advertir que o Governo 
do Estado deve adotar a máxima cautela ao tratar do 
problema carcerário. 

De um lado, é preciso que as transferências se-
jam precedidas de análises, inclusive para se saber se 
determinado preso integra alguma facção do mundo 
do crime. 

De outro lado, as transferências não podem so-
frer demora exagerada. É que as cadeias dos Distritos 
Policiais ficam nas proximidades de residências. Os 
moradores das vizinhanças estão inquietos em decor-
rência de fugas de presos. Quando há uma fuga, só 
me resta rezar, disse ao jornal A Crítica uma moradora 
das cercanias do 9º Distrito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segundo 
assunto é para dizer que no Brasil, há algumas ins-
tituições que, merecedoras de aplauso, nem sempre 
são lembradas. É o caso do Centro de Informações 
Toxicológicas, que funciona desde 1985 no Hospital 
Universitário Getúlio Vargas, da UFAM.

O CIT existe por iniciativa de um abnegado mestre 
da Universidade Federal do meu Estado, o Prof. Dr. João 
Ferreira Galvão, titular da cadeira de Toxicologia.

Hoje, o Centro é uma grata realidade e vem pres-
tando relevantes informações toxicológicas à popula-
ção de Manaus, durante as 24 horas do dia, sete dias 
por semana.

O que essa unidade da UFAM faz – para resu-
mir – é levar informações aos que telefonam queren-
do saber (às vezes com aflição) os procedimentos a 
adotar em casos de intoxicação. O maior percentual, 
pelas estatísticas do CIT, refere-se a intoxicações por 
medicamentos. Seguem-se, em ordem decrescen-
tes, intoxicação por agrotóxicos, produtos químicos 

industriais, produtos de limpeza domésticas, plantas, 
raticidas, animais peçonhentos, cosméticos, produtos 
veterinários, alimentos e metais.

Não raro, o solicitante é um pai de família de-
sesperado procurando o melhor caminho para o aten-
dimento a crianças intoxicadas no próprio lar. Tanto 
pode ser um remédio tomado inadvertidamente como 
a ingestão de alimentos estragados.

Dependendo da gravidade do caso, o atendi-
mento é feito na própria residência, com indicação de 
antídotos, ou em unidades de saúde, como os pronto-
socorros. O plantonista indica o caminho mais seguro 
para as vítimas de intoxicações e acompanha todos 
os casos até o total restabelecimento.

Não pára aí a assistência do CIT. O órgão aten-
de também às vítimas de acidentes individuais, que 
figuram em primeiro lugar(51,64%). Em segundo, as 
tentativas de suicídio (20,56%), quase sempre com a 
ingestão de doses elevadas de medicamentos ou até 
de veneno. Os erros de administração de remédio e 
a automedicação também motivam os atendimentos 
do Centro.

O altruísmo dos médicos e plantonistas do Cen-
tro é merecedor do nosso mais firme reconhecimento. 
Por isso, Sr. Presidente, estou também encaminhando 
à Mesa Voto de Aplauso a essa notável instituição que 
funciona no meu Estado, na Universidade Federal do 
Amazonas.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “A CPI acabou”, publicada 
pela revista Veja de 14 de junho do corrente.

A matéria destaca que mesmo com o término 
da CPI dos Bingos, Okamoto não explicou a origem 
de depósitos incompatíveis com sua renda. Sem 
conseguir quebrar o sigilo bancário do amigo do 
Lula, ficou ainda mais difícil desvendar a verdade 
sobre ele.

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

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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar a matéria intitulada “CPI dos Bingos pede que 
79 sejam indiciados”, publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo de 21 de junho do corrente.

A matéria destaca que por 12 votos a 2, oposi-
ção bate governo e mantém no relatório, do Senador 
Garibaldi Alves, citações a Palocci e Okamoto, amigo 
de Lula. Essa votação ocorreu depois de 11 meses de 
tentativa de boicote por parte do 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.

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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para co-
mentar o artigo do Professor Luiz Carlos Bresser Pe-
reira, “Nacionalismo na América Latina?”, publicado 
no jornal Folha de S.Paulo do dia 21 de junho do 
corrente.

No texto o autor destaca que “O nacionalismo 
democrático enfraqueceu-se na América Latina quan-
do a esquerda adotou como bandeira a ‘teoria da de-
pendência’”. Faz distinções sobre a esquerda boa e 
a esquerda má.

“Nossa alma estaria ameaçada pelo populismo 
nacionalista de esquerda...” No momento que vive o 
país torna-se cada vez mais importante a reflexão so-
bre o tema.

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

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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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo intitulado “Prevaricação ou incom-
petência?”, de autoria do ex-ministro da Fazenda, Ru-
bens Ricúpero, publicado no jornal Folha de S. Paulo 
em sua edição de 11 de junho do corrente.

O autor, em seu artigo, destaca que a Lei de In-
formática, aprovada pelo Congresso Nacional, aguarda 
há 18 meses decreto do Poder Executivo para a sua 
aplicação. E destaca: “Será que isso configura o cri-
me de prevaricação, do artigo 319 do Código Penal: 
‘Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício...’? Ou trata-se de mais uma mostra de incom-
petência do Executivo em fazer jus a seu nome, isto 
é, em executar seus propósitos?”

O autor ainda destaca outros exemplos da incom-
petência do atual governo: “o fracasso em fazer sair 
do papel as Parcerias Público-Privadas, em completar 
o quadro regulatório, em aprovar a Lei do Gás, a de 
Saneamento Básico, a inépcia em deslanchar a cons-
trução de novas hidrelétricas que afastem o fantasma 
de apagões anunciados, a desfiguração esterelizante 
dos fundos de pesquisa e inovação deixados prontos 
pelo ministro Sardemberg etc.”

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o artigo aci-
ma citado passe a integrar os Anais do Senado Federal.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna para ma-
nifestar meu profundo pesar pelo falecimento do Dr. 
Lydio Magalhães Bandeira de Mello, ocorrido ontem, 
dia 3, em Cuiabá.

Dr. Lydio Bandeira de Mello foi, sem dúvida ne-
nhuma e pelo reconhecimento unânime de seus con-
terrâneos e colegas, um dos juristas mais proeminentes 
do Mato Grosso. Advogado, participou ativamente da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Fez parte do Conse-
lho Seccional da entidade a partir de 1966, foi membro 
do seu Conselho Fiscal, entre 69 e 71 e, de 70 a 72, 
presidiu a Comissão de Seleção e Prerrogativas. Foi 
ainda seu vice-presidente, em 1975, e presidiu a Banca 
Examinadora de Concurso de Exame de Ordem. Além 
disso, foi conselheiro federal e membro do Instituto dos 
Advogados da OAB, onde atuou até 1991.

Professor, foi um dos fundadores da Universida-
de Federal do Mato Grosso, onde ensinou por mais de 
30 anos, especialmente na área de Direito Processual 
Civil, em que era Titular. Por suas aulas passaram fi-
guras hoje também ilustres do direito mato-grossense, 
entre elas vários atuais desembargadores.

Foi ainda Procurador do Estado, entre 1997 e 
2002, quando se aposentou.

Sua perda nos deixa, inevitavelmente, com a sen-
sação de algo irreparável. Para nossa sorte, sua lem-
brança, seu exemplo e seus ensinamentos continuam 
vivos em seus inúmeros ex-alunos, que, por ele forma-
dos, como que prolongam sua presença entre nós.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Mato 
Grosso perdeu um grande homem. Nestes tempos de 

personalidades públicas minúsculas, mesquinhas, sua 

perda parece ainda mais grave.

Por essa razão, quero propor uma moção de pe-

sar pelo seu falecimento, dirigida a seus familiares, em 

especial à Sra. Mery Neide, sua viúva. É uma última 

homenagem que prestamos, nesta hora tão difícil e 

sofrida, a este grande mato-grossense.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segun-

do assunto é para registrar a matéria intitulada “Mais 

US$200 mil para Delúbio”, publicada pela revista ISTOÉ 

em sua edição de 28 de junho do corrente.

A matéria destaca que um novo esquema de re-

messas de dinheiro controlado pelo PT foi denuncia-

do na Polícia Federal pelo ex-motorista da deputada 

federal do PT, Neide aparecida. No centro das investi-

gações está Luiz Cláudio Martins, motorista que ser-

via a Delúbio Soares em Goiás. Segundo a matéria, 

“Informalmente, os investigadores já foram alertados 

de que pelas contas bancárias dele passavam rios 

de dinheiro: além de dirigir para Delúbio, Martins teria 

servido de laranja para as movimentações financeiras 

do chefe”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 

seja considerada parte deste pronunciamento, para que 

passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 

EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-

nadores, eu gostaria de solicitar a V. Exª a transcrição 

na íntegra, nos anais desta Casa, do artigo publicado 

no Jornal O Estado de S. Paulo, intitulado “A próxi-

ma revolução mexicana”, edição do dia 04 de julho de 
2006, de autoria de Jorge Castañeda.

O ex-ministro de Relações Exteriores do Méxi-
co, atualmente ocupante da cátedra de Política e Es-
tudos Latinos Americanos da Universidade de Nova 
York, nos brinda com um primoroso artigo sobre as 
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últimas eleições presidenciais mexicanas, a partir de 
uma análise em torno do possível itinerário a ser per-
corrido pelo candidato vitorioso Felipe Calderón, re-
presentante da ala conservadora do Partido de Ação 
Nacional (PAN).

Em que pese à margem mínima de vantagem de 
Felipe Calderón sobre o seu opositor, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, do Partido Revolucionário Institucional, pou-
co mais de um ponto percentual ou 385 mil votos, há um 
indicativo claro de que a população realmente se inclinou 
pelas propostas do liberal de centro-direita, na seqüência 
das mudanças promovidas na última década.

Como ressalta Jorge Castañeda, o argumento 
utilizado por Calderón e que deve ter sensibilizado o 
eleitorado, foi o fato do México, “ nos últimos dez anos, 

embora não seja um paraíso, vive um período de pro-
gresso: a inflação está sob controle, o crescimento 
começou a deslanchar, a pobreza está sendo redu-
zida, e as taxas de juros menores tornaram o crédito 
acessível á classe média”. resto do 

A tarefa de Felipe Calderón será promover as 
reformas necessárias e possibilitar que o México pos-
sa finalmente colher os frutos da estabilidade já con-
quistada.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no final do ano passado, a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) colocou à disposição da 
sociedade brasileira o seu Relatório Anual, referente 
à sua atuação no exercício de 2005. Segundo o seu 
Presidente, o documento procurou mostrar que a en-
tidade atingiu plenamente dois objetivos considerados 
fundamentais para a avaliação positiva do seu trabalho. 
Em primeiro lugar, a transparência das ações e, em 
segundo lugar, a divulgação pública dos resultados 
alcançados no período mencionado.

Dessa forma, no cumprimento de suas atribui-
ções e responsabilidades, a Agência teve eficiência 
exemplar em 2005. Empenhou-se em levar os serviços 
básicos de comunicação a milhares de brasileiros que 
não tinham acesso, estimulou uma competição benéfica 
entre as prestadoras, e teve a preocupação de primar 
por serviços de qualidade colocados à disposição do 
consumidor. No que se refere à extensão da telefonia 
fixa, notadamente em favor dos segmentos sociais de 
menor renda, a Anatel acredita que, em médio prazo, 
mais de 4 milhões de famílias serão atendidas. Por outro 
lado, na avaliação dos seus dirigentes, outro aspecto 
que merece comentário foi a prorrogação dos Contra-
tos de Concessão e a edição dos regulamentos a eles 
correlatos, em vigor desde janeiro de 2006. Nesse caso, 
é importante salientar que a Anatel teve grande pre-
ocupação em proteger os direitos dos consumidores. 
Seguindo esse caminho, os documentos assinados 
incorporaram mais de uma dezena de dispositivos do 
Código de Defesa do Consumidor. Resumidamente, os 
ganhos sociais obtidos com a prorrogação dos novos 
contratos foram os seguintes:

introdução do Acesso Individual Classe Especial 
(Aice), de tarifa reduzida, que possibilita a incorporação 
à telefonia fixa de cerca de 4 milhões e 500 mil famí-
lias de menor renda, que terão total controle sobre os 
gastos com as ligações efetuadas;

inclusão de regras específicas de acessibilidade 
para facilitar a utilização do serviço de telefonia fixa 
por pessoas portadoras de incapacidades auditivas e 
atendimento prioritário aos que sofrem de outras difi-
culdades físicas;

regulamentação de centrais de atendimento para 
a intermediação da comunicação telefônica, com o intui-
to de auxiliar os que apresentam deficiências de fala;

cobrança por minutos de utilização do serviço em 
substituição à medição por pulso, providência que, ali-
ás, atendeu a um justo anseio da sociedade. 

Finalmente, devemos acrescentar que, ao longo 
do ano de 2005, cerca de 30 regulamentos foram im-
plementados nos âmbitos da telefonia fixa, dos serviços 
privados, da comunicação de massa, da universalização 
e da fiscalização. Um dos mais importantes é o Regu-

lamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC). 
Além de definir as regras gerais para a prestação dos 
serviços de telefonia fixa, ele consolida direitos impor-
tantes dos usuários e exige maior responsabilidade das 
prestadoras em relação aos consumidores.

No exercício de 2005, em face da acirrada com-
petição que se verifica no mercado de serviços de te-
lecomunicações, a fiscalização se tornou mais efetiva 
para conter os abusos e defender os direitos dos usu-
ários. A despeito da introdução de novas tecnologias, 
da geração de empregos e da melhoria dos serviços 
prestados, cerca de 300 mil ações de fiscalização fo-
ram registradas e 18 mil multas aplicadas contra as 
prestadoras que contrariaram de alguma maneira os 
direitos dos consumidores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em seu 
Relatório, a Anatel chamou a atenção para outros 
destaques dos serviços de telecomunicações. Por 
exemplo, em relação à utilização da telefonia fixa, no 
decorrer de 2005 foram registrados 39 milhões e 800 
mil acessos. Igual importância deve ser creditada ao 
aperfeiçoamento dos serviços e à quantidade de me-
tas de qualidade não cumpridas pelas operadoras, 
pois este último indicador caiu significativamente, de 
19,27%, em 2000, para 2,51%, em 2005. Por sua vez, 
o índice de digitalização, que permite medir o grau de 
modernidade da planta, apresentou excelente resul-
tado e atingiu 99,9%.

Outros espaços do Relatório são dedicados ao 
crescimento vigoroso do Serviço Móvel Pessoal, que 
chegou aos 86 milhões e 200 mil acessos, no final de 
2005; à popularização do telefone móvel pré-pago, que 
já representa 80,8% da planta em serviço; à evolução 
da competição no segmento; e ao crescimento de 
27% da planta do Serviço Móvel Especializado. Con-
vém lembrar, igualmente, os resultados expressivos 
alcançados pela TV por assinatura, o bom desempe-
nho verificado em toda a cadeia da Radiodifusão, e a 
aprovação do Plano Básico de Distribuição de Canais 
de Televisão Digital, que deverá provocar, brevemen-
te, uma verdadeira reviravolta no mercado da imagem 
em todo o território nacional. No campo do Serviço 
de Comunicação Multimídia, o documento da Anatel 
revelou que ele gerou resultados brutos de R$9,6 bi-
lhões em 2005, contra apenas R$3,6 bilhões em 2000. 
Segundo a Agência, com esse resultado, o setor ficou 
consolidado como gerador expressivo de negócios, de 
impostos e de empregos. No âmbito da Exploração de 
Satélites, ao final de 2005, seis engenhos geoesta-
cionários brasileiros estavam em funcionamento. Se-
guindo as previsões, até 2008, com investimentos que 
poderão representar cerca de US$480 milhões, mais 
dois satélites da exploradora Star One deverão entrar 
em operação. Com relação aos satélites estrangeiros, 
em 2005, a Anatel procurou estimular a competição no 
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setor. Com essa decisão, além dos seis satélites na-
cionais em operação, ao final do exercício, 28 satélites 
de outros países podiam explorar suas capacidades 
no território brasileiro.

Nobres Senadoras e Senadores, ao terminar este 
pronunciamento, gostaria de relembrar que a Anatel foi 
a primeira agência reguladora a ser instalada, em 5 de 
novembro de 1997. Como está claro em seu Relatório 
de 2005, ela foi criada para impulsionar o modelo das 
telecomunicações brasileiras e para exercer as atri-
buições de órgão fiscalizador desse importante vetor 
de nossa infra-estrutura. Portanto, ao longo de quase 
nove anos de existência, a Anatel procurou promover 
o desenvolvimento das telecomunicações do País, de 
modo a dotá-lo de uma moderna rede capaz de ofe-
recer, aos brasileiros, serviços da melhor qualidade e 
a preços justos. Por esse motivo, a Anatel merece os 
maiores elogios de toda a sociedade, que reconhece 
plenamente o seu esforço, a sua capacidade e a sua efi-
ciência em prol do desenvolvimento do nosso País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores: 

1. A Medida Provisória nº 288/2006 fixou um novo valor 
para o salário-mínimo, passando de R$300,00 para 
R$350,00, ou seja, um aumento de 16,7%.

2. Evidentemente que esse reajuste beneficia também 
os aposentados e pensionistas da Previdência que 
recebem o benefício no valor de 1 salário-mínimo, 
pois ninguém pode receber menos que o salário 
mínimo.

3. Mas o governo federal deixou de fora do reajuste 
desta MP os aposentados e as viúvas pensionistas 
que recebem pouco acima do salário-mínimo.

4. O texto da MP foi aprimorado na Câmara dos Depu-
tados, que estendeu a todos os aposentados e 
pensionistas da Previdência o referido reajuste de 
16,7%.

5. Eu já estive nesta tribuna por inúmeras vezes para 
defender os aposentados e pensionistas e, nesta 
matéria, não faltarei com o meu voto a favor de um 
tema social de tamanha importância, em que deverão 
ser beneficiadas cerca de 10 milhões de famílias!

6. O que está aqui em discussão é se os idosos... aque-
les que já estão aposentados pelo RGPS! aqueles 
que enfrentaram as filas do Sr. Berzoini! aqueles 
que, ano a ano, vêem o poder aquisitivo dos seus 
benefícios serem massacrados!... na verdade o que 
está em discussão, senador José Agripino, senador 
Arthur Virgílio, é se esses idosos merecem ter um 
reajuste dos seus benefícios que permita a eles 

comprar os seus remédios e terem uma vida mais 
digna na velhice.

7. Nós achamos que merecem, mas o governo federal 
mostra total insensibilidade com os aposentados e 
com as viúvas pensionistas ao ameaçar com veto a 
decisão que será tomada por este Congresso.

8. E essa deverá ser uma nova luta nesta Casa. Va-
mos aprovar o reajuste de 16,7% para os idosos e 
vamos nos manter vigilantes para a derrubada do 
veto do Presidente da República, caso ele cumpra 
essa promessa!

9. Quero chamar a atenção de cada um dos sena-
dores e cada uma das senadoras, ao votarem a 
MP 288/2006, que reflitam sobre o custo de vida 
das pessoas com mais de 60 anos de idade. Ele é 
superior ao custo de vida do resto da população e 
Isso já foi comprovado pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV).

10. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Ida-
de (IPC-3i), que considera as famílias com 50% de 
idosos é superior ao das famílias sem idosos. Entre 
1994 e 2004, a inflação medida pelo IPC-3i ficou 
em 224,30%, enquanto que o índice da população 
em geral (IPC da FGV) foi de 175,96%.

11. Somente nos últimos dois meses já visitei mais 
de uma centena de municípios da Bahia e tenho 
sentido de perto a aflição dos aposentados e pen-
sionistas com essa falta de sensibilidade do Presi-
dente da República com o reajuste dos benefícios 
da Previdência.

12. Levamos inclusive para Salvador – senador Paim, 
senadora Heloisa Helena, que lá estiveram para 
esse debate – uma reunião oficial da Comissão Es-
pecial Mista que defende uma política permanente 
de recuperação do salário mínimo, para colhermos 
sugestões das entidades de classe da Bahia para 
buscarmos uma solução para esse problema, que 
muito preocupa os baianos.

13. Tenho a convicção de que os aposentados e pensio-
nistas, em cada município brasileiro, têm cumprido 
uma função social da maior importância. A renda 
deles chega a ser fundamental para o desenvolvi-
mento local de muitos municípios.

14. Ou seja, além de ser o esteio de muitas famílias, em 
razão dos benefícios que recebem da Previdência, 
em 2/3 dos municípios brasileiros o volume de re-
cursos dos benefícios da Previdência são maiores 
do que os recursos do próprio FPM.

15. E ninguém desconhece que os aposentados e pen-
sionistas do nosso País já são prejudicados pela 
legislação atual que, ao longo do tempo, deteriora 
os valores reais dos benefícios que recebem, em 
comparação com o valor que recebiam no momento 
em que foram concedidos.
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16. Esse arrocho com os aposentados e pensionistas, 
que tanto já contribuíram com o crescimento do 
nosso País, precisa ter um fim, pois já está afetan-
do a própria sobrevivência dos idosos.

17. O governo não pode continuar na cômoda condi-
ção de sempre alegar que está cumprindo e res-
peitando a legislação em vigor, mas na verdade 
continua sacrificando os segurados da previdência 
que, por direito, têm benefícios pouco superiores 
ao salário-mínimo.

18. O argumento de que o déficit da Previdência im-
pede o reajuste que hoje aprovaremos é falacio-
so. Concordo com o senador Paim, um senador 
da base de apoio ao governo, que se pegarmos 
toda a arrecadação da Seguridade Social – arre-
cadação essa que se destina à Saúde, Assistên-
cia Social e Previdência Social – e separarmos a 
parte da Saúde e da Assistência, veremos que a 
Previdência não é deficitária.

19. Aliás, defendo mesmo que esse conceito de défi-
cit da Previdência precisa ser objeto de um outro 
debate, pois tudo isso começou quando foram in-
cluídas as aposentadorias rurais na Previdência, 
sem que essas pessoas nunca tivessem contri-
buído para tal.

20. Defendo a aposentadoria rural, mas no modelo 
em que ela é concedida, sem contrapartida, ela 
é uma espécie de Assistência Social, e o debate 
sobre esse conceito precisa ser enfrentando por 
esta Casa para separarmos claramente essa con-
tabilidade, caso contrário chegaremos ao dia em 
que a Bolsa Família – que é também um tipo de 
Assistência – vai acabar entrando nas contas do 
déficit da Previdência.

21. Quero portanto, com o meu voto a favor da MP 
288/2006, homenagear a todos os aposentados e 
pensionistas do Brasil, e reafirmar o meu compro-
misso com essas pessoas que já não têm forças 
para virem à Praça dos Três Poderes e trazerem a 
sua manifestação de repúdio contra o veto anun-
ciado pelo Presidente da República, e precisam 
que estejamos atentos para lutarmos por eles.

22. Ao homenagear os aposentados e pensionistas, 
quero aqui lembrar o importante trabalho que 
realiza a Casa do Aposentado de Salvador, na 
pessoa do seu Coordenador, o Dr. Gilson Costa 
(Coordenador da Casa do Aposentado, em Salva-
dor), e também o Dr. Edison Haubert, Presidente 
do Instituto Movimento dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas – Mosap.

23. O meu voto, portanto, é favorável à MP 288/2006, 
na forma em que o texto foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados.

Era o que eu tinha a dizer!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 29 
minutos.)

(OS N 14338/06)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 23 DE JUNHO DE 2006, QUE, RETIRA-
DO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA 
SE PUBLICA.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Heloísa Helena, Srs. Senadores, 
inúmeras vezes, desta tribuna, manifestamos nosso 
inconformismo com oportunidades desperdiçadas pelo 
nosso País durante esses três anos em que o mundo 
cresceu e o Brasil empacou.

Agora, o Brasil anuncia um crescimento do PIB, 
no primeiro trimestre do ano, de 1,4%, e houve até 
comemoração: o Presidente Lula afirmou ser este um 
momento mágico da economia brasileira. Enquanto 
isso, o Governo Kirchner, na Argentina, anuncia que o 
PIB cresceu 8,6%. Veja a monumental diferença: 8,6% 
contra 1,4%! Este, decididamente, não é um momento 
mágico para a economia brasileira. Ao contrário, é a 
época das oportunidades desperdiçadas. São oportu-
nidades que não retornam; irrecuperáveis, portanto. 

Nos últimos três anos, o crescimento da Argen-
tina foi de 9% ao ano; o do Brasil, 2,2% ao ano. Por-
tanto, é uma diferença enorme. E a Argentina é bom 
parâmetro para esta comparação, porque emergiu de 
uma situação de catástrofe econômica e recuperou-se 
rapidamente sob a gestão competente do Presidente 
Kirchner. A carga fiscal na Argentina está abaixo de 
20% do PIB; aqui, no Brasil, perto de 40%. A taxa bá-
sica real de juros na Argentina é negativa, abaixo de 
zero; aqui, entre nós, acima de 10%. 

Portanto, são contrastes gritantes que devem 
nos levar à reflexão, principalmente num ano eleitoral. 
E exatamente a situação da economia nacional reflete 
na capacidade do Estado brasileiro de investir. 

Abordo, neste momento, a farsa de execução 
orçamentária dos governos, tanto o Governo Federal 
quanto alguns governos Estaduais.

Aquilo que a publicidade oficial anuncia nem sem-
pre é a verdade. Vou citar alguns números referentes 
ao meu Estado como forma de ilustrar o que estou 
afirmando. Não há sinceridade na publicidade oficial, 
tanto do Governo Federal quanto de alguns governos 
Estaduais. Aquilo que se propala na mídia eletrônica, 
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em cartazes, outdoors, jornais ou nos sites oficiais de 
Governos não é o reflexo da realidade dos investimen-
tos concretizados. 

Alguns números oficiais, anunciados pela propa-
ganda oficial no Paraná, dão conta, por exemplo: dos 
5,2 bilhões que o Estado diz ter aplicado em Curitiba, 
Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do 
Iguaçu, Guarapuava e São José dos Pinhais nos últi-
mos três anos e três meses, pelo menos 3,5 bilhões 
– ou 67% do total – não podem ser considerados inves-
timento, de acordo com especialistas em Orçamento 
Público e fontes ligadas ao Governo.

O conceito técnico de investimento é literalmente 
ignorado nesses anúncios. Os 3,5 bilhões são despesas 
obrigatórias, como custeio e pagamento de funcionários 
e até empréstimos feitos para os municípios.

A administração estadual ainda coloca na conta 
recursos que não saíram dos cofres públicos e serão 
recebidos futuramente pelo Estado.

Como é do conhecimento de todos, só pode ser 
considerado investimento o dinheiro que é aplicado 
e traz algum retorno financeiro, econômico ou social, 
como escolas, estradas ou máquinas. Portanto, quan-
do o governo paga os empregados, isso não é inves-
timento, é despesa.

Sem dúvida, como alertam os especialistas, não 
dá para considerar salário do funcionário público, por 
exemplo, como dinheiro investido que movimenta a 
economia, porque se trata apenas de manter a má-
quina estatal funcionando. Ou seria o mesmo que o 
governo dizer que investe no próprio Paraná o dinheiro 
que arrecada no Estado.

O próprio ex-Secretário de Planejamento, hoje 
Deputado Federal, Reinhold Stephanes, responsável 
pela elaboração dos três últimos orçamentos do Es-
tado na atual gestão, reconhece que não há todo este 
dinheiro para investir. Dos R$5,2 bilhões, R$2,3 bilhões 
são, na verdade, referentes à protelação do pagamento 
de impostos. Esse recurso não foi realmente passado 
para os Municípios e entrará no caixa do Estado da-
qui a quatro anos.

A lógica do Estado é de que, isentando o paga-
mento dos impostos, as indústrias poderiam gerar mais 
empregos, aquecendo a economia. É essa alegação 
que coloca Curitiba, oficialmente, como a mais bene-
ficiada, com o repasse de R$1,8 bilhão. Mas R$1,1 
bilhão é do Programa Bom Emprego, de incentivo fis-
cal a empresas. “Isso não é investimento, no sentido 
literal da palavra, tanto que nem figura no orçamento”, 
afirma Reinhold Stephanes.

Foi anunciado com pompa e circunstância que 
Maringá recebeu R$1,6 bilhão desde 2003, mas pelo 
menos R$1,4 bilhão não podem ser considerados in-
vestimentos. Os R$700 milhões recebidos pela Univer-
sidade Estadual de Maringá foram para a manutenção 

da instituição. Outros R$776 milhões voltados para a 
indústria e comércio são fictícios, parte do programa 
do adiamento da quitação de impostos. Já dos R$89 
milhões anunciados para a Sanepar, R$58 milhões 
ainda são projetos e obras que estão previstos para 
este e para o próximo ano. Da Copel, foram divulgados 
especificamente para Maringá R$36 milhões, mas o 
investimento é na verdade para todos os cem muni-
cípios da região.

No caso de Londrina, foram incluídos recursos 
fornecidos pelo Governo Federal, incentivos fiscais e 
dinheiro destinado ao custeio e à folha de pagamen-
to e até a contrapartida do Município em obras. Des-
considerando as despesas e as “ajudas” financeiras, 
sobram R$163 milhões do R$1 bilhão anunciado pelo 
Estado.

Para Ponta Grossa, em que pese os anúncios 
terem sido bem mais modestos, ainda assim fictícios, 
literalmente irreais. Dos R$318 milhões supostamente 
investidos na cidade, mais da metade foi para a Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa. São R$168 milhões 
em 39 meses, que, de acordo com a assessoria de im-
prensa da instituição, foram aplicados, essencialmente, 
em folha de pagamento e custeio. Por exemplo, para 
2006, dos R$63 milhões enviados pelo Governo Esta-
dual, só R$3 milhões são investimentos. O valor que é 
direcionado para novas aquisições e obras geralmente 
vêm de convênios com o Governo Federal e de fontes 
de renda como o vestibular. 

A maquiagem dos investimentos, ao arrepio do 
conceito técnico de investimento, configura um ver-
dadeiro simulacro de gestão. A prática de inserir na 
propaganda oficial despesas e outros custeios que, 
tecnicamente, não poderiam ser considerados inves-
timento não é exclusiva de um Estado. Vejam que 
ironia: no ano passado, o próprio Governo do Paraná 
criticou a União por ter usado estratagema semelhante 
para superdimensionar os recursos enviados ao Para-
ná. Na época, a Administração Federal incluiu até os 
benefícios pagos pela previdência aos aposentados 
paranaenses. 

Bem, é claro que isso faz parte dessa política 
eleitoreira e oportunista que norteia gestões públicas, 
transformando a execução orçamentária numa obra 
de ficção. E assistimos, nesse contexto, a políticos se 
transformarem em bravateiros, ilusionistas, escamote-
adores da verdade, na esperança de se sustentarem 
popularmente à custa desse engodo verborrágico.

Portanto, é o alerta que fazemos, porque, sobre-
tudo no período eleitoral, a propaganda oficial extrapola 
os limites do bom senso. 

Se a propaganda oficial extrapola os limites do 
bom senso, imaginem os discursos da campanha! É 
preciso respeitar a população com o discurso da se-
riedade.
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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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